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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНДУСТРИЯ 4.0  
КЪМ БАЛКАНСКИТЕ КУЛТУРНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ 

ТРАДИЦИИ 
 

Людмил Георгиев 
СУ „Св. Климент Охридски“, София, България 

ВСУ „Черноризец храбър“, Варна, България 
e-mail: lgeorgiev60@gmail.com 

 
Industry 4.0 Challenges to the Balkan Cultural and Political Traditions 

 
Ludmil Georgiev 

Sofia University St. Kliment Ohridsky, Sofia, Bulgaria 
Varna Free University, Varna, Bulgaria 

e-mail: lgeorgiev60@gmail.com  
 

Abstract: The paper analyzes the challenges of Industry 4.0 to the Balkan 
cultural and political traditions. The characteristics of the Forth Industrial 
Revolution are presented in general. The psychological characteristics of the 
Balkan ethno-cultural and national issues from the point of view of the author's 
paradigm - Critical Psychology are also presented. Finally, there is an outline 
of the potential of the Balkan Academic Alliance 4.0 on the perspectives of the 
new industrial revolution for the Balkans.  

 
Може би няма да бъде изненада, ако още в началото уточня, че 

този анализ ще се базира върху предложената преди години от мен 
парадигма на Критическата психология, придобила вече 
популярност както в България (Георгиев и колектив, 2017), така и в 
чужбина (Георгиев, 2017). В най-общи линии да припомня, че в нея 
става дума за преобръщане на традиционната западна психологи-
ческа парадигма с поставянето на акцент върху регулативните 
функции на общностни психични структури от етно-културен, 
политически, екзистенциален, религиозен и т.н. порядък, които 
макар и възникнали далеч в историята на съответните общности, в 
голяма степен продължават да регулират мисленето и поведението 
им в различни исторически ситуации, вкл. и до днес. По този начин, 
радикализирайки до край идеята на големия британски историк 
Арнолд Тойнби, че „в основата на всички обществени процеси 
стоят психологически причини“ (Тойнби, 1995), Критическата пси-
хология по необходимост влиза в остра полемика с всички опити, 
следващи по един или друг начин марксистката традиция, които 
поставят акцента върху икономическите основания на обществото и 

mailto:lgeorgiev60@gmail.com
mailto:lgeorgiev60@gmail.com


9 

свързаните с тях индустриални революции. Струва ми се, че съвре-
менните предизвикателства на Четвъртата индустриална революция 
по отношение на балканските културни и политически традиции са 
поредното доказателство за правотата на парадигмата на Крити-
ческата психология.   

Вероятно едва ли ще бъде преувеличено, ако се каже, че бал-
канската проблематика, миналото и настоящето, а оттам и евентуал-
ното бъдеще на балканските народи, техните взаимоотношения и 
мястото им в Европа и в света, притежават традиционно истори-
чески и заедно с това непрекъснато актуални измерения. Достатъч-
но е да спомена факта, че Древна Елада се счита за първия иденти-
фикационен фактор на европейската цивилизация, прибавяйки към 
нея като втори фактор и Рим, що се отнася до нейната западна 
католическо-протестантска част. Малко по-късно чрез писмеността 
– българицата, и разпространеното посредством нея православие, 
България се представя като исторически субект на източно-право-
славната част от европейската цивилизация (Георгиев, 2018). Тук 
можем да си спомним, че още като кардинал Йосиф Ратцингер, папа 
Бенедикт ХVІ беше категоричен, че Европа не е една цивилизация, 
тъй като тя се състои от тези „Две Европи – католическо-проте-
стантската и православната цивилизации“ (Ратцингер, 2000). Освен 
това, векове наред Балканите се представят и като център на Осман-
ската империя, може би най-значимото държавно образувание в 
историята на мюсюлманската цивилизация. С други думи, Балкани-
те не са само „буре с барут“, каквито са възпроизвеждащите се 
исторически западни и източни представи за нашите народи, но 
също така са специфична и неповторима „цивилизационна люлка“, 
чиито културен принос за света все още не е дефиниран. Впрочем, 
за да не се случва това, определена заслуга имат и самите балкански 
народи, които предпочитат да възпроизвеждат чуждите представи 
за самите себе си в собствените си исторически противоборства, 
отколкото достатъчно хладнокръвно и в съгласие помежду си да 
успеят да формулират адекватна балканска визия за миналото, 
настоящето и оттам за бъдещето си (Георгиев, 1993, 1997, 2000).  

Със сигурност този исторически пропуск е в състояние да 
обясни преживяваните от балканските страни и народи множество 
катаклизми, породени било от поредната промяна в геополитиче-
ската ситуация, било от влиянието на всяка следваща революция в 
областта на индустрията и технологиите, било от една или друга 
форма на религиозно или идеологическо противопоставяне в глоба-
лен мащаб. За съжаление, към причините за възпроизвеждащите се 
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през цялата история балкански драми, освен отсъствието на каквато 
и да е общобалканска мисъл, може да бъде отнесено и географското 
ни разположение, което иначе би трябвало да е с огромно поло-
жително значение за цялостното позитивно развитие на Балканите. 
По този начин изглежда съвсем реална перспективата нашите 
страни и народи да изживеят поредната си историческа драма сега и 
в близко бъдеще, драма, породена от характера на Четвъртата ин-
дустриална революция и свързаното с нея преформатиране на 
съществуващия към момента  глобален ред, за което Балканите 
могат отново да се окажат само трасе или плацдарм, а ужасите от 
подобна роля са достатъчно добре познати от историята, за бъдат 
преповтаряни отново (Георгиев, 1993, 1997, 2000). За какво всъщ-
ност става дума? 

Известно е, че през последните десетина години не само уче-
ните, но и достатъчно авторитетни бизнес лидери започнаха все по-
често да говорят за измеренията на случващата се или предстояща 
Четвърта индустриална революция, чиято специфика описва по-
дробно основателят и председател на Световния икономически 
форум Клаус Шваб (Шваб, 2016).  

Според Мина Стойчева, има поне три доказателства, че днес 
сме изправени не пред поредното стъпало на Третата индустриална 
революция, а пред нова такава. Това са нейната скорост, обхват и 
въздействие върху отделните системи. Най-вече обаче, потвържде-
нието за това опира до връзката на милиарди хора до глобалната 
мрежа през мобилни устройства, като техният достъп до инфор-
мация и знание е безграничен. Този достъп ще се увеличи много-
кратно благодарение на развиващите се нови технологии в сферата 
на изкуствения интелект, роботиката, интернет на нещата, автоном-
ните автомобили, 3 D принтирането, нанотехнологиите и др. 
(Стойчева, 2016). 

Разбира се, поне от позициите на Критическата психология, 
ако има нещо, по което си приличат новата Четвърта индустриална 
революция и останалите в историята на човечеството, освен 
безспорния технологичен прогрес, то това е и повтарящото се 
очакване, че те сами по себе си ще преодолеят възпроизводството 
на надпреварата във въоръжаването, на конфликтите и войните, на 
етно-културните и религиозни предразсъдъци, на традиционния 
западен стремеж към глобална хегемония, на човешката алчност, на 
конфликтната и нехармонична по същество човешка природа като 
цяло. Тази илюзия изглежда толкова по-утопична, колкото по-
убедено и вдъхновено биват споделяни и доказвани изключи-
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телните предимства на индустрия 4.0 по отношение на бъдещите 
перспективи на човечеството изобщо. От критически позиции ми се 
струва обаче, че пред нас е налице една подмяна на западната 
идеологема за глобализацията с конструкцията за Четвъртата 
индустриална революция, зад които срамежливо, но пък достатъчно 
видимо и нахално наднича призракът на старата западна идея за 
световна хегемония. 

Мина Стойчева смята, че подобно на предходните Три 
революции в индустрията (макар че и тази класификация очевидно 
издава западната претенция за универсализъм), Четвъртата има 
потенциал да увеличи нивото на глобалните приходи и да подобри 
качеството на живот на хората по целия свят чрез по-евтини тран-
спорт и комуникации, нови пазари и стимулиране на икономически 
растеж. От друга страна обаче, признава и тя, мнозина експерти са 
сериозно притеснени, че Четвъртата индустриална революция ще 
предизвика по-голямо неравенство, по-голяма безработица и все по-
ширеща се бедност, които основателно минимизират твърде розови-
те очаквания от измеренията на индустрия 4.0. В крайна сметка, 
според Мина Стойчева, обобщено има четири основни ефекта на 
Четвъртата индустриална революция върху бизнеса: 1. Върху очак-
ванията на потребителите; 2. Върху развитието на продуктите;         
3. Върху иновациите; 4. Върху организацията на бизнеса. Клиентите 
ще бъдат в центъра на икономиката, като всичко ще бъде насочено 
към това те да получат по-добро обслужване (Стойчева, 2016). 

Впрочем, ако приемем, че от няколко години живеем в нача-
лото на Четвъртата индустриална революция, то статистическият 
факт, че за тези години около един процент от бизнес лидерите на 
света притежават повече богатства от половината хора на плане-
тата, а десет процента от глобалния елит притежава повече богат-
ства от 89 процента от жителите на земята, то хуманните измерения 
на тази революция изглеждат повече от съмнителни. Освен това, 
дигитализацията, интернет-пространството и пристрастяването към 
социалните мрежи, което Световната здравна организация преди 
две години включи в списъка на зависимостите като алкохол и 
наркомании, очевидно водят до тежки психични проблеми като 
отчуждението между хората, възпроизвеждащи се кризи на иден-
тичността и в крайна сметка поставят недвусмислено проблема за 
реалните измерения на Човешкото. В този смисъл не толкова съпро-
тивата, колкото обективният и хладнокръвен поглед върху измере-
нията и последствията спрямо хората от индустрия 4.0 не би тряб-
вало да изглежда като признак на изостаналост, а като реално и 
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загрижено отношение, което за психолозите, било критическите, 
било традиционните, е повече от задължително.  

Що се отнася до предизвикателствата на Четвъртата индуст-
риална революция спрямо балканските етно-културни и полити-
чески нагласи, то в случая става дума за пореден сблъсък между 
западния модернизъм и после постмодернизъм или съвременния 
хипермодернизъм, по определението на Липовецки и Шарл 
(Липовецки, Шарл, 2005), и традиционни исторически представи, 
които по един или друг начин регулират мисленето и поведението 
на балканските етно-културни и национални общности както през 
вековете, така и днес. Струва ми се, че за да бъдат по-ясно откроени 
измеренията на сегашната ситуация, поне от позициите на Крити-
ческата психология, би следвало да имаме предвид исторически 
сложилата се балканска етно-културна и национална специфика, 
нейните демографски особености, психичните комплекси и полити-
ческите принципи, чието възпроизвеждащо се и днес значение може 
да положи началото и на по-задълбоченото осмисляне на мястото на 
Балканите в Европа и света в контекста на индустрия 4.0.  

От гледната точка на Критическата психология, демографската 
специфика на балканската етно-културна и национална проблема-
тика се визира от факта, че обикновено балкански страни, в които 
представителите на дадени етнически общности са малцинство, 
граничат със страни, в които представителството на същите тези 
общности е мнозинство, тоест те имат вече трансформирана етни-
ческа принадлежност в национална идентичност чрез възпроиз-
водството на държавната си самоличност. Тази специфика носи със 
себе си предпоставки в самия „етнопсихичен гещалт“ на Балканите, 
чиято трансформация в етническата субектност и на нивото на 
личността, и на общностно ниво, формира точно определени общ-
ностни психични феномени, регулиращи етническото поведение и 
като психични комплекси, и като политически принципи. На свой 
ред, като израз на тази демографска специфика, политическата 
специфика на балканската етно-културна и национална особеност 
се състои в това, че етническата проблематика на балканските 
страни представлява конкретизирана тяхната национална проблема-
тика както във вътрешно-политически план, така и в аспектите на 
техните международни отношения, във външната им политика. 
Вярно е, що се отнася до демографската специфика, че и в други 
региони на света се наблюдава подобно съседство, но такъв 
концентриран до край вид, какъвто виждаме на Балканите, е твърде 
специфична за нас характеристика, която определя и специфичното 
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политическо полагане на балканските страни в историята и 
настоящето (Георгиев, 1993, 1997, 2000). 

По-нататък, в моите изследвания, тоест на Критическата пси-
хология, върху балканската етно-културна и национална проблема-
тика, изведох три фундаментални традиционни исторически пред-
стави, които в критически контекст могат да бъдат определени като 
общностни психични комплекси. В психичен план те участват на 
несъзнателно или на несъзнателно-съзнателно ниво в психичната 
регулация на поведението на балканските етнически общности 
както в индивидуален, така и в колективен аспект. Подобно на 
всички надиндивидуални психични регулатори на мисленето и 
поведението, тези етнопсихични комплекси се унаследяват на пси-
хично ниво като се препредават исторически от поколение на поко-
ление, а от степента на тяхното осъзнаване в един или друг истори-
чески период зависят конкретните проявления на балканските 
общности като субекти или обекти на собствената си история. Тези 
комплекси са: 

Първият общностен психичен феномен, възможно дефинируем 
като комплекс в критически смисъл, е този за оцеляването, възник-
нал далеч в миналото най-напред като комплекс за биологичното 
оцеляване – лично и колективно, на балканските етнически и 
народностни общности. Неговото по-нататъшно развитие и изява 
като комплекс за етнокултурно оцеляване и разрешаването му в 
психичен план се обвързват с перспективите за твърде важната 
реализация на членовете на тези общности преди всичко като 
етнически личности. Така комплексът за оцеляването се превръща в 
една постоянна психична предпоставка за разгръщането на етни-
чески, а после и национални конфликти и кризи като конкретни 
проявления на балканската етно-културна и национална пробле-
матика, в която психичната система „ние – те“ придобива изключи-
телна роля в несъзнаваната психична регулация на поведението, но 
повече като противопоставяне, отколкото като обикновено раз-
личие. 

Вторият общностен психичен феномен, възможно дефинируем 
като комплекс в критически смисъл, е този на миналото, положен 
също така далеч в историята. По начина си на формиране, ком-
плексът на миналото обслужва комплекса на оцеляването, било в 
проявите му като биологично, било като етнокултурно оцеляване. 
По съдържанието си този комплекс изразява традиционната за бал-
канските общности обърнатост и вглъбеност в миналото, в което 
изключително се търсят основанията по-скоро за сегашното, откол-
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кото за бъдещото съществуване – и на индивидуално, и на общност-
но ниво. Комплексът на миналото има две проявления, които тук 
само ще маркирам. Първата, обикновено показната, демонстратив-
ната страна, е търсенето в миналото на образци на положителна 
общностна активност, чрез която да се осигури психична подкрепа 
по отношение на всяка конкретна ситуация в историята, особено 
проблематичните, а пък спомените в колективната памет споделят 
собственото духовно и военно превъзходство над съседа. Тази 
тенденция заляга във фолклора, в различни култове и ритуали, но и 
в официалната история, които целят формирането на собствена 
позитивна идентичност, но за сметка на негативно отношение към 
другите, към всички останали тук, на Балканите. Втората страна 
има скрит характер, обикновено тя е потискана, тъй като нейно 
съдържание е раздиращият балкански комплекс за малоценност. 
Проявата на комплекса на миналото като комплекс за малоценност 
се откроява особено при досега на балканските хора и общности с 
други, небалкански култури. Очевидно е, че при отсъствието на 
стремеж да се доказва собственото превъзходство над даден балкан-
ски етнос и неговите представители, комплексът на миналото в 
проявата му като комплекс за малоценност е единствената психична 
алтернатива. 

Третият общностен психичен феномен, възможно дефинируем 
като комплекс в критически смисъл, е този от свободата. Той също 
притежава двойствено проявление: от една страна, предпочитание 
към авторитарни и тоталитарни политически модели на управление, 
независимо от каквато и да е демократична маска, и, от друга стра-
на, поединичен стремеж към европейско покровителство или дефи-
нирания от Критическата психология „Европейски синдром“, тоест 
стремежът чрез въобразената европейска идентичност да бъде 
осигурено собственото биологично и етно-културно оцеляване как-
то на общностно, така и на индивидуално ниво, но отново за сметка 
на другия, на съседа (Георгиев, 1993, 1997, 2000). 

И накрая, имайки предвид очертаните демографска и полити-
ческа специфика, а също така и регулативните функции на изведе-
ните психични комплекси, в изследванията на Критическата психо-
логия изведох и три фундаментални политически принципи, които, 
според мен, завършват контурите на балканската етно-културна и 
национална проблематика. Явно е, че те ще бъдат само маркирани, 
тъй като подробното им представяне тук също така е обективно 
невъзможно:  
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Първият е принципът на политическо съюзничество, възникнал 
отново далеч назад в балканската история, който предполага 
сключване на временни съюзи между различни балкански 
общности, но насочени срещу други балкански общности. Както е 
до болка известно, много често се оказва, че в следващата истори-
ческа ситуация тези, които до вчера са били съюзници, се оказват 
врагове, и обратното. Не е трудно да си спомним изобилие от 
примери, които продължават и до днес, макар че през последните 
години съюзничеството има по-скоро меки, отколкото твърди 
форми.  

Вторият е принципът на войнстващия патриотизъм, който има 
подчертано вътрешно-политически регулативен механизъм, тъй 
като зад него стои комплексът на миналото в неговото първо 
проявление. Това означава, че чрез войнстващият патриотизъм се 
цели възпроизводството на дошли от миналото представи за соб-
ственото превъзходство над другите, над съседите, а това обяснява 
присъствието на идеите за „Велика Гърция“, „Велика Сърбия“, 
„Велика България“, „Велика Албания“ и до днес – не е случаен 
изглежда фактът, че първата война след Втората световна война в 
Европа в края на ХХ в. беше именно на територията на Балканите.  

Третият е принципът на могъщите покровители, който корес-
пондира с комплекса от свободата и комплекса за малоценност. 
Неговото съдържание е възпроизвеждащият се в историята на 
балканските страни и народи, а в строго определен смисъл и до днес 
стремеж да се включват към различни политически и военни съюзи, 
за които се смята, че ще осигурят собственото биологично и етно-
културно оцеляване. В резултат на тези политически нагласи гра-
ниците в противопоставянето между Великите сили непременно 
преминават и тук, на Балканите, а това възпроизвежда отново и 
отново конфликтността между балканските страни и народи, било 
открита и военна, било латентна и пропагандна. Съвременната 
нагласа, че НАТО може да осигури някакъв общ имунитет за бал-
канските общности, се оказва твърде илюзорна, тъй като самата 
организация много отдавна е изчерпила основанията за собственото 
си съществуване, а това предполага и бъдещият й разпад. Евен-
туалната замяна на НАТО с една въобразена Европейска армия е не 
по-малко илюзорна перспектива, тъй като такава е невъзможна 
поради абсурдността на идеята, че ЕС може да се превърне в Евро-
пейски съединени щати. С други думи, след днешното относително 
затишие, очакванията към близкото и малко по-далечно бъдеще, 
поне от позициите на Критическата психология, се свеждат до 
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перспективите за ново разгаряне на традиционните балкански стра-
сти, тъй като продължават да се възпроизвеждат и в съвременността 
регулативните функции на исторически положилите се общностни 
балкански психични феномени, било като психични комплекси, 
било като политически принципи. 

И така, възможно е, разбира се, подобни изводи да изглеждат 
твърде мрачни и дори да бъдат оспорени от различни гледни точки, 
но в края на краищата такава е психологическата логика на Крити-
ческата психология. В подкрепа на тази логика мога да припомня, 
че резултатите от Първата, Втората и Третата индустриални рево-
люции по отношение на Балканите винаги идват със закъснение не 
поради изостаналост или ниско мисловно ниво на балканските хора, 
а заради пораженията, които нанасят върху тяхното мислене и 
поведение тъкмо традиционните общностни психични представи, 
което логично се очаква да се случи и с характеристиките на Чет-
въртата индустриална революция. Вярно е, че в историята наблю-
даваме и проблясъци – например България по време на социализма 
или Турция от началото на ХХІ в., но тези временни възходи винаги 
са съпътствани от поредни национални катастрофи, каквато за на-
шата страна в съвремието е непомерната демографска катастрофа. 
Иначе казано, възпроизвеждащите се исторически падения на бал-
канските страни и народи са резултат от невъзможността те да 
осъзнаят психичните причини за всичко онова, което им се случва 
периодично, да не говорим за перспективите някога да са в 
състояние да осъзнаят себе си като неповторима „цивилизационна 
люлка“.     

Признавам си, че в годините от 1993 до 2000, когато се опитвах 
да проверя как работят принципите на Критическата психология 
спрямо балканската проблематика, може би защото бях твърде млад 
и много по-глупав, предложих формирането на Общ Балкански 
Парламент. Не като политически орган от рода на Европейския 
Парламент, а по-скоро като организация, в която балканските поли-
тици ще си говорят за нашите си, за балканските ни работи, което 
да може да положи началото на постепенно всеобщо осъзнаване на 
балканската ни специфика с оглед евентуалното бъдещо преодо-
ляване на нашите психични особености. В интерес на истината 
президентът Желю Желев, светла му памет, разви тази идея след 
като загуби президентските избори, създавайки Политически Клуб 
от бившите президенти на балканските страни тъкмо като средище 
за обсъждане на нашите балкански работи. Известно е, че този Клуб 
отдавна вече не съществува, а от днешни позиции – не, че съм 



17 

станал много по-умен, ми се струва, че е било твърде голяма 
заблуда да си помисля, че балканските страни и народи могат да 
разчитат на своите политици, за да осмислят и после да преодолеят 
собствените си комплекси и принципи, тъй като тъкмо политиците 
са техните носители, макар че тяхното мислене и поведение също е 
резултат от регулативните функции на балканската ни общностна 
психика. 

Уважаеми колеги, споделям всичко това, защото ми се вижда 
твърде примамлива идеята за ситуиране на Балкански академичен 
алианс 4.0, в който да бъдат обсъждани възможностите и перспек-
тивите на Четвъртата индустриална революция по отношение на 
балканските страни и народи. Може би тъкмо академичните, 
университетските хора на Балканите, ще са в състояние да сторят 
това, което политиците по принцип не могат, тъй като, както 
казваше покойният ми Учител проф. Минчо Семов: „Синко, на 
политиците трябва да се пише кратко и ясно, защото четат бавно и 
трудно!“. Друг е въпросът, макар че в този случай той е основен, 
доколко самите университетски хора на Балканите носят или не 
носят психичните общобалкански травми, в състояние ли са да ги 
осъзнаят и после да ги преодолеят в себе си, за да могат да помогнат 
впоследствие на своите народи да се отърсят от нашите вековни 
тегоби? 

В заключение, отговаряйки си на този въпрос, ми се струва, че 
това е почти непосилна работа, което не значи, че не трябва да се 
опита. Разбира се, такава позиция може да бъде приписана на моя 
въобразен или реален песимизъм, но се чувствах длъжен да я спо-
деля. Във всеки случай, ако перифразирам оценката на Зигмунд 
Фройд за неговата психоанализа (Freud, 1986), то мога да кажа за 
моя подход следното: „Критическата психология не цели да създава 
убеждения, а да разтърсва предразсъдъци!“. Струва ми се, че раз-
търсването на нашите собствени балкански предразсъдъци е толко-
ва очевидна необходимост, че всяко негово допълнително доказа-
телство е повече от излишно. 
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Summary: Advancing women through education is important tool that 

can help create empowerment for women. This can generate real changes on the 
tourism industry and make women more competitive. Training women involves 
getting acquainted with the latest tourist trends on how the industry works, the 
ways in which they can improve local and national tourism and about 
entrepreneurship. This research points the importance of developing a dialogue 
with the community, social and educational organizations in order to raise 
awareness that a permanent fight for gender equality can achieve a reduction in 
unemployment and poverty among female population.  

Keywords: gender, empowerment, education, tourism, employment, 
Serbia. 

 
Introduction 
Women are a massively untapped asset in many creating nations, 

where the issues of gender inequality or disparity are just exacerbated by 
an absence of access to education, social constraints, poor health and 
sanitary conditions (Achapka, 2017). The empowerment involves the 
transformation of economic, social, psychological, political and legal 
circumstances of women. Also, empowerment is a strategy to help 
women to change the quality of their lives and reduce poverty. 

Tourism is considered as an essential means of empowering women 
in the global economy (Praveen and Asokan, 2013). Namely, tourism 
presents both opportunities for gender equality and women‟s empower-
ment. Moreover, the economic empowerment of women is a matter of 
human rights and social equity. In line with this, lack of women 
empowerment in many countries worldwide calls for research by 
academics, community development practitioners and policymakers. 
According to the group of researchers ”women by participating in this 
program will increase their self-confidence and self-reliance and place 
them in a better position to confront problem and be able to take risks” 
(Grozdanic et.al., 2009, p.276). Despite this fact, few programs have 
responded to the tasks set. The reason for this was the insufficiently 
flexible approach to organising educational activities and acquiring the 
necessary knowledge and skills, as well as inadequate implementation 
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and evaluation of achievements. Insufficient or different modes of 
acquiring knowledge are used, which would help reduce the gap between 
women and men. Radovic-Markovic (2009, p.316) indicate that” 
studying over the Internet enables women permanent development and 
thus reducing the educational gap in comparison to men. At the same 
time, the social status and life quality of women are being improved”. 

The aim of this research is to investigate opportunities for 
empowering women through tourism and raising their status in Serbian 
society. This industry has been selected for research, since tourism plays 
a central role in the economic plan in many countries of the world, 
especially in Serbia and other Western Balkan countries. Thereby, 
tourism influences the protection of the environment and the 
strengthening of the labour market through the employment of a large 
number of workers (Petkovic and Pindzo, 2012). The number of tourists 
in the world is continually rising. The tendency of the increase in the 
number of tourists in the Republic of Serbia has also been noted, and 
statistical data show that Europeans are the most significant number of 
tourists. Thus, in the period from 2012 to 2017, the number of tourists in 
Serbia increased from 922,000 to 1,470,000 tourists, and from the total 
number of tourists who visited Serbia in 2017, about 90% are tourists 
from Europe (WTO , 2017). Such a trend in the development of tourism 
opens up great opportunities for opening new jobs through the promotion 
of entrepreneurship in tourism, where women should see their chance. In 
order to be fully utilized, it is necessary, in addition to the support of 
family and society, to have adequate knowledge that would help them to 
realise their entrepreneurial ideas more easily. For these reasons, among 
other things, this study explores the appropriate training programs for 
women seeking employment with a focus on the tourism industry. 
Specifically, a training initiative should be a part of a long-term strategy 
to match women's skills to the needs of the tourism industry. This 
presents a unique opportunity to leverage tourism to bridge the gender 
gap and their better social and economic inclusion. 

Hypotheses 
H1. Working skills in tourism have made the economic empower-

ment of women  
H2. Women in Serbia have used a lot of potential for creation of 

tourism products and services as a result of the strong financial support 
by family and government. 

Theoretical overview 
In the theoretical part of the research, the question of forming a 

unique concept of empowerment of women is being raised, and various 
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contemporary approaches to the topic are presented. The term 
"empowerment of women" alludes to the way toward giving power to 
women to resist the control of others and help them to lead a prosperous 
and successful life (Achapka, 2017). According to Kabeer (2009), 
women empowerment is the process of change through which women 
grow their capacity to settle on vital decisions about their lives and to 
take an interest on equivalent terms with men in bringing about desired 
changes in the society in which they live. “There is also a bidirectional 
relationship between economic development and women empowerment 
which is characterized as enhancing the capacity of women to get to the 
constituents of advancement specifically well-being, education, earning 
opportunities, rights, and political participation“(Achapka, 2017, p.13). 
So, ”educational strategies should be developed in a manner that could 
prevent any discrimination against women” (Radovic-Markovic et al., 
2012, p.2). Furthermore, without this strategy, the position of women 
will be worse than today. Additional burdens may be place on women‟s 
health and reduce time for decision-making processes and income-
generating activities, thereby worsening gender equality and women‟s 
empowerment “(Radovic-Markovic, 2015, p.442). 

Additionally, a significant and complex question arises, the rela-
tionship between development as a process of social, economic, techno-
logical, and cultural progress and education of women as the dominant 
factor in their empowerment. In this context, entrepreneurship education 
has been perceived amid and the most recent decade as a vital wellspring 
of economic development (Radovic-Markovic et.al., 2012).  

Researches on the topic “employment in the tourism sector” show 
that women occupy a bigger share of the labor market than men 
(Hollingsworth, 2006). More women are working in tourism than men, 
especially in rural regions (Li and Leung, 2001). Also, the UNWTO 
study (2010), which analyzed women's position in tourism, led to the 
following conclusions: 1. Women make up a large part of formal tourism 
workforce, 2. Women earn up to 15% less than male population, 3. There 
was five female ministers of tourism in the world in 2010, 4. Women in 
the parent companies mostly perform unpaid jobs. However, as in other 
sectors of the economy, and even in tourism, there has been a division of 
jobs between men and women. The airline industry is one of the 
examples where jobs are divided into men‟s and women‟s. Furthermore, 
women are more employed than men in positions of sales or 
stewardship, while men are pilots or top managers (Scheyvens, R. 2002). 
A similar example is in the hotel industry where women are mostly 
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employed in housekeeping or food and beverage positions while men 
occupy leading positions (Li and Leung, 2001). 

 
Research methodology 
The qualitative methods were used for the purposes of this research. 

Furthermore, direct contact with respondents was used as well, and 
where it was not possible to conduct an interview, we used an electronic 
questionnaire. At the end of the year 2018, the research on the 
empowerment of women in Serbia through the development of 
entrepreneurial activities in tourism was started. The first phase of the 
research lasted from the end of December 2018 to the end of April 2019. 
The research was carried out in the most important tourist centers in the 
country such as Novi Sad, Nis, Zlatibor, Vrnjacka Banja and Sokobanja. 

The sample consisted of 103 respondents, including 88% of women 
and 12% of men (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Structure of respondents by gender 
Source: Authors 
 
The largest number of respondents were those in the age group 

between 26 and 34 (30%), while the lowest number was in the age group 
from 18 to 25 years old respondents (Fig.2). 
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Fig. 2. Structure of respondents by age 

Source: Authors 
 
Most respondents have master‟s degree (33%), but at least they had 

high school. (Fig 3). 
 

 
 

Fig. 3. Structure of respondents by education 
Source: Authors 
 
The questionnaire consisted of 15 (multiple choice system) 

questions. The methods of analysis and synthesis, as well as the method 
of deduction, were used for the interpretation of the obtained data. 
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Discussion and key findings of the research 
The analysis done on the basis of the respondents' answers to the 

question “Do you have formal education in tourism? “showed that 10% 
of all respondents have education in tourism (Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4. Percent of respondents who have formal education in tourism 
Source: Authors 
 
Our research has shown that out of the total number of respondents, 

33% of women and 15% of men already own their businesses in tourism. 
Asked if they would establish a business in tourism, which type of 
activity it would be, our female respondents were mostly not defined 
(41%). Other female respondents preferred to be involved in cultural 
tourism (26.4%), and the lowest number of them chose manufacturing of 
souvenirs and different crafts as their prospective business (8.8%) 

The research also indicated that the largest number of female 
respondents in all age groups is willing to invest in business start-ups in 
tourism (76%). However, they consider that their financial resources are 
mostly insufficient for that. Therefore, the biggest problem they face 
when starting a business in tourism is a lack of financial resources 
(70.5%). Regarding to that issue they lacked the assistance of state 
(20.5%). In addition, according to them, family support and lack of 
knowledge all together, represented a total of 9%. 

Most respondents equally prefer specialized programs of education 
for women interested in jobs in tourism as well as acquiring knowledge 



25 

through practical work and experience (23.5%). The general opinion is 
that these programs cannot be separated. 

As an answer to the question why it is important to empower 
women through tourism, our female respondents indicated that the most 
important reason for that is the acquiring of gender equality (36.4%). A 
lower number of respondents had at least some knowledge about the 
programs relating to empowerment of women (41.6%), while most of 
them never participated in any of the projects on this topic (85%). 

Furthermore, when they were asked what should be done to 
strengthen the position of women in tourism (Fig.5), the majority of 
female respondents (41.2%) considered it to be the training that would be 
adapted to small groups of women who intend to work or have already 
been employed in tourism. This type of training, together with state 
financial support and the provision of affordable loans, would be the key 
indicators for empowering women as well as their greater inclusion in 
the society. 

 

 
Fig. 5. How should be strengthen the position of women in tourism? 

Source: Authors 
 
Conclusion 
Entrepreneurship can play a key role creating new opportunities for 

women‟s economic empowerment. However, it requires economic 
resources, good management knowledge and skills. In line with this, 
education programmes should provide opportunities for women to 
enhance their skills for entrepreneurship. Primarily, educational institu-
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tions can help students by adjusting their programmes, for instance, 
allowing real-life business assignments which are  responsive to labour 
market needs. Therefore, of foremost importance is to raise the level of 
entrepreneurship education amongst women.  

So far, tourism has displayed a great potential for prospective job 
opportunities and employment in a large number of countries. Presently, 
Serbia is especially planning a strategy of close cooperation in tourism 
between Serbia and Bulgaria, as well as cooperation with other countries 
in the region in order to create a unique tourist product. As a result, even 
stronger economic integrations of the Balkan countries will be achieved. 

Nevertheless, in Serbia, an insufficient attention has been dedicated 
to this industry from the aspect of its benefits for women. Actually, the 
sector of tourism represents a great potential for employing of women 
and generating income, thus achieving the ways to eliminate women's 
poverty and improve their economic and social position. In other words, 
the tourism industry is also an opportunity to empower women. 

Having in mind that training and education of women in tourism are 
extremely important for maintaining of their business competitiveness 
within the tourism industry, it is also expected from them to have the 
appropriate formal and informal education of this profession. In addition, 
the research has indicated that women mostly prefer special programs of 
education that are adjusted to the job requirements that they have been 
already performing or are just about to start a similar job in the field of 
tourism. It is also necessary to involve them more often in various 
projects that encourage their further implementation and empowerment. 
Moreover, a detailed analysis of job requirements must precede to the 
creating of training programs as well as including of smaller groups of 
women in order to deal with the analysis of priority issues. 

Our research has also indicated that working skills themselves do 
not exclusively empower women. So, it showed that hypothesis H1 is 
partly confirmed. Namely, numerous programs should include acquiring 
of other skills, such as the ability of excellent communication, business 
management and successful problem solving.  

Also, women lacked the assistance of state to start up their firms 
and very often they do not have family support. In this context, 
hypothesis H2 is not confirmed. 

Finally, it is important to emphasize that there are great expecta-
tions from adopting of a new Law on Tourism during 2019, which 
should certainly be, at least in one segment, referring to providing of 
support for women followed by giving of different incentives to their 
business start ups within this fastest growing industry in Serbia. 
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Summary: The purpose of this work is to reveal the logic behind the 
organization and planning of psychological help in hospitalenvironment. 
Research is  related to the idea that there is no psychological aid "in generally", 
and that it should be related to the specific environment, the situations that arise 
from them and the  emozional experiences of the patients. Has been created a 
new model ofpsychological care that reflects the real mental problems provoked 
by internal and external factors and allows the use of various psychological 
methods. 

Keywords: psychological help, hospital environment 
 
Въведение 
Психологичната помощ в болнична среда извън психиат-

ричните структури има сравнително кратка история. За първи път 
официално започва да се говори по темата след решението за 
включване на психолози по клинични пътеки към отделенията и 
клиниките по изгаряния и пластична хирургия през 2003 г. Реше-
нието за включването на психолози идва по предложение на ръко-
водителите на тези клиники и отделения, поради изнесени факти за 
зачестили опити и реални суицидни действия на пациенти след 
изписването им. Това е и времето на първото официално включване 
на психолози в системата на лечението и грижите за болните в 
соматичните клиники. Като всяка първа стъпка тази дейност бе 
съпроводена с доста неясноти и липса на първоначална системност 
и организираност. За разлика от работата на клиничните психолози 
в психиатричните структури, за което по това време има вече ясна 
регламентация и организация, при соматично болните такава 
липсва.  

mailto:i_s_aleksandrov@abv.bg
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За сравнително малкото си време за развитие психологичната 
помощ извървява доста сериозен път на структуриране и усъвър-
шенстване, като продължава да се развива и днес. 

Аспектите, свързани с оказването на психологическа помощ, 
винаги са били и продължават да са приоритет сред много практици 
психолози и изследователи. За този вид специфична и специали-
зирана дейност съществуват различни научни и практически гледни 
точки и типове оценки. Анализирани са редица нейни страни, 
модели и особености. И въпреки че моделите и методите перио-
дично се усъвършенстват, все още има неизследвани характе-
ристики, както по отношение на оценяваните параметри (на усло-
вията), така и от гледна точка на обхвата на тяхното действие. 

Основните проблеми при организацията и провеждането на 
психологичната помош идват от спецификата на болничната среда, 
подбора на средствата за въздействие и върху какво да се акцентира 
по време на психологичната работа. 

 
Болничната среда  
Настоящата разработка застъпва идеята, че няма как да се 

извършва психологична помощ и практическа работа с хора, без те 
да са съобразени с конкретната среда, специфичните ситуации 
произтичащи от нея и преживяванията на хората в тях. 

Болничната е особен вид социална среда, в много по-малка 
степен свързана със средите,  в които са попадали хората преди 
това. Тази среда има свой начин на функциониране и свои цели. 
Нейната основна функция и цел е лечението. За реализирането на 
тази цел се осъществяват системи от взаимносвързани дейности. 
Най-общо тези дейности могат да се разделят на: диагностична, 
лечебна и рехабилитационна. 

За всяка конкретна среда са характерни определени типични 
произхождащите от спецификата и ситуации.  

Концептуалното ограничение, което е необходимо да се 
направи с цел конкретизирането на проблемите отнасящи се до 
психологичната помощ, са ситуациите в болничната среда, които 
предявяват изисквания към мобилизирането на ресурсите на 
лекуваните (например преди и след оперативни интервенции, при 
рецидив на хронично заболяване и др.).За целта следва да се 
разгледат типичните ситуации, характерни за болнични условия, и 
да се направи анализ на изискванията, предявявани към личността 
за справяне в тях. Тази насока на разсъждения се подкрепя от 
възприетото становище, че ситуациите са важен момент от конкре-
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тизацията и практическата ориентация на психологичната помощ. 
Настоящата разработка се придържа към интеракционистката 
парадигма в психологията, според която поведението е функция на 
личността и ситуацията. С други думи, ефективността на психо-
логическата помощ не зависи само от личността или само от 
ситуацията, а от  разбирането на спецификата на техните връзки. 
Такива връзки представляват възприемането и оценката на 
ситуациите и формирането на адекватно отношение към тях. 

В болнични условия лекуваният е подложен на нови, непозна-
ти и необичайни въздействия, които се преживяват специфично. 
Независимо от уникалния си характер, преживяванията свързани 
със спешната операция са различни от преживяванията свързани с 
раздвижването на счупен крайник. Лекувания по спешност има 
нужда от един вид помощ, а този който е в процес на възстано-
вяване, от друг. Несъобразяването с този факт води до хаотични 
действия, прилагане на психотерапевтични методи със съмнителни 
резултати и обезсмисля цялостния процес на психологична помощ. 

Според интеракционистите преживяванията са личностно и 
ситуативно обусловени (Graham, Argyle&Furnham, 1980; Magnusson 
& Tûrestad, 1993).   

Възприетото твърдение, че факторите на ситуациите имат зна-
чение при обусловеността на преживяванията, налага извеждането 
на модел за функционирането на психиката на лекуваните свързан 
със специфичните средови условия и произтичащите от тях 
ситуации.  

Моделът, който се предлага, въвежда две променливи пряко 
свързани със спецификата на болничната дейност – степен на 
екстремност и характер на лечебните процедури, като критериал-
ните рамки на екстремността са нисък и висок риск, и на проце-
дурите – уникалност и рутинност (фиг.1) (Александров, 2015). 

Уникалността се отнася до новостта, непознатостта, неповто-
римостта на ситуациите

1
. Тя съществува в ограничени средови 

условия и в определен времеви диапазон (характеризира се с 
преходност). Доколкото всяка ситуация се характеризира с начало и 
край, то и уникалността представлява временно явление.  

Уникалността е динамична величина, разглеждана в психо-
логически аспект често се характеризира с усещането за неси-
гурност. 

                                                           
1 Български тълковен речник. (1995) Колектив. Враца, Елпис. 
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Рутинността се отнася до опитността, обиграността
2
. Обик-

новено е свързана с установен порядък. В медицинската практика 
често се срещат определения свързани с рутинността – рутинни 
прегледи, рутинни изследвания и др. Най-общо понятието е свър-
зано с извършването на стандартни действия. От психологична 
гледна точка и в личностен план рутинността е свързана с опита.В 
контекста на разглежданите проблеми възприемането на една 
процедура като рутинна се свързва с натрупания опит от предходни 
лечения в болнични заведения. 

 

 
Фиг. 1. Модел на средовите условия и ситуациите произтичащи от тях в 

болнична обстановка 

                                                           
2 Пак там. 

Нисък риск 
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Рискът се отнася до ситуации, в която вероятностното раз-
пределение на променливата е известно, но не и режима на нейното 
появяване и следствията от нейното действие. Често понятието риск 
се бърка с неопределеността, където и вероятността на разпре-
деление и режима на появяване са неизвестни. Рискът е функция от 
вероятността (да се случи) и величината (тежестта, относителната 
тежест) на очаквания ефект. Рискът и неопределеността са две раз-
лични измерения на ситуациите, чието значение върху преживя-
ванията е предмет на подробен анализ в изследванията свързани с 
болничната среда (Александров, 2015). 

Почти всички ситуации в болнични условия попадат в предло-
жената декартова координатна система (фиг. 1). Моделът може да 
се използва при отчитането на средовите условия в болнични 
отделения и клиники с различна специфика – остри, за хронично 
болни и др. Разбира се, този модел може да се усложни като се 
въведат междинни параметри между полюсите.  

В настоящата разработка се застъпва тезата, че е несъстоятелно 
и лишено от логически интерпретативен смисъл да се разглеждат 
личностните преживявания на болните изобщо и извън контекста на 
ситуацията.  

Концептуализацията на ситуациите в болнични условия е от 
особено значение за определянето на конкретната практическа 
насоченост на психологическата помощ. Разглеждането на дадено 
състояние, нагласа или приживяване извън контекста на ситуация-
та, в която се проявява, води често до използването на несъобразени 
с условията методи за оказване на психологическа помощ.  

 
Условия на средата и проблеми свързани с приложението 

на методите за психологична помощ в болничните заведения 
Както вече бе споменато, в болнични условия при прилагането 

на психологична помощ (социалната и психологична подкрепа, пси-
хотерапевтичните техники и методите за психологично консултира-
не) има множество условности. Условията на лечение и средата в 
болничните заведения, често не подпомагат разгръщането на пъл-
ния капацитет на познатите ни методи за психологично въздей-
ствие. 

Най-често срещаните трудности свързани с оказването на пси-
хологичната помощ в болничните заведения могат да се систе-
матизират в няколко основни области:   

1. Проблеми, свързани с мястото при осъществяването на 
психологичната помощ. По време на лечението си много лежащо 
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болни са физически неспособни да напуснат отделението. В такива 
случаи психологическата помощ се провежда в кабинета на лекаря 
(психолога), в дневните помещения, както и на всяко свободно 
място. За болни, които са напълно неподвижни, дейностите свър-
зани с психологическата помощ се провеждат до техните легла, 
които често не са изолирани дори с преграда от тези на другите 
болни. Тези особености рязко стесняват репертоара от техники, 
които могат да се използват ефективно. 

2. Проблеми, свързани с прекъсванията. Основните видове 
дейности извършвани в болничните заведения са диагностичната, 
лечебната и рехабилитационната. Психологичната помощ е съпът-
стваща и желателна, но не е основна. Именно поради този факт, 
често се случва тя да се прекъсне, ако не е организирана правилно. 
Например ако една дългоочаквана процедура свързана с компю-
търно томографско сканиране е обявена десет минути след за-
почването на работата на психолога, то последната се прекъсва. 
Медицинските процедури са важни не само от медицинска гледна 
точка, а и от психологическа. Ако сканирането се пропусне може да 
означава, че може да се чака още дни или седмица и по този начин 
да се удължи тревогата по отношение на непотвърдената диагноза.  

Прекъсванията могат да са свързани и с обичайната рутинна 
дейност на персонала. Пространството в болницата се счита за 
публичното пространство и персонала може да прекъсне работата 
по различни причини за изпразване на кофата за боклук, включване 
на система, или за извършване на жизнено важна процедура, която е 
била повторно планирана.  

3. Проблеми, свързани с честотата на консултиране. Прак-
тически е много трудно да се определят точни граници и схема на 
консултиране.Пациентите или техните близки могат да се видят 
само веднъж седмично, всеки ден (по време на остри периоди на 
стрес, в реанимационен сектор и др.), или периодично по заявка. 
Честота на срещите, трудно може да бъде точно определена. Тя 
зависи от спецификата на заболяването или травмата и състоянието 
на лекувания.  

4. Проблеми, свързани с прекратяване на консултирането. Не 
рядко лечението се прекратява рязко, поради неочаквани премест-
вания в друго лечебно заведение, изписване или смърт.  

5. Проблеми, свързани с продължителността на сесиите.В 
болнични условия няма точно фиксирано време за продължи-
телността на сесиите. В зависимост от физическото състояние на 
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лекуваните, могат се провеждат, както по-кратки сесии (10–15 
мин.), така и по-дълги (до 1–2 часа), ако се налага.  

6. Проблеми, свързани с анонимността, разстоянието и 
физическия допир. Свързани са преди всичко с характера на си-
туативната обусловеност на психологичната помощ. В болнични 
условия, в едно затворено отделение или дори в по-голяма клиника, 
трудно могат да бъдат спазени изискванията за анонимност.  Обик-
новено всички работещи знаят за наличието, а понякога и за 
естеството на проблемите на лекуваните. 

 
Психологичното консултиране и психотерапията в 

болнични условия 
Основен метод за психологична помощ на хора с проблеми в 

личностното и социално функциониране извън болничните 
заведения е методът на психотерапията. Тя е общ термин, отнасящ 
се до терапевтично действие или лечение договорени между обучен 
професионалист и клиент, пациент, семейство, двойка или група. 
Терапевтичните направления и школи продължават да се развиват и 
до днес, дори някои са приели философски метафизични измерения. 
В интерес на психологичната помощ е, обаче постигането на 
максимална ефективност и ефикасност, а именно там са основните 
критики към психотерапията. Те се съсредоточават основно в две 
области – по отношение на нейната ефективност и по отношение 
на верификативността на резултатите. Оказва се, ефективността 
и ефикасността на психотерапията към настоящия момент не може 
да бъде доказана еднозначно. Основният проблем се явява липсата 
на обективни показатели, които да бъдат регистрирани и оценени 
(Albee, 1990; Александров, 2015).  

По отношение на ефективността често срещан погрешен 
уклон е, че вследствие на невъзможността за прецизна количествена 
и качествена проверка на резултатите, става възможна прибързаната 
подмяна на действителните с желаните постижения. 

Проблемите свързани с верификативността на психотера-
пията са свързани с факта, че тя е уникална и неповторима. Самият 
акт на терапия не може да се повтори от друг терапевт. Оказва се, 
че за евентуалния успех на терапията е важна личността на тера-
певта (Roth&Fonagy, 2006). Разбира се, това е важен аспект, но пси-
хотерапевтичните техники прилагани в болнични условия не могат 
да постигнат ефективност и системност разчитайки само на това. 

Съществен недостатък на този метод за приложението му в 
болнични условия е неговата относителна продължителност (за 
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постигане на въздействие) и нуждата от продължително специали-
зирано обучение (обученията в прилагането на метода са едни от 
най-продължителните – от 1 до 10 и повече години).  

Важно е, уточнението, че посочените факти имат ограничава-
що значение конкретно за болничната среда. Извън болничните 
заведения и независимо от критиките, психотерапията си остава 
основен метод за оказване на психологическа помощ(Seeman, 2008).  

Отделни терапевтични техники могат да се прилагат и се при-
лагат успешно и в болнични условия, но за повишаване на ефек-
тивността им е необходимо да са ясно очертани проблемните 
моменти и времевия интервал на провеждане. В болнични условия 
са ефективни и ефикасни краткосрочните техники насочени към 
конкретен проблем.  

 
Психологичното консултиране в болнични условия 
Един от най широко използваните методи  за психологическа 

помощ е консултирането (counseling). Повечето определения за този 
метод поставят акцент върху даването на съвет и размяната на 
информация (Корсини, 1998; Legg, 1998; Ladany & Inman 2008; 
Betz, 2008; Nutt&Brooks, 2008). 

В литературата по проблематиката се забелязват противоречия 
при определянето на целите на консултирането (Israel, Gorcheva, 
et.al 2008). Обикновено целите се формират взависимост от потреб-
ностите на клиентите и теоретичната ориентация на консултанта. 
Поставянето на широк фронт на цели при консултирането (както и 
при психотерапията) значително повишава възможността от възник-
ване на така наречените целеви конфликти. Този тип конфликти са 
не антагонистични или логически противоречия в рамките на 
общата цел, а по-скоро придаване на приоритет на едни цели за 
сметка на други (Александров и Иванова, 2012). 

В голяма степен консултирането произтича от откритието, че 
начинът, по който се интерпретират определени значими за лич-
ността събития, взаимоотношения и реакции, сам по себе си може 
да носи емоционално напрежение и обремененост. Основното допу-
скане при този модел на помагане е, че не самото събитие е 
травматично, а начинът,по който го възприемаме и мислим за него. 
Тази първоначална, спонтанна рефлексия, натоварена често с нега-
тивни преживявания и значения, е предмет на психологическото 
консултиране.Базирайки се на това допускане и навлизайки по 
същество в проблематиката, следва да определим, че ключовите 
моменти в психологическо консултиране, се концентрират върху 
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процесите и същността при възприемането, субективната оценка и 
интерпретацията на житейските ситуации от личността на човек 
(Александров и Иванова, 2012). 

Чрез психологическото консултиране се подпомага процесът 
на ново осмисляне и концептуализиране на събития и преживя-
вания, то позволява на личността да открие смисъла и причините за 
случващото се с нея. При него се позволява да се формулира проб-
лем на „по-дълбоко” ниво от това на оплакванията и симптомите. 
Обикновено първоначално консултирането е около конкретен проб-
лем или оплакване, който в хода на провеждането му може да бъде 
преформулиран или изместен от друг – по-съществен за конкретна-
та личност (Culley, 1991). При психологическото консултиране се 
осъществява едно своеобразно операционализиране на проблема. 

Психологичното консултиране е по-удачно като форма за пси-
хологическа помощ в болнични условия, поради по-краткото време 
за провеждането му в сравнение с психотерапията. Консултирането 
в болнични условия по своята същност е кризисно консултиране. 
Непосредствената цел на кризисно ориентираното консултиране е 
тревожността свързана с конкретната криза, т.е. тя да се облекчи 
ефективно и ефикасно. Следователно фокусът на промяната е върху 
конкретната емоционална реакция на човека в кризисното събитие 
(Бонгар и Бютлър, 2002).  

В този смисъл е необходимо да се премине към интелектуална 
и когнитивна оценка на случилото се, както и да се отдели време за 
изразяване на чувствата на болния. Друга основна задача на 
консултантът е да признае значимостта на събитията и правото на 
пациента да се чувства по начина, по който се чувства. Кризата е 
необичайно състояние. Хората в криза, често се чувстват много 
различни от околните и срещат трудности при проверката на сми-
съла на своето поведение чрез сравняване с другите. Те се 
затрудняват да решат, дали положението им наистина е сериозно 
или те просто драматизират, дали действията им подобряват 
ситуацията или я влошават и т.н. 

Разпространен проблем на хората в криза е, че те лесно 
забравят за силните си страни и ресурсите си, особено, ако не са 
успели бързо да намерят решение в началото. Затова е необходимо 
да се работи и със самооценката на пациента. Важно е да се иден-
тифицират силните страни, способностите и добрия минал опит за 
решаване на кризи. Препоръчва се, да се поддържа фокуса на раз-
говора „тук и сега”, върху кризата, в този момент. Самооценката е 
съществен фактор за преодоляване на тревожните състояния (ако 
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човек има висока самооценка, то той приема по-малко ситуации 
като заплашващи го) (Александров, 2015). 

 
Научният подход при оказване на психологичнатапомощ 
Прилагането на терапевтични техники на пациенти от пси-

холозите работещи в болнични заведения все още не е гаранция за 
приемането на психологичната помощ като част от цялостната 
структура и организация на медицинските заведения. За приемането 
и се налага тя да се базира на солидна научна основа и конкретни 
резултати.  

Ето защо при изследване на ефективността и ефикасността и с 
цел обективизацията на цялостния процес и отхвърлянето на спе-
кулациите, единствения начин се явяват изследователски процедури 
базирани на научния подход. Принципите, които гарантират обек-
тивността са: 

Адекватно формулиране на научен проблем. За да се осъщест-
ви такова, следва да са спазени следните основни изисквания 
свързани сметодологията на формулиране на научната проблема-
тика: 

Извеждане на централния въпрос на научното изследване – 
личностното функциониране в процеса на лечение. Какво се случва 
с личността в процеса на лечение – каква е спецификата на 
доминиращите емоционални състояния и преживявания в процеса 
на лечение, какво подпомага и какво пречи на възстановяването и 
реадаптацията след болнично лечение? 

Разкриване на противоречието, което лежи в основата на 
проблема – в голямата си част изследваниятана личността, конкрет-
ното заболяване и спецификата на болничните условия се разглеж-
дат, независимо едно от друго, обобщено, линейно и описателно. 
Връзките между тях са хипотетични, изводите не могат да служат за 
обяснителен модел на поведението. 

Определяне на насоките на изследване – идентифициране на 
ресурсите в системата на личността обезпечаващи функционира-
нето в болнични условия, процесите на възстановяване и реадап-
тация. 

Научните изисквания, които следва да са спазени при фор-
мулировката включват: конкретност на представената проблематика 
– определяне на границите.Да се изследва реална и наблюдаема в 
практиката проблематика.Да е изпълнено условието за достатъчна 
степен на обективна вероятност за случването на изследваните 



38 

явления. Да е постигната съгласуваност с всички части на струк-
турата на научния процес на познанието. 

Без изпълнението на критериите за научност и методологична 
основа, няма как да бъде осигурено обективно знание за ефектив-
ността на психологичната помощ. 

След методологичното формулиране на научната проблемати-
ка важен елемент от изследванията са и адекватните на болничната 
среда дизайни на изследваните явления (фиг. 2) (Александров, 
2015). 
 

 
Фиг. 2. Примерен изследователски модел за изследване  

на личностните особености, преживяванията и психичното  
функциониране в болнична среда 

 
Изследавателските модели е хубаво да се насочват не само към 

преки въздействия, а да се търсят и медииращите и модериращи 
променливи включени в процеса. Именно чрез тях се разкриват 
евентуалните ресурси в системата на личностната регулация, на 
които трябва да се акцентира в процеса на психологичната помощ. 

 
Обобщен модел на психологичната помощ 
Основната цел на тази разработка е да се очертаят проблемните 

моменти в психологичната помощ в болничните заведения. Иденти-
фицирането на тези проблемни моменти доведе до съставянето и 
предлагането на модел на психологичната помощ, приложим в 
практиката и основан на наличните човешки ресурси и организация 
на работа в лечебните заведения (фиг. 3) (Александров, 2015). 

Представеният модел на психологичната помощ се основава на 
конкретни изследвания в болнична среда и на дългогодишна прак-
тическа дейност. В представянето му умишлено е избегнато указ-
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ването на конкретни практически дейности и методи за интервен-
ция. Всеки заел се с прилагането му, може да интегрира в пред-
ставената рамка свои методи за работа на основата на познанията и 
уменията си. 
 

 

Внезапна и радикална промяна 

(криза) 

Психическо натоварване 
свързано с настъпването на 

промяната 
(психичен стрес) 

Състояние на напрежение 
породено от ситуации на риск 

и неопределеност 

(тревожност) 

Преживявания свързани с 

тревожността 

Болест, 
травматичнофизическо 

увреждане 

Намалени способности 

за справяне 

Емоционални реакции 

Личностно възприемане 

и оценка на заплахата 

Изясняване на  ситуационните 
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Редуциране на негативните 
емоции 

Повишаване на самооценката 

Засилване на мотивацията 
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Фиг. 3. Концептуален модел на психичните процеси и състояния, 
психичната проблематика и психологична помощ в болнични условия 

 
Заключение 
Много колеги работещи в сферата на медицинската психология 

(включително и аз), са се сблъсквали с трудности при приложе-
нието на методите на въздействие, в които са обучени, в конкрет-
ната среда на болничното заведение. Тази констатация е първият от 
двата основни мотива провокирали написването на настоящата 
разработка. Вторият мотив беше изграждането на система за психо-
логична помощ ориентирана към реалните конкретни проблеми на 
лекуваните в процеса на тяхното лечение.  

Изискванията, от които се ръководеше съставянето на предло-
жения модел за психологична помощ бяха, той да отразява реал-
ната, провокирана от средата и заболяването психична проблемати-
ка и да включва възможности за прилагането на различни методи на 
психологична интервенция. Важна насока бе и възприетата идея, 
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проблемите да се разглеждат в конкретиката на самата болнична 
среда и в условията и спецификите произтичащи от нея.  

Въпреки отговорите, въпросите вероятно не са по-малко от 
тези в началото и някои ще открият проблеми там, където са пред-
полагали, че всичко върви идеално. Ако се е случило това, означава, 
че прочетеното не е било напразно, а е обогатило и изменило 
отношението ви към проблемите свързани с психологическата 
помощ в болнични условия. Оттук нататък следва приложението на 
разгледаната проблематика в практиката, но не като готови отгово-
ри и фиксирани истини, а като начин на мислене и метод. 

Прочитането не е достатъчно, то може да помогне за изяснява-
не на проблемите, но няма да предостави готова формула за 
действие. Все още не е възможно човек да усъвършенства работата 
си само чрез четене. Затова и важните истини за самия човек идват 
в полето на практическата работа. Аз продължавам да търся отгово-
рите и решенията именно там.  

Заповядайте и вие! 
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Summary: The paper focus on trait emotional intelligence (EI) influence 
on work engagement and subjective career success. In brief are presented the 
main theoretical approaches to EI with an emphasis on EI as a personality trait. 
The associations between EI and work engagement alongside those with the 
career success have been discussed. The short form of TEIQue was preferred 
(Petrides et al., 2010), as well as the Subjective Career Success Inventory 
(Shockley et al., 2015), and the Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli et 
al., 2006). Based on a study of 496 Bulgarian employees (56% female and 89% 
higher educated),and the regression analysis carried out, significant impact of 
Emotional sell-efficacy on employees' engagement was established (R

2
=.24). 

Particularly, the trait EI moderately contributing to employee engagement (.40). 
In addition, EI raises the overall perception of subjective career success (.48), 
but the regression analysis established the moresignificant impact of work 
engagement (.57), followed by EI(.25) on career success, both explaining 39% 
of variations.Also, the significance of the personality or the Emotional self-
efficacy as a psychological resource (emotion management, self-control, etc.), 
and as a social capital (social influence, empathy, etc.) have been discussed. In 
addition, the study highlights the key role of work engagement on career success 
defined by focus on own decisions, maintaining high standards, but also 
achieving career satisfaction and a balance between work and personal life. 

Keywords:trait emotional intelligence, work engagement, subjective 
career success 
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Въведение: Емоциите в трудова среда и роля на 
емоционалната интелигентност 

 
Емоциите оказват съществено влияние върху поведението и 

мисленето, като цяло, на взаимоотношенията и постигнатите резул-
тати на работното място, в часност. Традиционно, в трудов контекст 
се отделя внимание на емоциите в рамките на два основни 
конструкта – стрес и удовлетвореност (напр. Briner, 1999). Редица 
изследвания, включително и български, представят значимата роля 
на позитивните и негативните преживявания по отношение на 
стреса и удовлетвореността в работата(за подрб. вж. Таир, 2011). С 
нарастване на интереса към емоционалната интелигентностпрез 90-
те години на миналия век и разширяване на сферата на услугите 
(особено сектор забавления, кол центрове и др.), изследванията на 
емоциите в трудова среда започват да се осъществяват през раз-
лични модели за емоционална интелигентност (Briner, 1999). 

Eмоционалната интелигентност (ЕИ) има съществено значение 
в работата (напр. Brackett et al, 2011), защото определя две основни 
компетентности – личните (регулация на емоциите, самооценка, 
мотивация и др.), но и социалните, свързани с взаимоотношенията, 
проявите на емпатия, ангажираност и др. ЕИ повишава не само су-
бективното благополучие и удовлетвореността от живота (Brackett 
et al, 2011), но може да бъде полезна при оценка на благополучието 
на служителите – афективно и когнитивно, т.е. като ентусиазъм, 
комфорт и удовлетнореностот работата, при различни етапи от 
кариерата – подбор, обучение, развитие(Cooper & Sawaf, 1997). 
Също така, може да съдейства за изпълнението (O’Boyle et al., 
2011), ефективността и успеха в кариерата (Cooper, 1997), въпреки 
че не липсват и критики и недостатъчно обективни резултати при 
изследванията на ЕИ (Zeidner et al., 2004). 

Емоционално интелигентните служители не само имат въз-
приятие за контрол в работата, но изграждат по-добър социален 
капитал, съдействащ за по-високатаудовлетвореност от работата 
(Schutte&Loi, 2014). По-доброто възприятие, разбиране и регулация 
на емоциите, като ключови компоненти на ЕИ, могат да подпомагат 
служителите при представяне на своите умения в работата, да 
повишат мотивацията и ангажираността и да съдействат за по-
добрата им реализация и успех в кариерата.  
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Теоретични предпоставки в изследването на емоционал-
ната интелигентност, ангажираността в работата и кариерния 
успех 

 
Накратко ще бъдат представени основните теоретични разби-

рания за същността на емоционалната интелигентност с акцент 
върху ЕИ като личностна черта, ангажираността в работата и 
субективния кариерен успех. 

Интелигентността, наред с личността, е сред най-изследваните 
теоретични области в психологията (Фърнам, 2012). Нейните де-
финиции, както и структура, са обект на дискусии повече от век. От 
първите съмнения в идеята за единна обща интелигентност, до 
настоящите спорове относно видовете интелигентност и методите 
за тяхното измерване, се предпоставя наличието на множество тео-
ретични модели и инструменти не само за общата (когнитивна), но 
и за емоционалнатаинтелигентност (ЕИ). Изхождайки от теориите 
за социална интелигентност (напр. Торндайк, Айзенк и др.), за 
отделнитеаспекти на личностната интелигентност в модела на Х. 
Гарднър и определянето на емоциите като "организирани отговори", 
възникващи в резултат на вътрешни или външни събития с поло-
жително или отрицателно валентно значение за индивида (Salovey, 
Mayer, 1990:186), стигаме до първите концептуализации на ЕИ. 
Приеманите за пионери в изследванията – Салови и Майер, пред-
лагат не само концептуализация, но и систематичен теоретичен 
модел за ЕИ (Petrides, Furnham, 2001:425). Те включват някои 
основни компоненти като: оценяване и изразяване на емоциите, 
разпознаване на емоционалните реакции на другите и тяхното 
преживяване, регулиране на емоциите и тяхното използване в реша-
ването на проблеми чрез планиране, креативно мислене и моти-
вация (Salovey, Mayer, 1990:192–196). Салови и Майер доразвиват 
своята концепция и предлагат модел за ЕИ като способност, в който 
се идентифицират четири компонента: възприемане, подпомагане, 
разбиране и управление на емоциите (Noorbakhsha et al., 2010:818). 

В резултат на популяризиране на конструкта чрез идеите на Д. 
Голман в книгите му от 1995 и 2011 г. се стига до редица нови пред-
ложения за същността и компонентите на ЕИ. Не липсват и критики 
за необичайни и трудни за обосноваване твърдения, водещи до 
убеждението, че ЕИ е еднакво важна, а понякога и по-важна, за 
успеха на индивида в сравнение с общата интелигентност (Salovey, 
Brackett, Mayer, 2007). Въпреки критиките, не може да се пре-
небрегне ролята на Голман не само за популяризиране на ЕИ, но и 
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за разграничаване на смесения модел, включващ широк спектър от 
променливи на личността, от по-когнитивния модел за ЕИ на 
Салови и Майер (Petrides, Furnham, 2000:314). Петридес и Салови 
предлагат разграничение на ЕИ като възприемане на информация, 
т.е. ЕИ като способност от ЕИ като личностна черта. По този начин 
се подчертава ролята на инструментите за измерване на конструкта 
върху неговото операционализиране (Petrides, Furnham, 2001:426). 
Изхожда се от твърдението, че процедурите, използвани в дефини-
циите на двата модела, са фундаментално различни и водят до раз-
лични резултати, въпреки че теоретичната им област се припокрива 
(Фърнам, 2012:339).   

Моделът за ЕИ като личностна черта засяга консистенции в 
поведението, проявяващи се като специфични личностни черти или 
поведения, за разлика от модела, стъпващ върху способностите за 
идентифициране, изразяване и регулиране на емоциите. Подходът 
на Петридес и Фърнам разчита на личностни променливи като 
емпатия, оптимизъм и импулсивност, но често включва и други по-
неясно изведени конструкти (като мотивация, самосъзнание и 
щастие), които могат да бъдат потенциални корелати, а не основни 
елементи на ЕИ. Двамата изследователи твърдят, че същността на 
конструкта не позволява класифицирането му като "интелигент-
ност" в традиционния смисъл на думата, свързван по-скоро със 
способност. За да се разграничат, тепредлагатемоционалнаата "Аз-
ефективност", като алтернативен вариант (Petrides, Furnham, 
Frederickson, 2004:575). Аз-ефективността като понятие, въведено 
от А. Бандура, предполага вяра в личните способности и постиже-
ния, които не само мотивират, но и често предопределят резулта-
тите от дейността (Bandura, 1977). Моделът за емоционална Аз-
ефективност включва емпатия и себеутвърждаване, заложени в 
модела на Голман, наред с елементи на социалната интелигентност 
на Торндайк, на личностната интелигентност на Гарднър, както 
икомпоненти от модела на Салови и Майер (Petrides, Furnham, 
2001:427). Емпиричните доказателства за ЕИ като личностна черта 
се базират на две изследвания, основаващи се на модела на Айзенк 
за личността и на големите пет фактора, въз основа на които ЕИ се 
концептуализира като отделен, сложно съставен конструкт, който 
може да бъде изолиран в личностната структура и е частично 
определен от няколко личностни дименсии (напр. Petrides, Furnham, 
2001:442-444; Petrides et al., 2010).  

Емоционалната Аз-ефективност се определя като съвкупност 
от емоционално свързани възприятия и диспозиции на личността, 
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отнасящи се до убежденията ѝ за устойчивостта на нейните качест-
ва, чрез които овладява емоциите си (Petrides & Furnham, 2003). 
Предлага семодел, съставен от 15 дименсии, групирани в четири 
диспозиции (Petrides, 2009): 1) Благополучие, включващо самоува-
жение, щастие и оптимизъм; 2) Общителност или социално съзна-
ние, управление на емоциите и асертивност, т.е. акцентира се на 
взаимоотношенията с другите и социалното влияние; 3) Самокон-
трол – емоционална регулация, управление на стреса и импулсив-
ност; и 4) Емоционалност (емоционална съзнателност) – възприе-
мане на емоциите, изразяване на емоциите, емпатия и взаимоотно-
шения. Към тези общо 13 дименсии се предлагат две допълнителни 
– себемотивация и адаптивност, с които се отразява цялостната 
представа за ЕИ на личностна черта. 

Ангажираността в работата провокира вниманието на изсле-
дователите и специалистите в сферата на човешките ресурси, заради 
позитивно влияниевърху производителността на служителите, 
тяхната удовлетвореност от работата и др. (за подроб. вж Таир, 
Тричков, 2017). Най-общо, ангажираността се разглежда като поло-
жително и мотивиращо състояние, при което са налице високи 
равнища на енергия, ентусиазъм и влагане на усилия в работата 
(Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008). Въпреки многообразието от 
подходи и инструменти за измерване (вж. Таир, 2017), сред често 
избираните е скалата, предложена от изследователите в универ-
ситета на Утрех (The Utrecht Work Engagement Scale – UWES; 
Schaufeli & Bakker, 2003). Според тях ангажираността може да се 
измери чрез три компонента: енергичност, отдаденост и погълна-
тост. Енергичността се характеризира с психична устойчивост в 
работата, с желание да се влага време и усилия, докато посвете-
ността се характеризира с усещане за значимост, ентусиазъм и 
гордост от това, което се извършва. Третата дименсия на ангажи-
раността е погълнатост и се характеризира с пълна концентрация в 
работните задачи (Schaufeli et al., 2006).Следователно, ангажира-
ните служители имат високи нива на енергия и ентусиазъм, те са 
отдадени, поради което си поставят предизвикателни цели и поемат 
личен ангажимент за тяхната реализация. 

Кариерата най-общо може да се определи като индивидуално 
възприета последица от поведения, свързани с професионалния 
опит и дейности  (Hall, 1976:4, цит.по Shockley et al., 2015). През 
последните години с преминаватоот традиционни към модели за 
безгранична кариера, вниманието на изследователите и на органи-
зациите се насочва не толкова към обективните (възнаграждения, 
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повишения и др.) фактори, определящи кариерния успех, а по-скоро 
към субективните фактори, определящи успеха в кариерата. С други 
думи, успехът в кариерата не се определя само от постигнатото въз-
награждение и позиция, а все по-често се определя от индиви-
дуалните разбирания и оценки за значимите за служителя фактори, 
удовлетворявани чрез учене, промяна и др.(Dai, Song, 2016).  

Субективният кариерен успех може да се отнесе до възприя-
тията и афективните реакции на индивидите спрямо кариерата им 
(Greenhaus et al., 1990; Turban & Dougherty, 1994). Често се свежда 
до  емоционалните реакции и удовлетвореността от кариерата и до 
начините, по които се развиват и напредват (Ng, Feldman, 2014). 
Обикновено се предпочита многомерно измерване на субективния 
кариерен успех, като сред новите и добре приети модели изпъква, 
разработения от Шокли и колеги модел с 8 компонента: автентич-
ност, растеж и развитие, влияние, значимост на кариерата, личен 
живот, качество на работа, признание, чувство за удовлетвореност 
от кариерата (Shockley et al., 2015). Автентичността отразява само-
стоятелното вземане на решение за кариерния път, докато растеж и 
развитие акцентират върху развиването на уменията и израстването. 
Влиянието измерва доколко личността има въздействие върху 
решенията в организацията и може да изразява собствено мнение. 
Смисълът от осъществената работа се измерва чрез субскалата за 
значимост на кариерата. Разпознаването или признанието отразява 
доколко личността е видима и призната в работата, докато качество 
на работата измерва стандартите на работното изпълнение. Личният 
живот отразява баланса между професионалния и семеейния живот, 
а удовлетвореността от кариерата се измерва въз основа на 
ентусиазма и удовлетвореността от постигнатото в кариерата. 

 
Методология на изследването 
 
Целта нанастоящата работа е да проследи влиянието на емо-

ционалната интелигентност върху ангажираността в работата и 
кариерния успех. По-конкретно, ще бъде проследено влиянието на 
ЕИ като личностна черта върху ангажираността в работата, наред с 
отчитане на ролята на ЕИ за субективния кариерен успех. Очакваме 
значим ефект на ЕИ както върху ангажираността в работата, така и 
върху различните измерения на успеха в кариерата. 

 
Извадката включва общо 496 лица от две изследвания. В 

първото изследване участват 393 лица на възраст между 18 и 72 
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години, от които 65% жени и 78% с висше образование. Във вто-
рото изследване участват 103 лица възраст между 18 и 60 години, от 
които 55% жени и повечето с висше образование. 

 
Инструментите на изследването включват: 1) Въпросник за 

измерване на емоционалната интелигентност като личностна черта 
(TEIQue, Petrides et al., 2010) – кратка версия с 30 въпроса, оце-
нявани с помощта на 7-степенна Ликертова скала, варираща от 
„напълно несъгласен“ до „напълно съгласен“. Надеждността на 
въпросника е висока, като в двете изследвания варира от .79 до .85 
(за подробности виж табл. 1); 2) Скала за ангажираност в работата 
(UWES, Schaufeli et al., 2006), включваща 17 твърдения, които 
формират три субскали: енергичност, отдаденост и погълнатост. 
Твърденията се оценяват с помощта на 7-степенна Ликертова скала 
от 0 “никога” до 6 “винаги”. Коефициентът на вътрешна конси-
стентност, измерен чрез алфа на Кромбах в настоящото изследване 
е .93 за целия въпросник, като за субскала енергичност е .82, за 
субскала отданеност е .91 и .87 за субскала погълнатост; 3) Въпрос-
ник за субективен кариерен успех (SCSI, Shockley et al., 2015), 
съдържащ 24 твърдения, разпредели в осем субскали. Оценката на 
твърденията се осъществява с помощта на 5-степенна скала, 
варираща от 1 “изобщо не е вярно за мен“ до 5 “напълно е вярно за 
мен”. Надеждността е висока, като алфа на Кромбах е .89 за целия 
въпросник (табл. 1). Участниците в изследването посочват също 
така различни демографски характеристики като пол, възраст, 
образование и др. 

 
Резултати и дискусия 
 
На първо място ще представим резултатите от честотния 

анализ по изследваните променливи (табл. 1). Средните резултати 
за ЕИ и в двете изследвания са сравнително близки и свидетелстват 
за по-скоро средна емоционална Аз-ефективност. Все пак, налице са 
някои различия в средните стойности по двете изследвания. В 
първото изследване има по-голяма дисперсия на оценките (Min=83; 
Max=204), но и по-високи средни стойности (М=150.62), като резул-
татите представят усещане за ефективно справяне в отношенията с 
другите, оптимистична нагласа, мотивацията и увереност в емо-
ционалните компетенции. Във второто изследване резултати на 
изследваните лица са по-близки (Min=108; Max=175), но с малко 
по-ниск средна стойност (М=141.07). Получените стоойности могат 
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донякъде да се обвържат и с факта, че респондентите във второто 
изследване са със сходни характеристики - повечетолица са с висше 
образование и близо от половината са на възраст 24-29 години. 
Съответно, резултатите свидетелстват, че респондентите се въз-
приемат като умерено оптимистични, мотивирани и с добри взаимо-
отношения с другите. 

Проследени бяха индивидуалните различия (пол, възраст и др.) 
в ЕИ и при двете изследвания. Липсват полови и възрастови раз-
личия в емоционалната Аз-ефективност и при двете изследвания. 
Единствено в първото изследване се установяват образователни 
различия, като най-общо може да се отбележи, че с нарастване на 
образователното равнище се повишават и субективните оценки за 
емоционалната Аз-ефективност (F=5=15; p=.000), т.е. лицата със 
средно образование се възприемат като по-ниско Аз-ефективни в 
сравнение с тези с бакалавърска и магистърска степен. В същото 
време, проведеният двуфакторен дисперсионен анализ за съвместно 
влияние на образование и възраст констатира значим ефект върху 
общата ЕИ (F=3.30, p=.04), като по-младите лица (до 27 г.) с 
бакалавърска степен имат най-високо възприятия за емоционална 
Аз-ефективност. Резултатите, проследяващи връзката между въз-
раст и ЕИ са неконсистентни, като някои представят липса на 
връзка между възарастта и ЕИ, докато други стигат до заключение, 
че ЕИ достига връхна точка между 35-44 г., като след това посте-
пенно намалява с течение на времето (Derksen, Kramer, & Katzko, 
2002). 

 
Таблица 1. Дескриптивна статистика и коефиценти на надеждност за 

изследваните променливи: емоционална Аз-ефективност, ангажираност в 
работата и субективно усещане за кариерен успех 

Скали N Items  М SD Min Max α 
Емоционална Аз-
афективност – 
изследване 1 

393 30 150.62 19.60 83.00 204.00 .85 

Емоционална Аз-
афективност – 
изследване 2 

103 30 141.07 14.56 108.00 175.00 .79 

Ангажираност в 
работата 

103 17 70.46 15.93 13.00 102.00 .93 

Субективно 
усещане за 
кариерен успех 

103 24 86.06 10.58 56.00 105.00 .89 
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Получените резултати за ангажираността на изследваните лица 
представят отново по-скоро средни стойности. Няма съществени 
различия в трите субскали: енергичност (М=4.20), отдаденост 
(М=4.30) и погълнатост (М=3.98), макар последната да е с по-ниски 
резултати. Следователно, изследваните лица посочват, че имат 
енергия, проявяват ентусиазъм и готовност за осъществяване на 
поставените задачи и се чувстват въвлечени в работния процес. 
Липсват значими полови различия в работната ангажираност, което 
е в синхрон с други наши изследвания (Таир, 2017). Не се устано-
вяват значими възрастови различия, което може да се дължи на по-
младите участници в изследването, за разлика от изследванията ни 
представящи, че ангажираността е по-висока при по-възрастните 
(40-60 г.)служители (Таир, 2017). 

Оценките на изследваните лица за субективното им усещане за 
кариерен успех са по-скоро високи, като имаме сравнително близки 
стойности по отделните субскали. Сред най-високо оценените можем 
да посочим „Разпознаване“ (М=4.52), „Автентичност“ (М=4.43), 
„Растеж и развитие“ (М=4,28), последвани от „Значимост на рабо-
тата“ (М=4.15), „Качество на работата“ (М=3.96), „Удовлетвореност 
от кариерата“ (М=3.93), „Личен живот“ (М=3.92) и „Влияние“ 
(М=3.84). Следователно, изследваните лица приемат, че са високо 
ценени от организацията, разпознаваеми чрез труда си и са наясно 
със своята кариера и цели. Още повече, декларират готовност да 
развиват своите умения, за да израснат в кариерата. В същото време 
са удовлетворени от постигнатото до момента в своето развитие, от 
влиянието, което имат със своята работа и качеството на своето 
изпълнение. Сравнително доволни са от баланса между професио-
налниия и личния си живот и влиянието, което имат в органи-
зацията. Не се установяват значими възрастови и образователни 
различия в субективното усещане за кариерен успех. Липсват поло-
ви различия в общото усещане за кариерен успех, но са налице при 
някои субскали. По-конкретно, мъжете оценяват, че имат по-високо 
влияние в работата и при вземане на решения (t=2.66, p=.009), а 
жените смятат, че са по-разпознаваеми и ценени в работата си 
(t=2.35, p=.021).Според някои изследвания и анализи, жените 
обикновено дават и получават повече признание, докато мъжете са 
по-склонни да дават признание под формата на по-висока парична 
стойност. Анализът свидетелства, че за жените е по-важно да бъдат 
оценени и признати, докато мъжете са по-склонни да положат 
усилия, в случай, че ще бъдат възнаградени материално, което в 
значителна степен обяснява получените резултати. 
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Таблица 2. Корелационни връзки между емоционална Аз-
ефективност, ангажираност работата, субективен кариерен успех и някои 

социо-демографски характеристики (N=103) 
 

Променливи  АР СУКУ Възраст  Пол Образо-
вание  

Емоционална Аз-
ефективност 

.401** 
.484** .026 

-.042 
-.025 

Ангажираност в работата 
(АР) 

 
 -.078 

-.179 
.160 

Субективно усещане за 
кариерен успех (СУКУ) 

.678** 
 -.145 

-.123 
.032 

** Корелациите са значими при ниво .001 

 
Осъщественият корелационен анализ между изследваните про-

менливи установява значими позитивни връзки между тях (табл. 2). 
Налице са умерени позитивни връзки на емоционалната Аз-ефек-
тивност както с работната ангажираност, така и със субективното 
усещане за кариерен успех. Връзката между работната ангажира-
ност и кариерния успех е също така позитивна, но по-силна (.678). 
Въпреки констатираните полови и образователни различия в 
изследваните променливи (ЕИ, някои субскали на СУКУ), не се 
устновят значими връзки на общите резултати по трите изследвани 
променливи с възрастта, пола и образованието на изследваните 
лица. Получените позитивни връзки на ЕИ с работната ангажира-
ност и успеха в кариерата са очаквани, като все пак трябва да се 
посочи, че връзката между работната ангажираност и кариерния 
успех е значително по-силна, отколкото на ЕИ и кариерния успех. 

 
Таблица 3. Резултати от йерахичен регресионен анализ за 

въздействието на емоционалната Аз-ефективност и работната 
ангажираност върху субективното усещане за кариерен успех (N=103) 

Скали  Стъпка 1 
ЕИ върху АР 

Стъпка 2 
ЕИ, РА върху СУКУ 

Емоционална Аз-
ефективност 

.402** .250** 

Ангажираност в работата  .567** 
R2 .236 .391 

** Резултатитесазначимиприниво .001 

 
Осъщественият регресионен анализ потвърждава получените 

корелационни резултати (Табл. 3). Припървата стъпка се проследява 
самостоятелното влияние на ЕИ върху ангажираността в работата, 
като се констатира значим умерен ефект на емоционалната Аз-
ефективност върху ангажираността в работата (β=.402, р=.001). ЕИ 



52 

като личностна черта обяснява 24% от вариациите в ангажираността 
на служителите. При оценка на съвместното въздействие на ЕИ и 
ангажираността в работата върху субективното усещане за кариерен 
успех (стъпка 2)не само обяснената вариация нараства (.391), но се 
установява по-силен ефект на ангажираността върху СУКУ (β=.567, 
р=.001) в сравнение с ЕИ (β=.250, р=.001). С други думи, емоцио-
налната Аз-ефективност умерено съдейства за нарастване на 
ентусиазма и ангажираността на служителите, която от своя страна 
засилва усещането за успех в кариерата. Налице е значим, но по-
скоро слаб директен ефект на ЕИ върху субективното усещане за 
кариерен успех. 

Получените резултати могат да се обяснят както с възмож-
ността на по-високата ЕИ да съдейства за регулация на емоциите и 
подобряване на взаимоотношеинята, така и с възможността на ЕИ 
да повишивдъхновението, креативността, а оттам и ангажираността 
на личността. Изследванията представят, че по-високата ЕИ е свър-
зана и съдейства директно за по-висока ангажираност, поради ро-
лята на ЕИ за по-доброто справяне със стреса, целеустремеността, 
мотивацията и справянето с предизвикателствата в работата (Zhu et 
al., 2015). В същото време, редица изследвания представят позитив-
ното влияние на ЕИ върху личния и професионалния успех 
(Salovey, Mayer & Caruso, 2002). Възможността на ЕИ да регулира 
емоциите и да ги насочва в правилна насока, да стимулира мотива-
цията и поставянето на целите е предпоставка и за влиянието на ЕИ 
върху кариерния успех (Saeedi et al., 2012). Установеният силен 
ефект на ангажираността в работата върху усещането за кариерен 
успех може да се разглежда в светлината на скорошните метаана-
литични изследвания (напр. Ng, Feldman, 2014), представящи зна-
чимата роля на различни личностни фактори (напр. черти – Екстра-
версия; мотивация – амбиция, ангажираност; умения и др.), наред с 
демографските и организационните,за кариерния успех. 

 
Изводи и заключение 
 
Получените резултати свидетелстват за умерено изразена емо-

ционална Аз-ефективност на изследваните лица, които се възприе-
мат като оптимистични, мотивирани и с добри взаимоотношения с 
другите. Не се констатират съществени полови и възрастови раз-
личия, с изключение на някои образователни такива. В същото 
време, лицата декларират ентусиазъм и готовност за осъществяване 
на поставените им задачи и се чувстват въвлечени в работния про-
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цес. Отново, не се установят значими полови и възрастови различия 
в работната ангажираност. Субективното усещане за кариерен 
успех е сравнително високо, като изследваните лица се възприемат 
като ценениот организацията, имат ясни кариерни цели и декла-
рират готовност да развиват своите умения, за да израснат в карие-
рата. Не се установяват значими възрастови и образователни разли-
чия в субективното усещане за кариерен успех. Налице са някои 
различия при мъжете и жените, като първите смятат, че оказват 
въздействие при вземане на решения, а вторите, се възприемат като 
по-разпознаваеми и ценени в работата си. Тенденция може да се 
обвърже с по-големите очаквания на жените да бъдат оценени и 
признати в работата си, за разлика от мъжете, които са по-склонни 
да полагат усилия при наличието на възнаграждения. 

Въз основа на резултатите може да се приеме, че 24 % от анга-
жираността в работата се определя от емоционалната Аз-ефектив-
ност, без значение на пола, възрастта и образованието. Същевре-
менно ЕИ съдейства за значително нарастване на субективното 
усещане за кариерен успех, макар ефектът на ангажираността да е 
по-силен. ЕИ и ангажираността в работата обясняват близо 40% от 
субективното усещането за кариерен успех, като влияят най-вече 
върху желанието за развитие и удовлетвореност от кариерата, под-
държането на баланс между професионалния и личния живот, 
съдействайки за устойчивостта им при преследването на поста-
вените цели. Следователно, ЕИ не само допринася за нарастване на 
ангажираността на служителите, но подпомага и тяхното кариерно 
израстване чрез повишване на ентусиазма и въвлечеността им в 
работния процес, по-високатамотивация и по-доброто управление 
на емоциите и взаимоотношенията. С други думи, емоционалната 
Аз-ефективност не само съдейства за по-доброто физическо и пси-
хично здраве на служителите, за по-високата им отдаденост и анга-
жираност в работата, както представят изследвания (напр.Brackett et 
al, 2011; Cooper, 1997;O’Boyle et al., 2011), но е и предпоставка за 
успех и израстване в кариерата.   

Можем да обобщим, че настоящото изследване представя зна-
чимата роля на личностните фактори за ангажираността в работата 
и успеха в кариерата, измерени чрез емоцианалната Аз-ефектив-
ност, която освен чисто психологически ресурс, включващ управле-
ние на емоции, оптимизъм, самоконтрол и др., предполага и социа-
лен капитал, т.е. изграждане на добри взаимоотношения, емпатия и 
социално влияние. Наред с това изследването извежда същностната 
роля на ангажираността в работата за успеха в кариерата, 
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представени чрезотстояване на собствените решения, поддържанена 
високи стандарти и полагане на усилия за развитие, но и постигане 
на удовлетвореност от кариерата и баланс между личния и 
професионалния живот. 
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Summary: The psychological capital (Luthans, Youssef, Avolio, 2007; 

Luthans, Youssef-Morgan, Avolio, 2015) and five basic career anchors defined 
by E. Schein – functional/technical competence, general managerial compe-
tence, security/stability, entrepreneurial creativity(Schein, 1978; 1990) of young 
people are studied using the framework of boundaryless career. The sample 
consists 160 respondents divided in two age groups – up to 25 years old and 
between 26-35 years old that are related with the different stages in their 
career. The respondents of these age groups represent two generations that 
have and will have active participation in thelabour market – generation “Y” 
and generation “Z”. There are no differences between them in their career 
anchors and psychological capital with exception of security/stability that is 
higher among the group between 26-35 years old. The autonomy/independence, 
generalmanagerial competence and entrepreneurial creativity are the leading 
career anchors of young people. The interrelations between psychological 
capital and career orientations are established. There is no correlation between 
psychological capital and security/stability career anchor. The results from 
regression analysis indicate that hope as a positive personality resource has 
effect on the general managerial competence, entrepreneurial creativity and 
autonomy/independence. The hope and the optimism are strong predictors of 
entrepreneurial creativity. 

Key words: career anchors and orientations, psychological capital, 
boundaryless career andcareer stages, information technologies, generation 
„Y”and generation“Z”. 

 
Предизвикателства пред съвременната кариера 
Изборът на професия и развитието в кариерата са проблеми, 

които повече от век, откакто излиза книгата на Франк Парсънс 
„Избор на професия“ (1909), имат приложение и са определящи в 
теорията и практиката на кариерното консултиране (Sharf, 2013). 
Франк Парсънс е първият, който за кратък период от време (1906–

mailto:sn_ilieva@abv.bg
mailto:sn_ilieva@abv.bg
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1908) основава движението за професионално ориентиране и въвеж-
да основните принципи и методи за кариерно консултиране с цел да 
се подпомогнат младите хора в техния избор на професия и работа. 
Още в началото на обособяването на професионалното ориентиране 
и кариерно развитие като приложна област се търсят чертите и 
факторите на личността, които могат да обяснят и предскажат 
успешността на професионалния избор и развитие. Теориите за 
чертите акцентират върху съответствието личност-професия/работа 
и подчертават, че ако човек върши работа, която му подхожда, на 
която съответства и за която има адекватна подготовка, както и ако 
неговите способности и ентусиазъм са част от всекидневната му 
работа, то той има шанса да изживее полезен и щастлив живот 
(Brewer, 1942, с. 304 по Jones 1994).  

В резултат на това, започват да се развиват множество теоре-
тични подходи и модели, които обясняват както ролята на личност-
ните и ситуативните фактори при избора на професия и развитието 
в кариерата(Holland, 1997), така и етапите, през които тя преминава 
(Savickas, 1995; Savickas, Baker, 2005; Super, 1992; Schein, 1990). 
Значителна част от теориите, развити в продължение на целия 20. 
век, макар че отчитат динамиката на кариерата съобразно жизне-
ните етапи на личността, разглеждат кариерата като един последо-
вателен и предсказуем като цяло процес.  

В началото на 21. век се констатира, че организационната ка-
риера, при която човек се развива и израства на едно и също работ-
но място, все повече е малко вероятна, както и че кариерата може да 
представлява съвкупност от отделни заемани работни позиции, да е 
фрагментарна по характер и трудно да подлежи на управление от 
страна на индивида (Hall, 1996; Schein, 1996). Управлението и раз-
витието в кариерата стават все по-значими при нарастващите изме-
нения в характера на труда, непрекъснатите организационни проме-
ни, сливания, съкращения, които водят до преходи и промени в ка-
риерата. Традиционната кариера, разбирана като институционална 
или организационна, започва да се измества и заменя с нетради-
ционни и алтернативни типове кариера като многообразната карие-
ра (Hall, 2002) и кариерата без граници(Arthur, Rousseau, 1996). 

Многообразната или множествената кариера е променлива по 
характер и включва ред алтернативни варианти като предприем-
ачество, работа от вкъщи и работа като самонаети лица. Тя не е вер-
тикална, а предимно хоризонтална по характер, съдържа разширя-
ване и обогатяване на знания и умения и развитие на т.нар. мета-
компетентности или умения за ученето как да се учи, да се научават 
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нови неща с цел адаптивност и непрекъснато учене през целия 
живот (Hall, 2002). Водещи ценности при този тип кариера са не 
лоялността към дадена организация и израстването в нея, а личната 
свобода, изява и развитие, реализиране на личните цели и постигане 
на баланс между работа и живот извън работата.  

Кариерата без граници възниква след появата на възгледите за 
„организация без граници“ през 90-те години на 20. век, като начин 
да се подчертае необходимостта от мобилност и преходи в карие-
рата, които стават неизбежни на фона на непрекъснатите изменения 
във външната среда и в характера на работата (Arthur, Rousseau, 
1996; Arthur, 2014). Кариерата без граници съдържа последова-
телност от възможности за работа извън границите на конкретна 
организация/работодател и в значителна степен се припокрива с 
многообразната кариера. Това, което я различава, че тя включва 
задължително мобилност, която може да е реална или физическа, 
отнасяща се до прехода между професии, работодатели и работни 
позиции, или психологическа, която се изразява внагласата за рабо-
та в различна среда(Briscoe, Hall, Frautschy DeMuth, 2006). 

Типовете кариера и насоките на кариерно развитие в началото 
на 21-ви век все повече не са това, което са били и се e очаквало да 
бъдат в традиционните представи на предишните поколения, те 
губят своята линеарност, не се очаква да се развиват само в една 
посока и то възходящо, а са многопластови, имат множество 
измерения и насоки за развитие (Baruch, 2014). Това поставя ред 
въпроси, които са свързани както със стабилността и 
последователността на кариерните избори, така и с необходимостта 
от гъвкавост на кариерните решения при все по-трудно 
предвидимите изменения в средата, които изискват личностна 
устойчивост и адаптивност. 

 
Кариерни ориентации на личността и управление на 

кариерата и кариерното развитие 
Тенденциите в кариерата и перспективите, които се очертават 

за следващите поколения, които навлизат на пазара на труда, 
започват да се дискутират още през 90-те години на миналия век 
под една или друга форма – дали ще е многообразна кариера, дали 
ще е без граници или други алтернативни прояви. Множеството 
дискусии обаче определят насоките в развитието на кариерата и 
предизвикателствата, с които трябва да се справят не само вече 
установените служители, но и тепърва навлизащите на пазара на 
труда, но и се опитват също така да определят съвкупността от  лич-
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ностни качества, които могат да предскажат кариерното развитие. 
Като цяло се констатира, че управлението на собствената кариераи 
справянето с кариерните преходи са индивидуална отговорност и са 
свързани с адаптивността на личността (Savickas, 1997;2005). Адап-
тивността към динамиката и преходите в кариерата отразяват лич-
ностните ресурси за справяне, свързани с разбиране на начина, по 
който се вземат решения, респективно любопитство към търсене на 
нови алтернативи и варианти за кариерно развитие, със загри-
жеността бъдещето развитие, както и с увереност на личността и 
стремеж за контрол над дейностите, отнасящи се до кариерата 
(Savickas, 2002; 2013).  

Предизвикателствата, които характеризират променящата се 
кариера, дават основание да се разграничи т.нар. „вътрешна карие-
ра“, която включва субективния смисъл за това, което се случва в 
трудовия живот и накъде се развива кариерата, от „външната“ 
кариера, която включва формалните етапи и роли, определени от 
организационната политика и социоикономическите обстоятелства 
(Schein, 1996). Професионалната идентичност на личността е отно-
сително стабилна във времето и определя кариерната динамика, 
както и съответствието между индивидуалните и организационните 
потребности. Идентичността на личността по отношение на карие-
рата се проявява чрез кариерните „котви“ или ориентации на лич-
ността, които се въвеждат от Е. Шайн(Schein, 1978) като начин да се 
интегрират ред личностни характеристики като способностите, 
ценностите, мотивите и нагласите на личността. Те еволюират и се 
променят в рамките на трудовия живот и в резултат на личния опит, 
но същевременно служат като „котва“, която  определя планирането 
и развитието на кариерата, създават стабилна представа на личност-
та за собствената й професионална реализация  и определят кариер-
ните избори по предвидим начин(Schein, 1990). 

Първоначално Е. Шайн разграничава 5 кариерни котви или 
ориентации към кариерата, които отразяват сферите на компе-
тентност, ценностите и мотивите на личността – техническа/функ-
ционална компетентност, обща мениджърска компетентност, сигур-
ност/стабилност, творчество/предприемачество, автономия/незави-
симост.  

Техническата и функционалната компетентност се свежда до 
способността да се прилагат и развиват непрекъснато уменията в 
дадена професионална област. Ориентираните към тази кариерна 
котва се добри специалисти, мотивирани от постиженията и разви-
тието в дадената професионална област. Общата мениджърска ком-
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петентност е характерна за индивиди,  които търсят възможност за 
управление на хората в организацията за постигане на резултати. Те 
предпочитат общите познания, а не специализирането в определена 
функционална област, стремят се към висок статут в йерархията на 
организацията, мотивирани са от поемането на отговорност, при-
носа за успеха на организацията и високото заплащане. Индивидите 
с кариерни предпочитания към автономия и независимост се ха-
рактеризират с желанието за свобода при определяне на задачите и 
дейностите при изпълнение на работата. Ориентацията към сигур-
ност и стабилност  включва търсене на финансова сигурност и 
сигурност в работата. Към творчество и предприемачество имат 
предпочитания хора, за които решаващо е създаване и развиване на 
собствено начинание или бизнес(Schein, 1990). 

Впоследствие Е. Шайн добавя още 3 основни кариерни котви 
или ориентации – посветеност или отдаденост на каузата, чисто 
предизвикателство и начин/стил на живот(Schein, 1996). Посвете-
ността на кауза е ориентацията да се постига нещо в полза на 
другите повече, отколкото да се използват  професионалните знания 
и умения. Насочените към истинско или чисто предизвикателство 
се стремят да преодоляват трудни проблеми и да търсят възмож-
ността да се постига привидно невъзможното. Предпочитанията 
към стила на живот съдържат търсене на баланс между работа и 
личен живот. По-късно предприемачеството се разграничава от 
творчеството, като в представително изследване сред работещи 
възрастни се потвърждава деветфакторната структура и това, че 
предприемачество и творчество са два отделни конструкта 
(Danziger, Rachman‐Moore, Valency, 2008). 

Кариерните котви или ориентации формират стабилна профе-
сионална идентичност на личността и имат значими последствия за 
удовлетвореността от кариерата и за стабилността на работата. Те  
се утвърждават като средство за избор на работа и планиране  на 
кариерата, но също така намират подходящо приложение при под-
бора и назначаването на персонал и при определяне на потенциала 
и насоката на кариерно развитие и израстване на служителите 
(Feldman, Bolino, 1997). 

Включването на младите хора в трудовата сила  подчертава 
значимостта на ориентациите им към развитие в кариерата, което се 
потвърждава при ред изследвания у нас в последните години. При 
изследване на млади безработни, които са в процес на търсене на 
работа, се установяват предпочитания към техническа или функ-
ционална компетентност, сигурност и стабилност и автономия и 

https://www.emeraldinsight.com/author/Danziger%2C+Nira
https://www.emeraldinsight.com/author/Rachman-Moore%2C+Dalia
https://www.emeraldinsight.com/author/Valency%2C+Rony
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независимост, следвани от ориентация към мениджърска компе-
тентност, като предпочитанията към творчество  и предприемачест-
во не са силно изразени (Илиева, Йосифова, 2014). Получените ре-
зултати ясно изразяват стремежа на младите хора да търсят работа, 
която им дава възможност за реализация и развитие в избраната 
професионална сфера, осигурява им финансова стабилност и сигур-
ност за работата и им позволява да се развиват в кариера, в която да 
постигнат гъвкавост и самостоятелност. Ориентацията към пред-
приемаческа активност с цел развитие на собствен бизнес или сфера 
на реализация не е характерна за изследваните млади хора, за които 
сигурността и стабилността са за предпочитане пред неизвестност-
та, предизвикателства и рисковете в постигане на кариерна реали-
зация (Илиева, Йосифова, 2014). 

Индивидуалните ценности и интереси определят избора на 
сфера за професионална реализация при млади хора (Алтимирска, 
Илиева, Харалампиев, 2015; Hedrih, Stošic, Simic, Ilieva, 2016; Ilieva, 
Altimirska, 2015; Ilieva, Altimirska, Haralampiev, 2015). Установяват 
се различия в предпочитанията при избор на професия, детерми-
нирани от характеристиките на личността от „големите пет“ 
(Карабельова, 2015), както и последствията от кариерните ориен-
тации за депресивността, тревожността и стреса (Карабельова, 
Поборникова, Консулова, 2016). Емоционалната интелигентност и 
самооценката се въвеждат като значими личностни характеристики, 
които влияят върху нагласите на младите хора към нетрадиционни 
типове кариера, а именно многообразна кариера и кариера без гра-
ници, както и детерминират способностите и ресурсите им за 
адаптивност на пазара на труда, удовлетвореността от кариерата им 
и индиректно повлияват намеренията им за промяна и развитие на 
кариерата(Захариева, 2018). 

Младите хора, които в момента участват на пазара на труда, са 
представители на две поколения, поколение „Y” или така наречени-
те „милениуми“ или „деца на хилядолетието“,които представляват 
основна част от трудовата сила в момента, и поколение “Z”, което 
като цяло обхваща родените след 1995 година и в момента се 
включва на пазара на труда.Те са технологично ориентирани, но 
докато едните са израсли с новите технологии, другите са родени с 
тях и са определяни като дигиталното поколение (Levickaite, 2010). 
Поколение „Y” се характеризира с прагматични ценности, които 
съчетават свободата и комфортния живот, наслаждава се на екип-
ната работа, но и разчита на себе си, за него съвременните техно-
логии и Интернет са начин на живот, а финансовият успех,  качест-
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вото на живота и балансът между различните сфери на живота са 
еднакво важни (Илиева, 2014).Поколениe “Z” живее както в реал-
ния, така във виртуалния свят и бързо може да преминава от единия 
в другия. То се характеризира със стремеж към вълнуваща кариера, 
търси независимост и не стабилността, а мобилността е това, което 
го отличава от предходните поколения (Dolot, 2018). Като цяло се 
допуска, че това поколение много повече, отколкото предходните, 
ще се стреми да си създаде собствен бизнес или да бъде самонаето, 
тъй като такъв тип кариера дава независимост, гъвкавост и 
мобилност. 

 
Развитие на психологическия капитал като личностен 

ресурс за управление на кариерата 
Според теорията за човешкия капитал, която е икономическа 

по своята същност,  индивидите инвестират в своето образование и 
обучение, за да получават нарастващи дълговременни ползи в 
процеса на кариерното си развитие. Същевременно теорията за 
човешкия капитал е своеобразно потвърждение и продължение на 
теорията за чертите и факторите на личността, доколкото отчита 
интересите и способностите, но основната разлика от възгледите за 
чертите на личността е, че разглежда кариерния избор като дълго-
срочен процес и инвестиция и подчертава главно очакваните ползи 
и доходи (Sharf, 2013). Приложена на индивидуално ниво, теорията 
за човешкия капитал разглежда кариерните ползи като функция на 
способностите, образование, тренинг, допълнени от усилията на 
личността да работи ефективно. Основната критика към възгледите 
за човешкия капитал е, че тя цели главно паричното възнаграж-
дение, а в кариерата хората си поставят повече целии имат повече 
мотиви, освен да печелят пари и да израстват в йерархията, в това 
число да помагат да другите, да имат повече свободно време и т.н., 
което излиза извън директната полза и разкрива сложността на 
кариерните цели и ориентацията към несвързани с парите очаква-
ния и възнаграждения.  

Психологическият капитал се въвежда в позитивната пси-
хология и позитивното организационно поведение като възглед, 
който отива отвъд възгледа за човешкия капитал и подчертава, че 
подобряването на трудовото изпълнение е възможно, само ако се 
развият и ефективно управляват силните страни, капацитета и 
потенциала на служителите (Luthans, Youssef, Avolio, 2007; Luthans, 
Youssef-Morgan, Avolio, 2015).Той се определя като индивидуално 
позитивно състояние на развитие и се характеризира със следните 
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особености: 1) Наличие на увереност и самоефикасност, за да се 
предприемат и насочат действия, които са необходими, за да се 
успее в предизвикателнитезадачи и ситуации. 2) Наличие на поло-
жителна атрибуция (оптимизъм), относно успяването сега и в 
бъдеще. 3) Постоянство в целите и тяхното постигане и ако е нуж-
но, пренасочване на пътищата и начините за постигане на тези цели 
(надежда), за да се успее. 4) Когато хората са затормозени и 
изправени пред проблеми, неприятности и неблагополучия, да 
устояват, да се съвземат бързо и да проявят гъвкавост и устой-
чивост, за да продължат напред и да постигнат успех(Luthans, 
Youssef, Avolio, 2007; Luthans, Youssef-Morgan, Avolio, 2015). 

Така психологическият капитал е позитивен конструктот висок 
клас, който съдържа четири основни компонента – самоефикасност 
/увереност, оптимизъм, надежда и устойчивост. Надеждата се 
свързва с трудовото изпълнение, удовлетвореността от работата, 
привързаността към организацията и усещането на щастие в рабо-
тата (Youssef, Luthans, 2007). Характеристиките на хората с високи 
стойности по самоефикасност се отнасят до това, че те си поставят 
високи цели за изпълнение и се стремят към трудни задачи, при-
ветстват и търсят предизвикателства, високо самомотивирани са, 
влагат време и усилия, за да постигнат целите си и устояват и про-
дължават, когато са изправени през пречки и затруднения (Luthans, 
Youssef-Morgan, Avolio, 2015, с. 51). Оптимизмът се отнася до ця-
лостни позитивни очаквания на личността и необходим при неоп-
ределеност и промени, които характеризират съвременни организа-
ции и създават предизвикателства пред кариерата, но за да има по-
ложителен ефект, той трябва да е реалистичен и гъвкав. Резилиент-
ността или устойчивостта се отнася до положителната адаптация 
при наличие на рискови фактори или ситуации. Кариерната рези-
лиентност или устойчивост се отнася до стремежа за непрекъснато 
учене и до поемане на отговорност за управлението на собствената 
кариера. Тя включва и нов психологически договор между слу-
жители и организации, съдържащ именно идеята за развитие на слу-
жителите чрез учене през целия живот, което повишава възможно-
стите им за работа и улеснява преходите и адаптивността в карие-
рата (Luthans, Youssef-Morgan, Avolio, 2015). 

Психологическият капитал е позитивен ресурс с водеща роля в 
академичните постижения и приспособяване на студенти (Liran, 
Miller, 2019). Развитието на психологическия капитал е наложител-
но при непрекъснатото нарастване на размера, интензивността и 
разнообразието от предизвикателства, пред които се изправят съв-
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ременните организации, и има критично значение в условията на 
продължителни кризи, които водят до промени в кариерното 
развитие. Сливанията и поглъщанията, масовите съкращения и без-
работицата, борбата и спечелването на т.нар. „война за таланти” са 
само част от тези предизвикателства и проблеми, които изискват 
кариерна адаптивност и гъвкавост. На фона на глобализиращата се 
икономика без граници и непрекъснато променящия се иконо-
мически, политически, технологичен, социален и етичен климат, 
неопределеността става ежедневие и влияе върху личните и 
организационните решения и даже върху рутинните дейности и 
поведение. Чувството за „загуба и липса на контрол” може да 
намали увереността на хората в организациите, да ги накара да 
изпитват безнадеждност и песимизъм и да отслаби тяхната гъвка-
вост, издръжливост и възможности за справяне (Luthans, Youssef, 
Avolio, 2007). Това на свой ред води до неблагоприятни организа-
ционни последствия като ниско постижение, ниска мотивация и 
трудов морал, като и до нежелани личностни и социални въздей-
ствия като намаляване на психологическата ангажираност, влоша-
ване на благополучието и на здравето. 

Конкурентното предимство на индивидите и организациите 
може да се постигне, като се развие психологическият капитал. 
Подчертава се, че най-доброто място за работа вече не са тези орга-
низации, които обещават дълговременна заетост, а тези, които 
предоставят възможности, ресурси, гъвкавост за устойчив растеж, 
учене и развитие, за да могат да осигурят възможности за кариерно 
развитие и личностно израстване. 

Измененията в характера на труда в информационното общест-
во налагат все повече необходимост от гъвкави и разнообразни 
форми на кариера и променят съществено очакванията на младите 
поколения, в това число поколение "Z", по отношение на  професио-
налната реализация и кариерното развитие. Традиционните органи-
зации не могат да отговорят на стремежа на младите хора към 
разнообразие, предизвикателство, експериментиране, самоизразя-
ване и качество на живота. Поставят се ред въпроси относно навли-
зането на пазара на труда, мотивацията за работа и задържането на 
работа на младите хора, които в момента се обучават, за да се 
включат в трудовата сила и които в следващото десетилетие трябва 
да представляват съществен процент от нея. Изказват се предпо-
ложения, че те все повече ще се стремят към гъвкави и разнообраз-
ни форми на кариера, ще търсят множествена кариера, както и ще 
имат предпочитания към предприемаческа инициатива, към това да 
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бъдат самонаети,  да стартират и развиват собствен бизнес, вместо 
да търсят кариера в големи организации, както това е типично за 
представители на предходните поколения. 

От тази гледна точка интерес представлява да се изследват 
кариерните ориентации на млади хора, както и взаимовръзките им с 
психологическия капитал като позитивен личностен ресурс, който 
може да има съществена роля при определяне на насоките на 
кариерно развитие и да повишава кариерната адаптивност и стабил-
ност. Може да се допуска, че психологическият капитал се отнася 
положително и стимулира развитието на кариерни ориентации, 
които са свързани с високо професионално изпълнение и личностно 
развитие, както и с предприемане на лична инициатива и старти-
ране на собствен бизнес, които могат да са алтернатива на 
традиционното кариерно развитие. 

 
Методи на изследване и извадка 
Въпросникът за психологическия капитал обхваща 24 твър-

дения, обособени в четири компонента – самоефикасност, надежда, 
оптимизъм и устойчивост (Luthans, Youssef, Avolio, 2007). Коефи-
циентът на вътрешна консистентност алфа на Кронбах в това 
изследване е 0,93. 

Въпросникът за кариерните предпочитания измерва петте 
основни кариерни котви, описани първоначално от Е. Шайн  
(Schein, 1978; 1990)  и е кратка версия от 15 твърдения, оценявани 
по петстепенна Ликъртова скала. Коефициентът алфа на Кронбах в 
това изследване е 0,92. 

Извадка. Изследвани са 160 лица, от които 52% са мъже и 48% 
са жени. Изследваните са млади хора, разделени в две групи по 
възраст, съответно до 25 г. – 45 % и между 26–35 години – 55%. Те 
са висшисти (60)% или студенти (40%), които работят паралелно 
със следването в сфери, свързани предимно с прилагане на инфор-
мационни технологии.Изследваните са в началото на трудовия си 
път или в процеса на стабилизиране в кариерата си според типо-
логиите на етапите в кариерното развитие (Savickas, 1995; Savickas, 
Baker, 2005; Super, 1992; Schein, 1990) и на практика са представи-
тели на двете поколения, които активно участват или се очаква в 
близко време да са основна работна сила, която да има определяща 
роля на пазарана труда – поколение „У“ и поколение „Z”. 
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Анализ на резултатите 
Статистическата обработка на данните съдържа дескриптивна 

статистика, еднофакторен дисперсионен, корелационен и регресио-
нен анализи. Резултатите от дескриптивната статистика установиха, 
че при изследваните млади хола надеждата като компонент на 
психологическия капитал има най-високи стойности, следвана от 
перцепцията за самоефикасност, докато устойчивостта и особено 
оптимизмът се оценяват по-ниско (Таблица 1). Високите стойности 
по надежда очертават благоприятни очаквания относно кариерното 
развитие, докато по-ниските стойности по устойчивост и опти-
мизъм вероятно отразяват реалистичността на очакванията на лич-
ността спрямо развитието в кариерата. Направеният дисперсионен 
анализ не установи различия по отношение на компонентите на 
психологическия капитал. 

 
Таблица 1.  Средни аритметични стойности и стандартни отклонения 

за компонентите на психологическия капитал 
Компоненти на психологическия капитал х Sd 
Самоефикасност 24,38 3,16 
Оптимизъм 23,01 3,61 
Надежда 25,72 3,42 
Устойчивост 23,96 2,96 

 
Кариерните ориентации на изследваните млади хора са 

насочени предимно към автономия и независимост, следвани от 
обща мениджърска компетентност и предприемачество/творчество, 
докато сигурността/стабилността и функционалната/техническата 
компетентност се оценяват ниско (Таблица 2). 

 
Таблица 2.  Средни аритметични стойности и стандартни отклонения 

за кариерните ориентации 
Кариерни ориентации х Sd 
Функционална/техническа компетентност 10,78 2,15 
Мениджърска компетентност 12,44 2,53 
Сигурност/стабилност 11,98 1,61 
Предприемачество/творчество 12,19 2,1 
Автономия/независимост 13,78 1,89 

 
Приложен беше  дисперсионен анализ, за да се установи дали 

съществуват различия в кариерните ориентация в зависимост от 
пола, възрастта и статуса. Не бяха установени различия по пол, а 
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единствено по възраст съществуват различия в кариерната ориен-
тация към сигурност и стабилност, която има по-високи стойности 
при по-възрастната група – от 26 до 35 години (F=4,538, p<0,01). 

Резултатите от корелационния анализ установиха изразени 
корелации между компонентите на психологическия капитал и 
кариерните ориентации, както единствено липсват взаимозависимо-
сти с кариерната ориентация към сигурност/стабилност (таблица 3). 
Не се установи взаимозависимост между самоефикасността и функ-
ционалната/техническата компетентност, макар че това се очаква от 
гледна точка на постигането на резултати при изпълнението на 
работата. Устойчивостта, оптимизмът и надеждата имат умерени 
корелации с тази кариерна ориентация, като устойчивостта и опти-
мизмът повишават стремежа към развиване на функционалната/тех-
ническата компетентност.  

 
 Таблица 3. Взаимозависимости между компонентите на 

психологическия капитал и кариерните ориентации на личността 
 
Кариерни 
ориентации 

Психологически капитал на личността 
Самоефикасно
ст 

Оптимизъм Надежда Устойчивост 

Функционална/ 
техническа 
компетентност 

 r=0,425 
p<0,001 

r=0,401 
 p<0,001 

r=0,435 
 p<0,001 

Мениджърска 
компетентност 

r=0,302 
 p<0,01 

r=0,548 
 p<0,001 

r=0,572 
 p<0,001 

r=0,298 
p<0,05 

Сигурност/ 
Стабилност 

    

Предприемачество/ 
Творчество 

r=0,575 
p<0,001 

r=0,708 
 p<0,001 

r=0,691 
p<0,001 

r=0,563 
 p<0,001 

Автономия/ 
Независимост 

r=0,278 
 p<0,01 

r=0,383 
p<0,001 

r=0,396 
 p<0,001 

r=0,358 
 p<0,01 

 
Всички компоненти на психологическия капитал корелират с 

останалите кариерни ориентации, като те са най-високи по 
отношение на ориентацията към предприемачество/творчество, 
което доказва, че индивидите, които се стремят да развият своя 
потенциал и притежават личностни ресурси, се стремят да развият 
предприемаческа инициатива. Оптимизмът и надеждата са свързани 
повече както с предприемачеството, така и общата мениджърска 
компетентност и автономията и независимостта, докато останалите 
компоненти на психологическия капитал имат по-ниски корелации 
с кариерните ориентации.  

За да се провери доколко психологическият капитал на лич-
ността оказва влияние на кариерните ориентации, беше направен 
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регресионен анализ по метода на стъпковата регресия, чиито резул-
тати частично потвърдиха резултатите от корелационния анализ 
(таблица 4). 

Самоефикасността не влияе върху нито една кариерна ориен-
тация. Устойчивостта на личността определя ориентацията към 
функционална/професионална компетентност, като обяснява 19% от 
вариацията. Този компонент на психологическия капитал не влияе 
върху останалите кариерни ориентации. 

 
Таблица 4. Влияниенапсихологическия капитал  

върху кариерните ориентации 
 
Кариерни 
ориентации 

Психологически капитал на личността Обяснена 
вариация Самоефикас-

ност 
Оптими-

зъм 
Надежда Устойчи-

вост 

Функционал-
на/Техничес-
ка компетент-
ност 

   β=0,435 
p<0,001 

0,19 

Мениджърска 
компетент-
ност 

  β=0,572 
p<0,001 

 0,31 

Сигурност/ 
Стабилност 

     

Предприемач
е-ство/ 
Творчество 

 β=0,445 
p<0,001 

β=0,357 
p<0,01 

 0,54 

Автономия/ 
Независимост 

  β=0,396 
p<0,001 

 0,14 

 
Надеждата предсказва кариерните ориентации към мениджър-

ска компетентност, автономия/независимост и предприемачество/ 
творчество, като тя има най-силно влияние за развитието на ме-
ниджърска компетентност (β=0,572, p<0,001). Ориентацията към 
предприемачество/творчество се влияе от оптимизмa и надеждата, 
които съвместно обясняват 54% от вариацията. Резултатите от 
регресионния анализ като цяло потвърждават, че компонентите на 
психологическия капитал и особено надеждата, която се отнася до 
постоянството в постигане на целите, както и до гъвкавост в тях при 
промени в житейската ситуация, имат влияние върху кариерните 
ориентации на личността и могат да се използват като предиктор на 
кариерното развитие.  

 
Обсъждане на резултатите 
Разглежданата сфера, свързана с информационните техноло-

гии, в която работят изследваните лица, е типичен пример за про-
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фесионална реализация, която отговаря на голяма част от крите-
риите за многообразна кариера или кариера без граници. Тя при-
тежава всички характеристики, които отразяват непрекъснатите 
изменения в характера на работата, необходимостта от усъвършен-
стване и обновяване на уменията, учене и развитие през целия 
живот и изискването да се устои на натиска от външната среда, в 
това число и на нарастващата конкурентност  в бизнеса. Кариерата 
в тази сфера е привлекателна за младите хора по ред причини, 
свързани както с условията на труд и със заплащането, така и с 
множество организационни политики и практики, насочени към 
задържане на персонала и с предоставяне на възможностите за 
бъдеща реализация и кариерно развитие. Работата изисква висока 
професионална експертиза, но и наличие на гъвкавост и адаптив-
ност, както и на личностни ресурси и умения за справяне с предиз-
викателствата и необходимостта да се устои на множество разно-
образни по своята специфика задачи и проекти и да се постигне 
бърза адаптация към различни работни екипи. Тя предполага 
успешна кариера, но кариерната динамика е изключително висока, а 
преходите в кариерата са чести в сравнение с други професионални 
сфери и включват както физическа мобилност и смяна на работо-
датели и организации, така и нагласа за смяна на работните позиции 
и работодатели.Това изисква изграден психологически капитал, 
който ще позволи както да се направят успешно кариерните прехо-
ди, така и да се стабилизира кариерата тогава, когато са изправени 
пред предизвикателства или неблагоприятни обстоятелства. Именно 
поради това получените резултати за кариерните ориентации и 
психологическия капитал на работещите с тази сфера имат прило-
жение в практиката и очертават тенденции, които могат да насочат 
управлението на човешките ресурси към развиване на психологи-
ческия капитал на младите хора. 

Резултатите от изследването дават основание да се направят 
следните изводи и констатации. Кариерният профил на младите 
хора, изследвани в тази извадка, обхваща комбинация от   автоно-
мия/независимост, обща мениджърска компетентност и предприе-
мачество/творчество, като стремежът към автономия е определящ. 
Това създава очаквания към кариера, която предоставя възможност 
за собствен контрол в работата, гъвкавост и стремеж да се отиде 
отвъд организационните ограничения, правила и процедури, които 
могат да фрустрират личната инициативност, иновативност и пред-
приемаческа активност, както и да се развива потенциал за стар-
тиране на собствен бизнес. Възможностите за йерархично кариерно 
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израстване, свързани със заемане на мениджърски позиции и с 
достъп до вземане на управленски решения, са желани, но 
единствено ако са съчетани с възможността за контрол над работата 
и кариерното израстване, както и ако позволяват ангажиране в пред-
извикателни и нови начинания, които удовлетворяват предприема-
ческата ориентация на изследваните млади хора.  

Сигурността/стабилността и функционалната/техническата 
компетентност се оценяват по-ниско, което не означава, че те не са 
ценни, но те нямат водещо значение в сравнение с останалите 
кариерни ориентации, които дават възможност да се постигне 
цялостна изява на психологическия капитал на личността. Работата 
изисква установена професионална експертиза, която обаче 
непрекъснато се обновява и развива чрез работа по нови проекти, 
т.е. развитието в кариерата и поддържането на експертна конку-
рентоспособност е немислимо без функционална/техническа компе-
тентност. От друга страна, работещите в тази сфера не възприемат 
вероятност за загуба на работата поради интензивно търсене на 
кадри и поради това ориентацията им към стабилност/сигурност не 
е застрашена.   

В сравнение с кариерните ориентации при млади безработни, в 
значителна степен кариерните профили на двете групи са проти-
воположни. Например при младите безработни водещи са ориента-
циите към техническа или функционална компетентност и към 
сигурност и стабилност, а автономията и независимостта, общата 
мениджърска ориентация и предприемачество/творчество имат 
далеч по-малко значение(Илиева, Йосифова, 2014).Това потвържда-
ва, че кариерните ориентации на личността, макар и относително 
стабилни в рамките на човешкия живот и определящи професио-
налната идентичност, се променят и варират съобразно конкретната 
житейска ситуация. От друга страна, прилагайки теорията за 
човешкия капитал към кариерното развитие (Sharf, 2013), според 
която инвестирането в собственото образование намалява вероят-
ността за безработица и се свързва с очаквани по-високи доходи и 
финансова стабилност, може да се обясни различното значение на 
функционалната/техническа компетентност и сигурността/стабил-
ността като кариерни котви според трудовата заетост и професио-
налния статус на младите хора.  В този смисъл младите хора, 
работещи в ИТ сферата, са инвестирали и продължават да инвести-
рат значителни усилия и време, за да придобият нужната про-
фесионална експертиза, която им осигурява финансова сигурност и 
стабилност в работата. 
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Ако теорията за човешкия капитал може да се използва като 
подходящо обяснение за тези две кариерни ориентации – функ-
ционална/техническа и сигурност/стабилност, то възгледите за пси-
хологическия капитал отиват отвъд тези за човешкия капитал и 
могат да служат като обяснение за развитието на останалите три 
кариерни ориентации, а именно – автономия/независимост, обща 
мениджърска компетентност и предприемачество/творчество. Реа-
лизацията на която и да е от тези кариерни ориентации е не-
възможно без наличие на личностен потенциал и психологически 
капитал, което се потвърждава и от корелационния анализ. 

Изследваните млади хора имат високи стойности по надеждата 
като компонент на психологическия капитал, която се определя 
като ценен психологически ресурс (Luthans, Youssef, Avolio, 2007; 
Luthans, Youssef-Morgan, Avolio, 2015). Повечето служители с висо-
ки стойности по надежда се стремят да развиват независимост, имат 
вътрешен локус на контрола, търсят висока степен на автономия и 
имат потребност от постижения и развитие. Те са креативни, търсят 
нетрадиционни решения, предизвикват статуквото и могат да 
предприемат висок риск, което дава основание да бъдат характе-
ризирани като успешни предприемачи (Luthans, Youssef-Morgan, 
Avolio, 2015, с. 94).Така описаният профил на служителите с високи 
стойности по надежда намира потвърждение в настоящето из-
следване, според което надеждата корелира с всички кариерни 
ориентации, като изключение прави само ориентацията към си-
гурност/стабилност, при която не се установява взаимовръзка. Рег-
ресионният анализ задълбочава посочената закономерност, като се 
оказва, че надеждата детерминира трите кариерни ориентации, 
които са водещи при изследваните, а именно обща мениджърска 
компетентност, независимост/автономия и предприемачество/твор-
чество. 

Установената висока възприета самоефикасност отразява 
професионалната самооценка, но и има обективни основания, 
доколкото работещите в тази сфери трябва да показват и да се 
стремят към високи професионални постижения. Характеристиките 
на хората с високи стойности по самоефикасност, които се изразя-
ват в тяхната мотивация и ориентация към целите, съответстват на 
трите кариерни ориентации, за които беше посочено, че могат да 
бъдат обяснени чрез възгледите за психологическия капитал, като 
най-изразената взаимозависимост е с предприемачество/творчество, 
а в по-ниска степен се свързва с общата мениджърска компе-
тентност и с автономия/независимост. Резултатите от регресионния 
анализ не потвърдиха влиянието на този компонент на психо-
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логическия капитал върху кариерните ориентации, което подчер-
тава, че те могат да имат взаимно усилващ се ефект – от една 
страна, възприетата самоефикасност да засилва стремежа към ме-
ниджърска компетентност и кариерно израстване, да стимулира 
предприемачеството и творчеството и да се постига при наличие на 
автономия и независимост. От друга страна, професионалната 
реализация и кариерното развитие, насочени към тези ориентации, 
могат да засилват самоефикасността на младите хора  и съответно 
да допринасят за по-високото им професионално изпълнение. 

Оптимизмът корелира значимо с всички кариерните орие-
нтации с изключение на сигурност/стабилност, но регресионният 
анализ показва, че той има определящо влияние обаче единствено 
върху предприемачество/творчество, където съвместно с надеждата 
се оказва съществен предиктор на тази кариерна котва. Реали-
стичният и гъвкав оптимизъм е решаваща предпоставка за пред-
приемане на бизнес инициативи и стартиране на собствен бизнес. 
Успешното реализиране на общата мениджърска компетентност, 
функционалната/техническата компетентност и автономията/неза-
висимостта обаче на свой ред могат да доведат до повишаване на 
оптимизма и това да създаде предпоставки за по-нататъшно 
кариерното развитие.   

Резилиентността или устойчивостта има положителна роля за 
кариерните ориентации, но се оказва, че детерминира единствено 
професионалната/техническата компетентност. По-устойчивите и 
справящи се с непредвидени обстоятелства и рискове индивиди ще 
се стремят да поддържат и повишават своята професионална 
експертиза независимо от ситуативните фактори, ще имат висока 
вътрешна мотивация за професионални постижения и резултати и 
ще се стремят да се учат и развиват уменията си на работното 
място.  

Резултатите от изследването като цяло подчертават наличието 
на положителни корелации между кариерните ориентации и 
психологическия капитал. Те също така определят спецификата на 
кариерния профил на млади хора, които имат предпоставки за 
успешно кариерно развитие, но същевременно са подложени на 
необходимостта от кариерна адаптивност, учене не само на нови 
умения, но и на непрекъсната промяна на тези умения и компе-
тентности, за да могат да се задържат и да успеят в своята кариера. 
Установените зависимости могат да бъдат отчетени при стратегиите 
за привличане, задържане и развитие на служителите в рамките на 
управлението на човешките ресурси в съвременните организации, 
които търсят конкурентно предимство чрез хората и развитието на 
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техния потенциал. Психологическият капитал на личността има 
определящо влияние за развитието на предприемачеството и твор-
чеството като кариерна ориентация и в това отношение той е 
предиктор на алтернативни форми на кариерно развитие и стар-
тиране на собствен бизнес. 

Липсата на различия в кариерните ориентации и компонентите 
на психологическия капитал между двете възрастови групи, които 
на практика включват представители на поколение „Y” и поколение 
“Z”, дава основание да се смята, че очакванията, че представителите 
на поколение „Z” ще имат по-изразена ориентация към автоно-
мия/независимост и предприемачество/творчество, все още не са 
достатъчно потвърдени и вероятно сходствата, а не различията 
между двете поколения са водещи. Тези ориентации, както и стре-
межът към мениджърска компетентност като начин за кариерно 
развитие могат да служат като отправна точка при формиране на 
стратегии за управлението на човешките ресурси. 

Резултатите са в синхрон с установената тенденция традицион-
ната икономическа значимост на труда все повече да се допълва от 
желанието за психологическото му качество и за социалната му 
значимост и роля (Илиева, 2011), както и с изразената индивидуа-
листична ориентация на младите поколения (Илиева, 2014), която 
включва стремеж към личен контрол, автономия, независимост. 
Ориентацията е не просто към сигурността на работата, а към 
дългосрочна кариера и планиране на живота, които се изразяват в 
търсене на кариерни възможности за творчество и предприемаческа 
инициатива и мениджърско израстване и в постигане на кариерно 
развитие, което отговаря на очакванията и потребностите на 
личността, свързани с автономия и независимост. Управлението на 
живота като част от вътрешната мотивация на личността съдържа 
като значим компонент управлението на личната кариера и 
предполага търсене на повече възможности за по-добра и автономна 
работа и на по-гъвкави и адаптивни стратегии и пътища за развитие 
в кариерата.  
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Summary: The presented study analyzes the subjective perception of 

happiness – quantitative and qualitative (meaningful) expression 
characteristics. The study involved 96 students aged 19-21. It was found that the 
majority of them are high and very high levels of experiencing happiness - 
82.5% and 5% and an average of 12.5%. The study also showed that 
subjectively perceived happiness is connected with values such as health, family 
and friends, positivity and harmony between these three values. 
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Подходи на концептуализиране и изучаване на щастието 
 
Щастието е един от феномените, които системно привличат 

интереса на изследователите в последните десетилетия. Известно е, 
че тези изследвания се фокусират първоначално основно върху 
индивидуалните различия в изразеността на този феномен, а след 
това и върху междукултурните различия. Това става повод не само 
за нарастване на научният интерес към щастието в световен план, 
но и за провокиране на икономическия и политическия интерес.  

Ежегодно, от 2012 г., ООН публикува световен доклад за 
щастието (World Happiness Report). Историята сочи, че през юли 
2011 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, в която 
призовава страните, които са членки на ООН, да оценят щастието 
на хората в страната си и да го използват като ориентир в дър-
жавната политика. Следва провеждането на първото заседание на 
високо равнище на ООН на 2 април 2012 г., озаглавено “Щастие и 
благополучие: определяне на нова икономическа парадигма”. Това 
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заседание се председателства от министър-председателя на Бутан 
Джигме Тинлей. Известно е, че Бутан е и страната, която офи-
циално е приела като основен показател за развитие, брутното на-
ционално щастие вместо брутен вътрешен продукт, като измер-
вания индекс включва и опазване на околната среда, природо-
съобразен живот, съхраняването на автентична култура и наличието 
на мъдро управление. Бутан е и първата страна в света, която има 
министерство на щастието още от 1970 г. (https//worldhappiness. 
report; https//en.m.wikipedia.org).  

Първият световен доклад за щастието е публикуван на 1 април 
2012 г. Той привлича международното внимание като първо 
глобално изследване на щастието в света (Helliwell, Layard, 2012). 
Докладът очертава принципиите на световното щастие, причините 
за щастието и бедността, както и последствията, описани в тема-
тичните изследвания. През септември 2013 година във втория 
световен доклад за щастието се предлага първият международен 
преглед и от този момент докладите се публикуват ежегодно. 
Докладът използва данни от проучвания на института Галъп. 
Измервани са основни въпроси в 14 области: 1) бизнес и 
икономика, 2) ангажираност на гражданите, 3) комуникация и 
технологии,                  4) разнообразие (социални въпроси)), 5) 
образование и семейство,    6) емоции (благополучие), 7) околна 
среда и екология, 8) храни и подслон, 9) управленние и политика, 
10) право и ред (безопасност) 11) здрааве, 12) религия и етика, 13) 
транспорт, 14) работа. (www. Word Happiness Report)(Methodoloogy 
– How Does the Gallup Word Poll Work?  Трябва специално да 
посочим, че проследените аспекти на изучаване на щастието на 
хората в отделните страни  показват на първо място, че критериите 
за щастие са по-скоро външо определени отколкото основани на 
субективното му възприемане. 

Специален интерес за нас представлява мястото на България 
според Световния доклад за щастието през периода на измерването 
му до сега и особено интерпретирането на съответните 
резултати. През 2013 – 2014 годиина България е класирана на 144 
място от 156 страни, а през 2018 – 2019 година на 95-то място от 
същия брой страни. Това дава основание, на журналистите в 
България и извън нея не само да популяризират посочената 
класация, без да коментират критериите, по които тя се прави, но и 
да правят свободни интерпретации за преживяваното щастие/неща-
стие от българина. Британското списание „Икономист” си позволя-
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ва през 2010 година да определи България като най-тъжното място 
в света (Haidukpikaso, 2010) Медиите в Б-ия системно коментират 
щастието на българина в негативен план, включително се споделя 
мнението, че ние сме едни от най-нещастните хора в света. Всяка 
седмица по различен повод този пробламе се поставя в центъра на 
вниманието на медийната аудитория (виж btv.bg), включително в 
телевизионното предаване „Стани богат” (tv.bnt.bg). Възниква 
въпроса за реално преживяваното щастие/нещастие от бълга-
рина, т.е. щастлив ли е той и колко е щастлив и ако не е, нещастен 
ли е (за което се изисква друг тип изследване)? Това е важно от 
гледна точка на влиянието, което медиите имат върху отделния 
човек, в голяма степен върху неговите преживявания и само-
чувствие.    

Известно е, че изучаването на щастието в  психологичната 
наука се осъществява в рамките на две популярни концепции, 
съответно два котструкта. Единият е означен като „субективно 
благополучие”, а другият като „психично благополучие”. Конструк-
тът „субективно благополучие” (Ryan, 2001;) (subjective well-being - 
SWB), доразвива хедонистичната традиция и фокусира вниманието 
върху изследване на емоциите и чувството на удовлетвореност от 
живота. За разлика от него теоретичният конструкт „психично 
благополучие” (psychological well-being (PWB)) е фокусиран върху 
развитието на умения и компетентности, личностното развитие и 
позитивното личностно функциониране (Hidalgo, et al., 2010, Ryff, 
1996, 2014). Предложен е и трети модел означен „психично здраве и 
благополучие„ (Keyes, 2002), който се опитва да комбинира 
предходните два и е насочен към анализ на три основни аспекта:               
1) Психично благополучие, 2) Емоционално благополучие и              
3) Социално благополучие. 

Заслужава да се обърне внимание върху факта, че изслед-
ванията в посочените направления се основават предимно на спе-
циално разработени въпросници, които вкарват изследваните лица в 
конкретна рамка и в значителна степен ограничават пълноценното 
разбиране на изучавания феномен. Настоящето изследване се 
опитва да избегне тези ограниченията на традиционните 
въпросници с надежда, че ще получи по-автентичен резултати и 
реалистичен поглед върху преживяваното щастие в младежка 
възраст . 

 
Цел, задачи и хипотези на изследването 
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Настоящата работа си постави за цел да проучи субективното 

взприемане на щастието в младежка възраст. 
Изведени са две задачи: 
1. Да се изследва субективното възприемане на щастието като 

количествено измерение т.е. колко е щастлив човек;  
2. Да се изучи субективното възприемане на щастието в 

съдържателен план (смисловия аспект)  т.е. какво е щастието за 
него. 

Проучването се основава на хипотезата, че субективно 
възприеманото щастие в младежка възраст се отличава: 1) със 
средно и над средно равнище на изразеност, 2) с широки вариации в  
съдържателен план т.е. смисловата му изразеност се отнася до: 
интимна връзка (любов), цели и постижения, свобода, материални 
предпоставки и др.) .  

 
Методика на изследването 
 
В изследването участват 96 лица на възраст 19-21 години, 22 

мъже и 74 жени. 
Изследването е проведено с помощта на създадения през 1962 

година от T. Dembo метод. Той е насочен към изучаването на 
представата за щастието (по-късно е допълнен от С. Рубинщуйн и 
популяризиран като метод на Дембо-Рубинштейн визиращ само-
оценката и самочувствието на индивида в плана на здраве, ум, 
характер и щастие, допълнително претърпяващ различни моди-
фикации) (Budasiq 1971; https://ru.m.wikipedia.org;   и др.).  

Приложеният в настоящето изследване вариант на методът 
включва:  

1. Вертикална линия с размер от 10 см, върху която из-
следваните лица проектират своята оценка за субективно щастие, 
знаейки, че в нейният горен край са хората, които са най-щастливи, 
а в долният край са хората, които са най-малко щастливи. Лицата са 
информирани, за това което трябва да направят и какво пред-
ставлява  вертикалната линия, от инструкцията, която им дава 
експериментатора. Реално линията за себеоценка на щастието 
представлява скала и при обработка на данните всеки индивидуален 
избор получава определна стойност от 1 до 10. Средата на скалата 
т.е. 5 точки, отразява средно равнище на щастието, към което в 
случая се присъединяват и оценкате с бал 4,5 – 6,5. Всички позиции 

https://ru.m.wikipedia.org/
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обхващащи горната половина на скалата, между 6,5 и 9 отразяват 
високо равнище, а между 9,1 и 10 много високо равнище.  Оценките 
под 4 точки поподат в зоната на ниско равнище на щастието. 

2. Писмено изложение – отговор от изследваното лице на 
въпроса „Какво е за мен щастието?” По експертен път се извеждат 
основните смислови единици в предложените описания.  

 
Процедурата на изследването включва последователно изпъл-

нение от изследваните лица на посочените два плана на реализи-
раното проучване. Първо изследваното лице е помолено да отрази 
своето място на предложената му „скала”, след това то е помолено 
да напише „какво е за него щастието”. 

Получените данни, предполагат прилагане на описателна 
статистика (средни величини) и честотен анализ. 
 

Резултати и обсъждане 
 
Субективното възприемане на щастието като количествено 

измерение, според получените резултатиите при изследването на 80 
лица, очертава две основни тенденции (Табл.1). На първо място 
преобладаващата част от изследваните лица се отличават с висока и 
много висока изразеност на щастието. В горната половина на 
скалата се позиционират 82,5% от изследваните лица, тяхната сред-
на оценка за субективно възприемането щастие е 7,7. Много високо 
равнище на субективното щастие отбелязват 10% (8 лица), чиято 
оценка е от 9,4 до 9,6 точки, а високо равнище – 72,5%. 

По-слабо изразена е тенденцията очертаваща средното рав-
нище на изразеност на субективното щастие (с бал 4,5 – 6,5) тя 
включва 12,5 % от изследваните лица. Към нея, в известна степен, 
могат да бъдат присъединени и лицата, чиято оценка е с бал 4 и 
представляват 5% от извадката. 

Заслужава да се отбележи, че напълно отсъства негативната 
тенденция на ниска оценка за субективното щастие, включваща бал 
между 1 и 3,9. Както посочихме по-горе бал 4 може да бъде 
интерпретиран и като относително средно равнище на изразеност 
на щастието. 

 
Таблица 1. Субективна оценка за щастие (частичен анализ) – n = 80 

Много 
висока 

Висока 
оценка 

Средна 
оценка 

Относително 
ниска оценка 

Ниска 
оценка 
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оценка 
Бал 9,1 - 10 

 
Бал 6,5 - 9 

 
Бал 4,5 – 

6,5 

Бал 4 – 4,4  
Бал 1 – 3,9 

 
10 % 

 
72,5 % 

 
12,5 % 

 
5 % 

 
0 % 

 
Проследените резултати доказват, че преобладаващата част от 

изследванните младежи (на възраст 19 – 21 години) във висока 
степен се възприемат като щастливи, относително малка част от тях 
приемат, че са в средна степен щастливи. В същото време се 
установи, че никой от изследваните младежи не попада в 
категорията, на хората,  които в малка степен се възприемат като 
щастливи или въобще не са щастливи.  

Втората част от изследването е ориентирана към изясняване на 
субективното възприемане на щастието от участващите в про-
учването младежи в съдържателен план. Изложението на изслед-
ваните лица за това какво е за тях щастието, очерта една 
доминираща тенденция. Преобладаващата част от тях (89,59%) 
дават еднотипно обяснение за личното им щастие и то визира 
здравето – собственото и на близките им и отношението с 
другите, преди всичко със семейството и приятелите – да 
получават и да дават обич и подкрепа, да правят другите щастливи. 
По-долу са представени извадки от техните изложения, отразяващи 
субективното интерпретиране на щастието, субективно придавания 
му смисъл. 

 
Изложенния на изследваните лица   

„Какво е щастието за мен?“ 
 
 „Когато чуя думата щастие, първите неща, за които се 

сещам са: здраве и семейство. Когато човек е здрав и има 
семейство, което го подкрепя, мисля, че е достатъчно, за да се 
нарече щастлив.” 

 „Щастието е когато имаш малко, а не много неща – 
семейство, което да е до теб, членовете му да са здрави, да имаш 
двама, трима, но истински приятели, човек, който да обичаш и да 
те обичат…” 

 „Щастието се изразява в това семейството ми да бъде 
щастливо и гордо с мен.” 



83 

 „Щастлива съм, когато аз съм здрава и хората около мен 
т.е. моето семейство” 

 „Това, което лично мен може да ме направи щастлива е 
хората, които обичам да бъдат щастливи. Щастлива съм, когато се 
събуждам и веждам усмихнатите лица на семейството ми. 
Щастлива съм, че сме здрави, разбиращи и подкрепящи.” 

 „За мен щастието е свързано с моето семейство и 
приятели. Важно е да знам, че те са щастливи и да знам, че и аз съм 
помогнала за тяхното щастие по какъвто начин мога.” 

 „Щастието за мен е на първо място близките ми и любими 
хора да бъдат живи и здрави. След като това е факт, щастието 
може да приеме най-различни форми.” 

 „За мене щастието е родителите ми да са живи и здрави, 
любимите ми хора да са до мен и да са щастливи, да има 
разбирателство и хармония, човечност във взаимоотношенията.” 

 „За мен щастието е да бъда с хората, които обичам, те да 
са щастливи и аз с тях.” 

 „Щастието е да знаеш, че си обичан и обичаш. Доброто 
сърце, здравите родители и приятели, усмивката на лицето на 
близкия човек, това е истинското щастие.” 

 „Щастлива съм, когато всички хара, които обичам са 
здрави и добре. Щастлива съм, когато някои човек ти покаже, че е 
щастлив.” 

 „Щастието е в малките неща като отношенията между 
хората, малките жестове, разбирателството помежду ни.” 

 „Щастието е любов към хората, животните природата.” 
 „Щастието е когато семейството ти те подкрепя, обича и 

разбира. Щастието е да имаш лоялни приятели, които биха ти 
казали истината в очите, дори да те заболи от нея. Щастието е 
когато във връзката ти с партньора всяко чувство е взаимно, всяко 
нещо е изказано.” 

 „За мен щастието е това да виждаш семейството си здраво 
и сплотено, да се радвам както на собсвените си успехи, така и на 
успеха на хората около мен.” 

 „Щастлив си, когато някой човек ти казва, че те обича. 
Всеки път, когато баща ми или майка ми казват, че  ме обичат аз 
преливам от щастие. Щастлива съм, когато знам, че всички хора, 
които обичам са здрави!” 
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 „За  мен лично, щастието се измерва в любов, грижа, 
нежност и доброжелателност.” 

 „Щастието е да бъдеш заобиколен от хора, които обичаш и 
от такива, които те обичат.” 

 „Щастието е да бъдеш заобиколен от любимите си хора, 
семейство и приятели и всечки  те да бъдат здрави. Щастието е да 
обичаш и да бъдеш обичан.” 

 „За мен щастието се изразява в това, когато заобика-
лящите ме хора са щастливи. Самозареждам се от тях и поня-кога 
без да се замислям приемам като своя мисия да допринеса за нечие 
друго щастие.” 

 „За мен лично щастието е когато виждам, че тези които  
са ми скъпи са щастливи. Истинско щастие е когато можеш да 
помогнеш на другите.” 

 „Според мен щастието е когато си здрав, когато 
родителите ти са живи и здрави и се усмихват. Щастие е да 
правиш хората около теб щастливи.” 

 „Причините да бъда щастлива най-често са семейството 
ми, близките ми, приятелите ми, както и обстоятелствата, които 
съм искала да ми се  случи. Най-вече съм щастлива, когато стана 
причина за нечие друго щастие.” 

 „За мен щастието се измерва в това аз да съм добре, да съм 
жив и здрав, амбициите ми да се получават в реаалност  и всички 
хора, които са важни за мен да знам, че всичко е наред в техния 
живот.” 

 „Лично за мен щастието е да си заобиколен от хора, които 
те обичат въпреки всичко. Независимо дали това е се-мейството, 
приателите, половитката или просто хора които държат на теб. 
…Любимите хора – това за мен е истинското щастие. 

 „Щастието е да обичаш, независимо дали човека до себе си, 
семейството, приятели  …...” 

 „За мен щастие означава да имаш човек до себе си, който да 
те обича такъв, какъвто си…” 

 ”Колкото и клиширано да звучи, щастието е семейст-
вото, родителите и приятелите. Това са едни от основните неща, 
които ме правят щастлива.” 

 „Общо казано за мен щастието е това, че всеки ден дишам, и 
че съм оградена от малко но исттински хора засипващи ме с 
хубави емоции и чувства….” 



85 

 „Аз се чувствам щастлива, когато виждам, че хората които 
обичам са щастливи, когато това за което съм се борила да 
постигна съм постигнала.” 

 „Моето семейство и приятели са най-важни за мен, но по-
важно е да знам, че те са щастливи, да знам, че и аз съм помогвала 
за тяхното щастие по какъвто начин мога. Щастието е да се 
чувстваш пълноценен като си помогнал с нещо, което е по-голямо 
от самия теб.” 

 
Ограничена част от лицата – 10,41%, дават разнородни вижда-

ния за собственото щастие, които трудно могат да бъдат класи-
фицирани. Все пак те могат да бъдат частично описани. Според тях 
щастието е свързано със: „спокойствието”, „свободата”, „хармо-
нията със себе си”, „пълноценното преживяване на всеки миг”, 
„хармонията между това, което мислиш, искаш и правиш”, „да има 
на какво да посветиш сърцето и душата си”, „да си постоянно 
мотивиран и да знаеш, че винаги можеш да се справиш със 
ситуацията”, „развитието и активността”, „смисъла на живота”, 
„способността да приемеш трудностите в живота”. 

Трябва специално да се отбележи, че преобладаващата част от 
лицата отбелязват и няколко неща, които те се опитват още в 
началото или по-късно да уточнят в представяното изложение, а 
именно, че: 1) щастието е нещо различно за различните хора, нещо 
много индивидуално и 2) материалните неща не носят щастие. 
Също много от изследваните подчертават, че щастието е в малките 
неща. 

На първо място, интерпретацията на проследените резултати 
ни насочва към това, че доминиращата при изследваните младежи 
тенденция е свързана с водещи за индивида ценности. Известно е, 
че здравето, семейството, приятелите, обичайно са ранжирани меж-
ду най-значимите ценности в съответните проучвания. Провежда-
ните в България изследвания потвърждават тази тенденция. Те 
сочат, че български студенти на първите три места поставят 
здравето,  любовта и добрите и верни приятели (Chavdarova, 2009), 
както и че семейството е основна ценност за тях (Stoikova, 2015).  
Изучаването на личностното развитие, от своа страна, показва осо-
бената значимост на връзката с другите, за конкретния възрастов 
период (Cervone, Pervin, 2013).  

На второ място, откритото в част от изложенията разнообразие 
и различия във проучваната насока, подсказват способността на 
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младите хора да разграничават и други важни фактори, които са от 
значение за субективното щастие. Очевидно, обаче те се намират на 
втори план за повечето от тях.  

Забележително е това, че изследваните младежи възприемат 
материалните неща като отдалечени от щастието и че малките неща 
правят човека щастлив. Може да се приме, че този резултат от 
изследването е показател за социалната зрялост на изследваните, за 
ранна проява на „мъдрост”. 

Накрая настощата работа предполага количествените и ка-
чествените резултати за субективно възприеманото щастие да бъдат 
анализирани като двете страни на едно цяло. Налице е осно-вание 
да се приеме, че здравето и връзката с другите – родителите и най-
близките и интимни приятели, са определящи за равнището на 
което е изразено субективното щастие. В същото време преобла-
даващото високо равнище на щастие при изследваните младежи 
дава основаниеда се предположи, че при тях здравето и връзката с 
другите са благоприятни. 

Резултатите от изследването съдържат и други детайли относ-
но смисловата страна на субективно възприемането щастие, които 
заслужава да бъдат подложени на допълнителен анализ. Това се 
отнася и до ефективността на качествения тип изследвания в 
конкретната област. 

 
 
Заключение 
 
В заключение заслужава да се отбележи, че настоящото 

изследване, чиято извадка е ограничена, ни дава основание да 
предположим, че младежите (19–21 год.) в България са щастливи. 
Високото равнище на преживяваното от тях щастие е свързано с 
значими за личността ценности като здравето, семейството и 
приятелите. Позитивността и хармонията между тези три ценности 
се очертава като предпоставяща щастието. Тяхното значение е 
подсилено, включително от подчертаната дистанцираност от 
интереса към материалното. 

Проследените резултати са в опозиция на резултатите от Све-
товния доклад за щастието по отношение на българите. Необхо-
димо е обаче тяхното потвърждение върху достатъчно голяма 
извадка, включително варирана по възраст.  
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Желателно е също систематизиране и преинтерпретиране на 
резултатите от множеството изследвания върху български извадки в 
конкретната област, както и тяхното популяризиране, което е от 
съществено значение за повишаване на самочувствието на 
българина.  
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БЪРНАУТ СИНДРОМ В МЕДИЦИНСКАТА И СЪДЕБНА 
ПРАКТИКА – ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМИ 

 
Бистра Ценова 

Национален център по обществено здраве и анализи, София, 
България, bistratz@abv.bg 

 
Резюме: Разглеждат се и се сравняват различни определения и 

дефиниции на нашумелия синдром на професионалното изтощение 
бърнаут и възможностите за използването му в медицинската практика 
(обща и трудово-медицинската) като диагноза, както и в съдебната 
практика. Изследователски данни от различните страни свидетелстват 
за масовото му разпространение с последващо влошаване на индивидуал-
ните здравни проблеми, производителността и качеството на извършва-
ната работа и услуги/грижи, съпътствани и от значителни финансови 
загуби. За да се въведат адекватни превантивни мерки е важно синдро-
мът и предпоставките за развитието му да бъдат диагностицирани с 
воевременно с уеднаквени сравними методи. Представени са основните 
различия в използваните днес методи и утвърден в Google корпоративен 
метод за противодействие.  

 
Burnout Syndrome in Medical and Court Practice – Legalization  

and Problems 
 

Bistra Tzenova 
National Center of Health Promotion and Analyses, Sofia, bistratz@abv.bg 

 
Summary: Different definitions of the well-known occupational 

exhaustion syndrome are analyzed and confronted and the possibilities for its 
use in the medical practice (general and occupational health) as a diagnosis, as 
well as in the case-law presented and compared. There are Research evidences 
in different countries that its prevalence is widespread, with consequent 
worsening of individual health problems, productivity and quality of work and 
provided services / care, with concomitant significant financial losses. In order 
to put in place adequate preventive measures, it is important that the syndrome 
and the conditions for its development be diagnosed in a timely manner with 
uniformly comparable methods.Key differences in applied today's methods and 
Google's corroborated counterfeit method.  

Keywords: stress related disorder, mental health diagnostics,personality 
predispositions, occupational factors, MBSR 

 
Проблем. Психичните разстройства вече са главната причина 

за дълготрайни отсъствия по болест (Jarvisalo et al., 2005) и оглавя-
ват списъка на предизвикателствата пред общественото здраве в 
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Европейския регион на СЗО, като засягат 25% от популацията на 
годишна база (WHO, 2015). Едва ли през последните няколко 
години някой термин се е споменавал по-често, отколкото Burnout - 
нашумялото в публичното ни пространство „прегаряне“. Бърнаут 
синдромът не е ясно дефиниран. У нас всички медии тръбят за 
масовото разпространение на синдрома на „прегарянето“, без да са 
наясно точно със същността му, без да посочват инструмента, с 
който е измерен, обикновено като синоним на тежък стрес и просто 
стрес, което провокира по-точно представяне на проблема и пред 
широката публика. Относително единодушно, бърнаут може да 
бъде свързан с комплекс от симптоми с основен осимптом изтоще-
ние като реакция на дълготрайно емоционално и междуличностно 
натоварване и стрес на работното място. Въпреки концептуалното 
размиване, бърнаут / прегарянето/ е сериозно стресово разстройство 
с широкообхватни медицински и икономически последствия.  

Превенцията на синдрома на изгаряне се обсъжда в световен 
мащаб поради икономическата тежест на отсъствията от работа и 
други негативни последици, свързани с качеството и обема на 
изпълнение на работата, удовлетвореността от работата и грижите 
за пациентите. 

Целта на доклада е да представи многостранните проблеми и 
подходи към определяне на синдрома на бърнаут в европейските 
страни във връзка с разграничаването му от сходни състояния и 
признаването му като здравен и медицински проблем, финансовото 
му покритие и меродавност заекспертиза на вменяемосттав съдеб-
ната практика при действия и поведения свързани с престъпления 
против личността. 

 
1. Определения на понятието бърнаут 
Бърнаут-синдромът е състояние, свързано с психическо, 

физическо и емоционално изтощение, което възниква в резултат на 
прекомерен дългосрочен стрес. 

Терминът "прегаряне" е използван за първи път през 1974 г. от 
Freudenberger в неговото изследване, наречено "Staff burnout". 
Малко след това прегарянето се определя от Maslach, Jackson (1981) 
като триизмерен синдром, характеризиращ се с изтощение, цинизъм 
и чувство на неефективност, т.е. противоположно на ангажира-
ността, описана като енергия, участие и ефикасност.В рамковия си 
структурен модел за интеграция на резултатите от бърнаут-
проучвания с разработения от тях въпросник MBI, Maslachand Leiter 
(1997)издигат хипотезата, че наличието на специфични изисквания 



90 

(прекалено високо трудово натоварване и лични конфликти) и 
липсата на специфични ресурси, напр. контрол върху справянето, 
социална подкрепа, автономност и участие във вземането на 
решения,са прогностични за възникването на бърнаут, който на 
свой ред води до различни отрицателни резултати: физическо забо-
ляване, отсъствия от работа и напускане, намаляване на обвър-
заността с организацията (сравни също Schaufeli and Bakker, 2004; 
von Känel, 2008). 

В международния проект за подобряване на качеството и 
безопасността в болницата във връзка с бърнаута ORCAB (2012:8-
10) прегарянето се дефинира като състояние на емоционално, пси-
хическо и физическо изтощение, причинено от прекомерен и про-
дължителен стрес. Здравните специалисти, страдащи от синдром на 
прегаряне, показват спад в следните две измерения: Деперсонали-
зация, която се отнася до пълното откъсване от пациентите и 
техните нужди, механичното лечение на пациента и подход към 
него като още едно "натоварване"; Емоционално изтощение, което е 
прогресивно намаляване и загуба на умствени и психически резер-
ви. Изгарянето не е свързано с действителната умора или часовете 
работа. Обикновено започва сутрин и не намалява през целия ден. 
Ангажираност и обвързаност с работата е ентусиазъм и участие на 
човека в неговата работа. Хората, които са силно свързани с рабо-
тата си, се идентифицират с нея лично и са мотивирани от самата 
нея. Те се характеризират с високи нива на енергия и умствена 
устойчивост на работното място, воля и стремеж на индивида за 
работа и постоянство и устойчивост дори при сблъсък с трудности. 
Обикновено силно свързаните с работата си индивиди работят по-
усилено и по-продуктивно от другите и с по-голяма вероятност 
достигат резултатите, които техните клиенти и организации искат 
от тях. 

Demerouti, Bakker, Nachreiner и Schaufeli (2001) доразвиват 
структурния модел в „Изисквания на работата – Ресурси“ (JD-R), 
който постулира, че изискванията на работата (т.е. физически 
изисквания, крайни срокове и недостиг на време, сменна работа) са 
свързани с изтощение, анедостигът на ресурси на работа (т.е. 
обратна връзка за постижението, контрол върху работата, участие 
във вземане на решения, социална подкрепа) кореспондира с 
отдръпване и отчуждение от работата. Съответно предлагат вместо 
МВІ да се използва Олденбургския въпросник OLBI (Oldenburg 
Burnout Inventory) включващ двете основни измерения на бърнаут 
изтощение и дезангажираност(Demerouti and Bakker,2008). 
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Stacey N. et al. (2018:38) дефинират бърнаут като „тип психо-
логичен стрес, професионално или трудово прегаряне, което се 
характеризира с изтощение, липса на ентусиазъм и мотивация и 
чувства на неефективност (може също така да съдържа аспект на 
фрустрация или цинизъм) и като резултат, намалена ефикасност на 
работното място“. На същото място може да намерим и опре-
делението на технострес като отрицателна психологична връзка 
между хората и въвеждането на нови технологии. 

С понятието „прегаряне“/“бърнаут синдром“ се обозначава 
индивидуално преживяване, специфично в контекста на извърш-
ваната работа, функция на физическите и психологични ефекти на 
свързания с всекидневната трудова дейност стрес. Това психофи-
зиологичното състояние е отговор на хроничен непреодолян емо-
ционален стрес на работното място след множество неуспешни 
опити за справяне. Работещият вече не е способен да се ангажира 
нормално с работата си. Терминът служи за описанието на спе-
цифичния отговор, породен от стреса и емоционалното напрежение, 
свързано с интензивната работа с други хора, при която профе-
сионалистите са "даващи", а другите – пациенти, ученици, "получа-
ващи" помощ. Синдромът на бърнаут обхваща най-малко три аспек-
та: развитие на усилващо се чувство на емоционално изтощение и 
умора, тенденция за развитие на студенина и цинизъм, отрицателно 
и равнодушно отношение към зависимите от професионалиста 
"други" за които той по презумпция отговаря, тенденция за отри-
цателна себеоценка на собствената ефективност, водеща до чувство 
за лична некомпетентност и намалена работоспособност. 

Състоянието на бърнаут може да се обозначи като последният 
стадий на един процес от безуспешни опити за справяне с 
отрицателни стресови ситуации. Като причина за възникването на 
бърнаут-синдрома отделните изследователи относително едино-
душно посочват личностните фактори, обществената среда, вкл. 
фактори на работното място, и взаимодействието между индивид и 
работна среда, повлияно от съответната организация/фирма. 
Бърнаут е функция на социалния стрес, който е резултат на проб-
лемите, пораждани от отношението "помагащ-получаващ", и преди 
всичко от отношението "индивид-организация". Синдромът е хро-
ничен, а резултатите от него са тотален спад на мотивацията, пасив-
ност и нежелание за промяна и развитие,  индивидът спира да из-
питва удоволствие от работата си. Синдромът Burnout е свързан с 
деструкция във всички психични сфери и се изразява във физическо 
изтощение, често проявяващо се в психосоматични разстройства с 
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различна тежест. Неговите прояви са разнообразни: от умора, при-
чинена от собствената работа, до усещането за празнота, безсмис-
лие на живота, отчаяние, депресия и чувство на неудовлетвореност 
в своя професионален избор. Характерно за бърнаут-процеса е 
обратимост на различните стадии в развитието му до първона-
чалния ентусиазъм и мотивация при благоприятна промяна на 
обстоятелствата и условията на работа. От крайното състояние на 
„прегаряне“ обаче характеризиращо се с апатия, пълно безразличие 
към всичко и депресия, загуба на смисъл в живота, може да се изле-
зе само с външна помощ от добре подготвен  специалист. Бърнаут 
корелира с най-различни субективни показатели за стрес, включи-
телно физическо изчерпване и разстройства на съня, други психосо-
матични оплаквания и свързани със здравето поведения (напр. 
тютюнопушене, алкохол). Проявите му са разнообразни: от умора, 
причинена от собствената си работа, до усещането за празнота, без-
смислие на живота, отчаяние, депресия и чувство на неудовлет-
вореност в своя професионален избор (Tzenova, 1993, 2016, 2018). 

Жизнени прояви на психичното «прегаряне» са: 
– Психоемоционално изтощение – процесът на изчерпване на 

емоционалните, физически, енергийни ресурси при професионална 
работа с хора. Изчерпването се проявява в хронична емоционална и 
физическа умора, безразличие и студенина към хората, с признаци 
на депресия и раздразнителност. 

– Дехуманизация и личностно дистанциране – специфична 
форма на социална дезадаптация на професионалиста работещ с 
хора. Личностното отчуждение се характеризира с намаляване на 
броя на контактите с околната среда, увеличаване на раздразне-
нието и нетърпението в комуникационни ситуации, негативизъм по 
отношение на другите. 

– Чувство за професионална успешност и работоспособност 
(намалено) – състоянието на емоционалната сфера се оценява с 
такива показатели като производителност на професионалната дей-
ност, оптимизъм и интерес към работата, самооценка на професио-
налната дейност и на степента на собствения успех при работа с 
хора. 

Проявите на психичното “прегаряне“ на различни системни 
равнища могат да се обобщят по следния начин: Междуличностно: 
Психично изтощение; раздразнителност; агресивност; повишена 
чувствителност към оценките от другите; Нежелание за контакт с 
хората; цинично, негативно отношение към тях; Неудовлетвореност 
от работата и отношенията в колектива; Личност: Ниска емо-
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ционална толерантност; тревожност, Критично отношение към 
обкръжението и липса на критичност при себеоценката; нараст-
ваща значимост на собствената“ правота“; Понижена самооценка: 
неудовлетвореност от самия себе си като професионалист; усещане 
за ниска професионална ефективност; Мотивационно: Нежелание 
да се ходи на работа; желание работният ден да свърши по-бързо; 
самоволни отсъствия; Понижаване на включването в работата и 
ангажирането с делата на другите хора; равнодушие към собствена-
та кариера; Намалена потребност от постижения.  

Развитието на бърнаут-синдром се придружава с характерните 
за всяко стресово състояние симптоми, вкл. разстройство на съня, 
които са резултат на бърнаут-синдрома, характеризиращ се с на-
растваща дезангажираност с изпълняваната работа, до все по-изра-
зено пренебрежение на професионалните задължения и понижаване 
обема и качеството на предоставяните услуги, като напр. „като го 
боли и не оздравява, това си е негов проблем“. 

Предшестващи развитието на бърнаут са продължителните 
хронични несъответствия в 6 области на професионалната дейност 
и среда: натоварването на работа, възможност за контрол и орга-
низация на собствената работа, наличието на ресурси, социалните 
взаимоотношения и социалната подкрепа, въз-награждението и 
признанието за положените усилия, справедливост по отношение на 
разпределение на задачи и заплащане, ценностни конфликти – 
изисквания на професията за поведение противоречащи на 
индивидуалните морални норми и ценности (Masluk et al., 2018). 

 
2. Бърнаут и сродни концепции и понятия  
Бърнаут, психично здраве и адаптация 
Редица учени застъпват концепцията за синдрома на емоцио-

налното изпепеляване като самостоятелен клиничен синдром (тру-
дове на Maslach, Leiter, Tzenova и др.).  

Целесъобразно е механизмите на развитие на синдрома на емо-
ционалното изпепеляване и психологичния стрес да се разглеждат в 
аспекта на проявите на психичната дезадаптация. Установено е, че 
синдромът на емоционалното изпепеляване се съпровожда от вло-
шаване на психичната адаптация, тежък психологичен стрес, 
понижаване на качеството на живот. Значение за развитието и на 
четирите имат сходни параметри (социална подкрепа, личностни 
характеристики, начин на живот), оценка на собственото здраве, 
повишаване на соматичните симптоми, увеличаване на показате-
лите за тревожност, нарушения на съня и безсъница, депресия, 
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влошаване на качеството на живот, зачестяване на намеренията за 
търсене на друга работа, понижаване на моралното удовлетворение 
от работата, като се наблюдават различия в зависимост от специ-
фиката на контакта с пациент/клиент. Налице е общност на меха-
низмите на развитие на емоционалното изпепеляване и психоло-
гичния стрес като проявления на нарушена психична адаптация.  

Анализът на литературата показва правомерността на отделя-
нето на бърнаут-синдрома (състояние на емоционално, психическо 
изтощение, физическа умора, породено от хроничен (междулич-
ностен) стрес на работното място) като самостоятелен клиничен 
синдром. За диагностичен еквивалент може да се счита рубрика 
Z73.0 «Синдром на изпепеляването» на Международната Класифи-
кация на Болестите 10 ревизия. С този код синдромът бърнаут е 
официализиран в МКБ-10 (1992) в глава XXI „Фактори, оказващи 
влияние върху здравния статус и контакта със здравните служби 
(Z)“ в група Z 73 „Проблеми, свързани с трудности в справянето с 
житейските събития“ катосиндром на „изпепеляване” (burn-out) (Z 
73.0 (МКB 10, 1992, с.254) състояние на жизнено изтощение от 1992 
г., но досега не фигурира в нито един болничен лист у нас, не е 
признат за професионално заболяване, както в някои други страни, 
напр. в Белгия от септември 2016 г., и не дава възможност на 
засегнатите индивиди да се възползват от финансовите механизми 
за обезщетение.  

Бърнаут и нервен срив   
Нервният срив е състояние, което не е свързано с някакво 

конкретно заболяване и няма определени симптоми, т.е. не е 
медицинска диагноза и може да възникне във всички възрасти и без 
връзка с професията. Н.с. не е заболяване, а по-скоро психично 
състояние, на което обаче организмът реагира с физически изме-
нения. Н.с. има физически, психически и емоционални признаци, 
предупредителни сигнали, които ако се пренебрегват докарват 
човек до ръба на депресията. В популярни сайтове („Актуално“ или 
„Аз-жената“) са изброени редица негови признаци. Основното е 
невъзможност за функциониране в „нормален“ за дадения индивид 
режим. Но има общи симптома, типични за това състояние: чувство 
за безпокойство, депресия, сълзливост или раздразнителност; чув-
ство за безпомощност, безнадеждност; избягване на обичайни со-
циални ситуации, проблеми със съня; влечение към нездравословни 
навици и проблеми с хигиената; трудности с концентрацията и 
паметта, емоционално или физическо изтощение често без външна 
причина, липса на мотивация и интерес към живота, неспособност 
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да се изпитва удоволствие от нещата, които по-рано са доставяли 
радост и удоволствие, необясними болки и обща слабост, трудности 
при общуване с хората, суицидни мисли, липса на интерес към 
секса, флегматичност, плашещи спомени, кошмари, панически ата-
ки, промяна в говора и използваните изразните средства, физиче-
ската стойка. Преумората и липсата на енергия карат човек да се 
свива и прегърбва. Със засилване на тревожността усещането за 
миризмите също се засилва, мозъкът реагира много остро на ло-
шите аромати. В тежки случаи дори неутрални миризми биват 
усещани от засегнатия като непоносими. Едно от най-тежките 
злокобни усещания, характерни за нервния срив е, че ще се случи 
нещо лошо, че предстои сериозна беда. В тези случаи нивата на 
тревожност и нервно напрежение са повишени до краен предел.  

Бърнаут, умора и агресия 
От хигиената на труда, още от ранните изследвания (1940-

1976) върху режимите на труд и почивка при различни професии 
(оператори, в текстила, работници на конвейер, шофьори) е 
известно, че през нощните смени производителността е най-ниска, с 
допускане на най-много грешки в 3 часа през нощта, като до 64% от 
работещите на редовни нощни смени имат така нар. нервни 
оплаквания, в резултат на нарушения на функционалното състояние 
на нервната, сърдечно-съдовата и храносмилателна система. 
(Hadjiolova, 1976). Намалената работоспособност е с най-ниски 
стойности през нощта – между 1 и 3 часа. Но умората не е задъл-
жително признак на бърнаут, нито води до директна агресивно и 
нападателно поведение поради недоспиване и изнервеност. Край-
ното състояние на бърнаут като здравен проблем характеризиращо 
се с апатия и безразличие към всичко наоколо и клинично изразена 
депресия също е несъвместимо с активни агресивни действия срещу 
други индивиди, към зависимите от професионалиста очакващи 
помощ и не може да бъде използвано в съдебната практика като 
смекчаващо вината обяснение за увреждаща агресия поради систем-
на преумора, тормоз и недоспиване или действие в състояние на 
амок (сравни разказът на А.П. Чехов от 1886 г. "Спать хочется"). 

 
3. Разпространение и диагностициране на бърнаут 

синдрома в ЕС 
Систематичният анализ на Rotenstein et al. (2018) на емпирични 

изследвания за бърнаут в медицинските професии на базата на 182 
проучвания включващи 109 628 индивида от 45 страни, публикува-
ни между 1991 и 2018 г. установява изразено различие в дефини-
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циите на прегаряне, методите за оценка и качество на изследването 
и значителна вариабилност в оценките на разпространението на 
бърнаута сред практикуващите лекари (от 0 до 89 %). Установени са 
142 различни дефиниции за критерии на общия бърнаут или 
подскалите му, което е индикатор за съществено разминаване и 
несъгласие в литературата за това какво представлява синдромът 
burnout. Тези резултатине позволяват окончателни заключения 
относно разпространението на прегарянето и подчертават важ-
ността на разработването на консенсусно определение за прегаряне 
и за стандартизиране на инструментите за измерване и оценка на 
ефектите от хроничния професионален стрес върху лекарите. 

В понятието бърнаут лекарите обобщават симптоми, които съ-
пътстват емоционалното изтощение и чувството за пренатоварване. 
Опасността от развитието на бърнаут-синдром е реална и се дължи 
на няколко причини, вкл.  властолюбиви доминиращи началници, 
колеги–интриганти или липса на почивка могат да са непосред-
ствената причина. Обсъждат се и ендогенни фактори като перфек-
ционизъм или неспособност за разграничаване от пациентите и на 
работата от личния живот..  

Според анализите на Евробарометър през 2014 г. 57% от анке-
тираните отговарят, че днес излагането на стрес е основният риск за 
здравето и безопасността им на работното място (Lastovkova et al. 
2018, Flash Eurobarometer 398, 2014). Може би една от причините е, 
че само 53 % от изследваните компании и учреждения имат до-
статъчно информация как да включат психосоциалния риск в 
оценката на риска. Липсата на ясна индивидуална диагноза за 
синдрома на прегаряне и използването на много различни „F” диаг-
нози като тревожност, депресия или нарушение в приспособяването 
също може да доведе до объркване в начина, по който се съобщава. 
По тези причини бърнаут-синдромът все още не е признат офи-
циално като професионално заболяване в повечето страни на ЕС. 

В Германия прегарянето се счита за всенародно заболяване 
номер едно. Влиятелният ежедневник Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) наскоро писа за "изпепелената република". Според оценки на 
различни здравни каси и осигурителните дружества до 13 милиона 
работници в Германия са засегнати от бърнаут-синдром.Около 8% 
от работещите в Германия вярват, че страдат от синдром на прега-
ряне, а средният годишен брой на болничните дни в Германия, 
дължащи се на прегаряне, се е увеличил от 0,67 през 2004 г. до 9,1 
дни през 2011 г., т.е. 14 пъти (Kissling, Mendel and Förstl, 2014; von 
Känel, 2008).  
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Проучване сред 7 400 чешки лекари установява, че 34% считат, 
че вече имат симптоми на прегаряне и 83% смятат, че са изложени 
на риск от бърнаут (Ptacek, Stefano, Kuzelova, et al. 2013), като 
рискът варира при различните специалности. Най-висок риск е 
открит сред травматолози, работещи в хемодиализа, инфекцио-
нисти, интернисти, гинеколози, радиолози и хирурзи. Лекарите по 
трудова медицина в това изследване са в другия край на скалата, т.е. 
с най-малък дял лекари със синдром на прегаряне. 

Разпространението на синдрома на прегаряне е забележително 
високо сред швейцарските доставчици на първични здравни грижи 
(von Känel, 2008).  

Изследванията на Carder, М. et al. (2009) установяват нараст-
ваща загриженост относно честотата на свързаните с работата пси-
хични заболявания и „стрес“ в Обединеното кралство през периода 
2002–05 г. Освен проследяване на честотата на инциденти със 
свързано с работата влошаване на психичното благополучие от 
психиатри и специалисти по трудова медицина, е предприето 
проучване на детерминанти, по-специално на фактори, идентифи-
цирани от журналистите като „способстващи“ в тези случаи на 
психично разстройство. Данните, събрани от репортьорите на Мре-
жата за здраве и професии (THOR) от 2002 г. до 2005 г. показват, че 
очакваните средногодишни честоти и 95% доверителни интервали 
за свързани с работата диагнози за лошо психично здраве, съоб-
щени на THOR от психиатрите са 89 (78, 101) на милион и от трудо-
вите медици – 1589 (1443, 1735) на милион. И за двете групи спе-
циалисти тревожността и депресията продължават да съставляват 
най-голямата част от диагнозите. По-голямата част от случаите се 
дължат на фактори като трудово натоварване и трудности с други 
работещи. Налице са някои признаци, че типът фактори, свързани с 
докладването на психични проблеми, варира между индустриалните 
сектори. Като цяло, в Обединеното кралство тревожността, депре-
сията и стресът, свързани с работата, продължават да съставляват 
значителен дял от всички свързани с работата диагнози за лошо 
психично здраве. Значими рискови фактори при това са трудовото 
натоварване и междуличностните отношения. 

Проведено от Lastovkova et al. през 2018г. изследване анали-
зира свързаните със стреса Професионални Заболявания с помощта 
на националните експерти от 28 страни от ЕС и съставя Списък на 
ПЗ, възможност за признаване на синдрома на прегаряне като 
професионална болест, критерии за оценка, брой на компенсира-
ните случаи и превантивни мерки в 23 европейски страни. В 9 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696131
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страни (Дания, Естония, Франция, Унгария, Латвия, Холандия, 
Португалия, Словакия и Швеция) синдромът на прегаряне може да 
бъде признат за ПЗ. В Латвия се отчита синдром на прегаряне, 
включен изрично в списъка на ПЗ, както и Белгия. Компенсация за 
синдром на прегаряне е реално възможна в Дания, Франция, 
Латвия, Португалия и Швеция. Само в 39% от страните съществува 
възможност да се признае синдромът на прегаряне като професио-
нална болест, като повечето от компенсираните случаи саедва през 
последните години. Най-уязвими са социалните професии, работе-
щите с хора, при които професионалистите са „помагащите“ като 
здравни работници, учители, социални работници, полицейски слу-
жители, надзиратели, а „клиентите“ са зависимите от тях „получа-
ващи“ помощ. Според някои специалисти, синдромът на прегаряне 
е просто състояние на емоционално и физическо изтощение, което 
до голяма степен се припокрива с депресия. Повечето изследова-
тели обаче смятат, че прегарянето трябва да се разглежда по-добре 
като свързано с работата разстройство. 

Признаването на синдрома на прегаряне е проблематично. В 
националните нозологични класификации, като холандската и 
шведската класификация, прегарянето се определя по съвсем разли-
чен начин от този, по който синдромът е дефиниран в научните 
изследванията.  

Професионално разстройство, свързано със стреса 
В Холандия около 15% от отсъствията от работа по болест са 

причинени от прегаряне, а годишните разходи за това заболяване 
достигат 1,7 милиарда евро през 2005 г. (RG E002, 2015). Национал-
ното изследване на условията на труд в Холандия показва, че 
процентът на развилите бърнаут синдром се увеличава от 11.3% 
2007 г. на 14.6% през 2016 г. (Hooftman et al. 2017). В холандските 
класификации прегарянето се приравнява с неврастения, състояние, 
което не е нищо ново, тъй като е идентифицирано още преди 150 
години. В шведските класификации, се използван терминът „нару-
шение на изтощението“, но участието на трудовата дейност и среда 
на етиологично ниво не е необходимо за диагностициране на това 
нарушение на изтощението. Този проблем обаче вероятно се дължи 
на международното несъгласие по етиологичните и диагностичните 
критерии за синдрома на бърнаут (Aymar-Pintar et al., 2018). 

Диагноза за свързано с професионалния стрес заболяване е 
уместна, ако са налице симптомите на свързано със стреса заболя-
ване и ако това нарушение е причинено или предизвикано предим-
но от високите психологически изисквания и условията на работа. 
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Няма надеждни данни за честотата на разстройствата, свързани със 
стреса, но е сигурно че те могат да настъпи във всяка професия. 

 Клинична диагноза 
Свързано със стрес разстройство, се диагностицира въз основа 

на анамнезата. Практиката по трудова медицина в други страни 
показва, че свързано със стреса разстройство и хронично свързано 
със стрес разстройство (по-рано наричано бърнаут/прегаряне), се 
групират заедно като проблеми със стреса под общото заглавие 
„разстройства, свързани със стреса“ (NVAB, 2007, Ръководство 
за ТМ,специалисти публикувано в Холандия; RG E002, 2015; RG 
E003, 2015; Hooftman et al. 2017). Критерии за включване са един 
или повече от следните симптоми, психологични проблеми свързани 
с преживяване на стрес: 

– Неразположение, дискомфорт, апатия,  
– Чувство за пренатоварване,  
– Анхедония (неспособност да се радваш на каквото и да е),  
– Чувство за безсилие,  
– Деморализация,  
– Депресия,  
– Емоционална нестабилност,  
– Проблеми с концентрацията,  
– Напрежение,  
– Размишляване и преживяване отново и отново,  
– Раздразнителност,  
– Демотивация, и/ или 
Физически проблеми, свързани със стреса:  
– Умора,  
– Проблеми със съня (вследствие на натоварването и 

напрежението на работа),  
– Главоболие,  
– Болки в корема,  
– Мускулни болки  и т.н. 
Състоянието трябва да е достатъчно тежкоза засегнатия за да 

бъде изложен на риск от или да изпитва функционални проблеми. 
Критерии за изключване са: Остро стресово разстройство, Психиат-
рична патология, Соматична картина – физическо състояние. 

Присъединяване към други диагностични класификации 
Общопрактикуващите лекари в Холандия обикновено използ-

ват термина преумора (а не бърнаут), успоредно със „свързано със 
стреса разстройство“. 
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Разстройство, свързано със стреса ибърнаут-синдрома/прега-
ряне, не са признати за диагнози, въпреки че има диагноза - 
нарушение на адаптацията, което много прилича на картината на 
свързано със стреса разстройство. Въпреки това, терминът "наруше-
ние на приспособяването" предполага невъзможност за справяне и 
неправилна адаптация към стресови обстоятелства. От друга 
страна, изследванията показват, че свързаното със стреса разстрой-
ство включва повече или по-малко нормална и разбираема деком-
пенсация в отговор на прекомерни стресори. 

Критерии за диагноза „нарушение на адаптацията/приспо-
собяването“ са: 

– Развитието на емоционални симптоми и форми на поведение 
в отговор на доказан стресов фактор. Състоянието се проявява 
врамките на 3 месеца след като пациентът е експониран на стре-
совия фактор. 

– Симптомите и поведението са клинично очевидни, когато 
удовлетворяват 1 или и 2-та от следните критерии: 1. Очебийно 
проявено напрежение, надвишаващо това, което обикновено се 
свързва със съответния стрес фактор; 2. Ясно увреждане на социал-
на или професионална функция(разстройство не отговаря на кри-
териите за диагностициране на друго специфично заболяване и не е 
просто симптом на съществуващо разстройство). 

– Симптомите не са израз на скръб след тежка загуба. 
– Ако стресовият фактор или неговите последствия бъдат 

премахнати, симптомите не продължават повече от шест месеца. 
В Швеция водещото психиатрично нарушение, което може да е 

причина за отсъствия по болест е реакцията на тежък стрес и раз-
стройство на адаптацията, следвани от депресивните разстройства 
(Swedish Social Insurance Agency, 2010). Сред реакциите на тежък 
стрес е и състоянието причинено от хроничен непреодолян, но не 
застрашаващ живота стрес, характеризиращо се с продължителна 
умора, разстройства на съня, когнитивни проблеми и повишена 
чувствителност към следващи стресови натоварвания, която може 
да доведе до тревожностни реакции (код F43, реакция на тежък 
стрес и разстройства на адаптацията, МКБ 10). Независимо от 
типичната клинична картина хроничното стресово разстройство 
досега не е признато от нито една от основните психиатрични 
класификационни системи. Тъй като релевантният стрес често е 
професионален, позоваването понякога е като на „бърнаут“ или 
„хроничен/клиничен бърнаут синдром“ (Ekstedt, Soderstrom and 
Akerstedt, 2009; Grossi et al., 2005; Sandstrom et al. 2005). Профе-
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сионалният бърнаут описан от Freudenberger и Maslach (1982) е 
много по-широка психологична концепция, характеризираща се с 
емоционално изтощение, цинизъм и намалена професионална 
успешност. Така че МКБ 10 отнася бърнаут към проблемите, свър-
зани с трудности в справянето с житейските изисквания (Z73.0), но 
не го класифицира като медицинска диагноза- заболяване. Швед-
ския национален съвет по здравеопазване и социални грижи 
(NBHW) предоставя пробни диагностични критерии за хроничен 
стрес и предлага да се използват понятията нарушение на изтоще-
нието (ED) и код F43.8. Използвайки този модел Saboonchi, Perski 
and Grossi (2012) установяват, че по-голямата част от вариацията на 
ED не може да бъде обяснена от бърнаут, оценен със скалата на 
Shirom Melamed (Melamed, Kuschnir and Shirom, 1992). 

Симптомите на ED се припокриват с тези на много други пси-
хични разстройства, особено депресия. Води се ожесточена диску-
сията дали клиничният бърнаут, ED и други продължителни състоя-
ния на умора трябва да бъдат включени към афективните разстрой-
ства и най-добре да се диагностицират като случаи на депресия или 
тревожност, отколкото да се класифицират като самостоятелни 
заболявания (Beseret al. 2014). Въпреки че много пациенти с ED 
изпълняват диагностични критерии за депресия на някакъв етап от 
своето заболяване, лошото настроение често е временно, докато 
основните симптоми на ED (изтощение, когнитивни проблеми, 
нарушения на съня) остават. Perski and Grossi (2004) предполагат, че 
депресивното състояние може да е следствие или усложнение на 
свързано със стрес емоционално изтощение, а не основният 
проблем.Решението на NBHW да препоръча използването на ED 
като диагностична класификация се основава почти изцяло на 
клиничния опит, който показва, че продължителното протичане на 
състоянието и липсата на ефект от стандартната терапия с 
антидепресанти (Bryngelson et al. 2012) диференцират ED от голямо 
депресивно разстройство. 

За да се проверят възможни различия в протичането, както и 
резултатите от лечението на ЕД и депресията, са необходими 
чувствителни оценъчни скали. Симптомите на хроничен стрес 
вероятно не са редки в общата популация, а оценъчна скала може да 
помогне за разграничаване на нормалната умора от нарушение на 
изтощението. Измерители на бърнаута като въпросника MBI 
(Maslach and Jackson, 1981) са фокусирани изключително върху 
работата и не са лесно приложими при пациенти, които са в про-
дължителен отпуск по болест или без работа. Същото възражение 
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се отнася до скали за умора по време на работа, като скалата за 
Професионална умора изтощение/възстановяване (OFER; Winwood 
et al. 2005) и шведския въпросник за професионалната умора (SOFI 
на Ahsberg et al. 1997 in Beser et al. 2014).Продължителният стрес (≥ 
шест месеца) може да причини състояние, наречено нарушение на 
изтощението (Exhaustion Disorder) с МКБ-10 код F43.8 (други реак-
ции на тежък стрес (с.107). ЕD се характеризира с изтощение, ког-
нитивни проблеми, лош сън и намалена толерантност към послед-
ващ стрес. ED може да причини дълготрайни увреждания и може да 
се развият депресивни симптоми. За оценка на симптомите на ЕD 
създадена и валидирана скала за каролинската скала за разстрой-
ството на изтощението (KEDS, Beser et al. 2014), с фокус върху въз-
можностите за диференциране на индивиди с и без ED и изследване 
на връзката между самооценяваните симптоми на ED, депресия и 
тревожност при използване на скалата на клинична тревожност и 
депресия (HAD). 9-те аспекта за оценка са избрани въз основа на 
съответствието им с критериите за ED, формулирани от Шведския 
национален съвет по здравеопазване и социални грижи (NBHW). 
Факторният анализ показва, че е най-добре синдромите на ЕД, 
депресия и тревожностда се разглеждат като различни явления, 
отразяващи три различни основни измерения. KEDS може да бъде 
полезен инструмент при оценката на симптомите на изтощението в 
клинични, както и в изследователски условия.  

Поради тази причина липсата на официална диагноза за 
бърнаут ограничава достъпа до лечение, финансовото покритие на 
увреждания и настаняването на работното място. Затова би било 
изгодно СЗО в 11-та версия на МКБ и DSM да определи специ-
фични диагностични критерии за диагностициране на синдрома на 
прегаряне като специфичен нозографски субект, който да насочва 
политиците за установяване на синдром на прегаряне като 
професионално заболяване. 

 
4. Превенция на бърнаут синдрома – пример на ниво 

корпорация 
Olson (2017) и Sinsky et al. (2017) подчертават значението на 

мониторинга на състоянието на бърнаут при лекарите (редукция на 
физическото и психично постижение) за разкриване на дисфункции 
в здравната система преди да са повлияли на грижата за пациентите. 
Установяването на Бърнаут при здравните специалисти може да е 
индикатор за недостатъци на системата, предпоставки за грешка.  
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Даже когато професията е приета със страст и мотивация, това 
не означава, че тя в същото време не може да влияе негативно върху 
собственото състояние на човек: може да e изтощително и катастро-
фално да работиш за фирми, които постоянно изискват върхови 
постижения и максимална производителност. В борбата си за по-
добър свят може да не успеем да предприемем действия за един-
ственото нещо, което наистина можем да направим – нашия 
собствен живот. Превенцията на синдрома на изгаряне се обсъжда в 
световен мащаб поради икономическата тежест на отсъствията от 
работа и други негативни последици, свързани с удовлетворението 
от работата, работата и грижите за пациентите. Социално-иконо-
мическите разходи, свързани с лошото психично здраве на работ-
ното място са значителни, но традиционно консервативни, тъй като 
малко проучвания включват загуби на производителност от нама-
ляване на работата, както и поради отсъствия. Макар рядко да се 
намират икономически оценки на психично-здравни интервенции 
на работното място, наличните данни показва, че те имат потенциал 
да бъдат изключително рентабилни. 

Пример за това е утвърдилата се корпоративна практика в 
Google на основано на вниманието намаляване на стреса на базата 
на съсредоточеност и концентрация MBSR (съкращение за 
Mindfulness-Based Stress Reduction, Weck, 2019).С медитация и 
тренинг на съсредоточаването действително може да се намали 
стреса. Технологични гиганти като Facebook, Apple или Google при 
които усилията и производствените грешки и неуспехи не са по-
следствия от работата, а по-скоро движещите сили зад нея, отдавна 
са осъзнали това и изразходват много средства, за да разтоварят 
служителите си от ежедневни рутинни дейности. Съвсем различен 
въпрос е управлението на психичното напрежение.  

Компанията Google привлича каймака на общността от 
специалисти, първокласни творчески мислители, които са страстно 
привързани към това, което правят. Ако към тази смесица се 
прибавят и кратките срокове и колегите, които не се страхуват от 
иновации и да рискуват и надхвърлят общоприетите граници, е 
лесно да се разбере защо служителите, са толкова погълнати от 
работата си,те не се чувстват затруднени от нови постижения в 
работата си, но просто не успяват вече след работа у дома да се 
откъснат и да „изключат“. При тях важи: „Дай газ! не е проблем, но 
изключването /спирането е тежко“ (бърнаут). Точното 
определение на рецептата за стрес е само половината от битката. 
Без почивка и намаляване на психичното пренатоварване крайният 

https://t3n.de/pioneers/profile/andwec/
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резултат няма да е иновации, а работна сила докарана до нервен 
срив и с изразен синдром на бърнаут. Неконвенционално решение 
един сътрудник намира в съсредоточаването – способността тук и 
сега да си наясно, къде, в коя точка се намираш и какво правиш в 
момента. Това, което сега може да звучи прекалено екзотично за 
много хора, е по-скоро ядрото на цяло движение, което набира ско-
рост от няколко години. Последователите на този наглед езоте-
ричен, основан на будистки учения метод, констатират, че и в 
ежедневието си хората трябва да се вслушват в себе си под формата 
на медитация. Това помага да останеш спокоен в периоди с голямо 
напрежение, и да не бъдеш обезкуражен и сломен от това, което се 
случва наоколо. Съсредоточеност е да присъстваш изцяло в момен-
та, напълно да осъзнаваш себе си и каквото те обкръжава. ИЗКЛЮ-
ЧИ! е проста за усвояване и прилагане практика.Всичко това става 
преди десет години. Впоследствие, предвид положителните резул-
тати и многото желаещи да участват в това обучение, ръковод-
ството утвърждава създаването на Институт за лидерство „потърси 
вътре в себе си“ (Search Inside Yourself Leadership Institute, SIYLI). 
Програмата обучава ръководителите на важни упражнения и 
умения, да фокусират собствените си мисли. Една от целите е из-
граждането у участниците на повишена психологическа устойчи-
вост по време на криза. От няколко години този метод на намалява-
не на стреса чрез съсредоточаване се преподава също и в Германия. 
Университетската клиника по натуропатия на Charité в Берлин-
Митте от 2011 г. насам предлага свои собствени курсове по MBSR. 

Ефективният терапевтичният подход е мултимодален, ръково-
ден от препоръките за психосоматично управление на функционал-
ните соматични синдроми, допълнени от интервенции, свързани с 
трудовата ситуация (Bryngelson et al., 2012, Ahola 2012, Shields 
1993). Разкрити са личностни (тревожност, склонност към поемане 
на отговорност и вина за всичко, фрустрация и др.), професионални 
и социално-демографски предпоставки за развитието на синдрома 
на емоционалното изпепеляване, което може да се използва при 
избор на подход за адекватна корекция на даденото състояние. Обе-
щаващо и плодотворно е разширяване и задълбочаване на изследва-
нията на личностни характеристики (RG E002, 2015; Tzenova 2005) 
предразполагащи към или повишаващи устойчивостта по отноше-
ние на развитието на бърнаут –синдрома като „светлата или тъмна 
триада“ (Kaufman et al., 2019). 
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Заключение 
В резултат на тези търсения и редица проучвания Световната 

здравна организация току-що призна стреса на работното място във 
формата на Бърнаут като поредно здравословно състояние, което 
влиза в новата Международна статистическа класификация на 
болестите и здравните проблеми (Nikolova V., 2019).  

СЗО призна „бърнаут” като реално медицинско понятие, но не 
го причислява към болестите, а като здравословно състояние, свър-
зано с работата, като класифицира симптомите на този „проблем, 
свързан с професията” по следния начин: „Изтощeние на работ-
ното място, арогантност, изолиране от социалната среда, ця-
лостно негативно отношение към работната среда, ниска про-
фесионална ефективност и продуктивност”. Резултатът от тези 
симптоми е систематизиран по следния начин: „синдром, който 
води до хроничен стрес, чието излекуване е непосилно трудно”. 
СЗО класифицира „бърнаут”-а като състояние, което се отнася 
единствено и само за професионалната среда и не бива да се свързва 
с други обстоятелства.Този термин за пръв път се вписва в 
обновеният списък със заболявания и клинични състояния, който 
ще влезе в сила от 1 януари 2022 г. и така ще бъде включен в цикъ-
ла на психичното благополучие (WHO 2015) в плана за действие на 
СЗО. За да бъде прието за заболяване, съответното поведение тряб-
ва да се наблюдава систематично в продължение на 12 месеца. 

Добавянето на нови елементи към Списъка на ПЗ може да 
доведе до превантивен ефект чрез увеличаване на вниманието на 
работодателя и предпазливостта на служителите, което да доведе до 
прилагането на повече превантивни мерки. Това е основната при-
чина, поради която списък на ПЗ от МОТ/СЗО включва психични и 
поведенчески разстройства. Следващи изследвания могат да опре-
делят дали насоките за работодателите и служителите относно пси-
хични разстройства, свързани с работата, биха спечелили, ако са по-
специфични според индустрията. Предприеманите превантивни 
мерки и терапевтични процедури следва да се планират въз основа 
на формите и категоризацията на свързания с работата стрес. За 
понижаване на личните и публични разходи, свързани с него, 
профилактиката на рецидиви с ранно откриване на предупреди-
телни признаци трябва да е постоянен процес. 

 
Да обобощим: Признаци, които могат да насочват към 

прегаряне, включват: чувство на безнадеждност и незаинтере-
сованост от работата или семейния си живот; чувство на постоянна 
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умора и прахосване на времето със задачи, които са непоносими 
или скучни; че работата ви не се оценява адекватно, че нищо, което 
правите, не е от значение. Синдромът на прегарянето може да ви 
накара да се почувствате преуморени и неспособни да се справите с 
постоянните изисквания на ежедневието. Мотивацията, която ни 
накара да поставим причиняващата стрес дейност на първо място, 
намалява и започва да изчезва. Ако страдате от прегаряне, може да 
се чувствате все по-безпомощни и празни, тъй като енергията и 
производителността ви са изчерпани. В крайна сметка може да 
почувствате, че нямате какво повече да предложите. Ако се чув-
ствате така през по-голямата част от времето, може да имате 
проблем с развитието на бърнаут. Бърнаут е умствен и/или физиче-
ски колапс, когато се ангажираме с прекалено много неща за 
правене, твърде интензивно и твърде дълго.Самооценката може да 
ви помогне при вземането на решение да потърсите помощ и затова 
трябва да се познават основните симптоми. Нелекувано прегарянето 
може да доведе до низходяща спирална депресия, тревожност, 
злоупотреба с вещества и влошаване на физическото състояние и 
функциониране. Физическите признаци включват: чести болки в 
главата, болки в стомаха, болки в гърба, безсъние, слаба имунна 
система, лошо хранене, умора, проблеми с храносмилането, тежка 
тревожност, фобии, мрачни настроения, увеличен прием на вещест-
ва, които предизвикват пристрастяване. Емоционалните и умстве-
ните ефекти могат да бъдат още по-тревожни – при някои се стига 
до промени на личността. Депресия, хронична тревожност, чувство, 
че си смазан от тежестта на изискванията, че си хванат в капан, 
неспособност за възприемане на други възможности, ниско само-
чувствие, повишена раздразнителност,намален интерес към 
удоволствие. Процесът може да отнеме месеци или години и да се 
развие до степен, в която индивидът вече не може никъде да бъде 
ефективен. 

 
Библиография  
Ahola, K. (2012). Understanding and preventing worker burnout, OSH Wiki 

platform, EU-OSHA, available at: https://oshwiki.eu/wiki/Understanding_ 
and_Preventing_ Worker_Burnout, [accessed 14 June 2018] 

Aumayr-Pintar, C., Cerf, C.and Parent-Thirion, A. (2018). Burnout in the 
workplace: A review of data and policy responses in the EU. Luxembourg: 
Publications Office of the EU. RR, рр.50,online ISBN: 978-92-897-1730-4 
doi:10.2806/957351 TJ-03-18-119-EN-N, Available at : 

https://oshwiki.eu/wiki/Understanding_


107 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1638&co
ntext=intl, [accessed 10 April 2019] 

Beser, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, A. and Asberg, 
M.(2014). Construction and evaluation of a self-rating scale for stress-
induced Exhaustion Disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. 
Scandinavian Journal of Psychology, 55, pp.72–82. DOI: 10.1111/sjop. 
12088 

Bryngelson, A., Mittendorfer-Rutz, E., Jensen, I., Lundberg, U., Asberg, M. and 
Nygren, A. (2012). Self-reported treatment, workplace-oriented  
rehabilitation, change of occupation and subsequent sickness absence and 
disability pension among employees long-term sick listed for  psychiatric 
disorders: A prospective cohort study. BMJ open, 2. PubMed PMID: 
23117569. 

Carder, M., Turner, S., McNamee, R.andAgius R. (2009). Work-related mental 
ill-health and 'stress' in the UK (2002-05). Occup Med (Lond).9(8): 539-44. 
doi: 10.1093/occmed/kqp117. Epub 2009 Aug 20. 

Demerouti, E. and Bakker, A.B. (2008). The Oldenburg Burnout Inventory: A 
good alternative to measure burnout and engagement. In J.Halbesleben, ed., 
Handbook of stress and burnout in health care. New York : Nova Science 
Publishers, Hauppauge, pp. 65–78. 

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F.and Schaufeli, W. B. (2001). The 
job demands: resources model ofburnout. Journal of Applied Psychology, 
86, pp.499–512. 

Ekstedt, M., Soderstrom, M.andAkerstedt, T. (2009). Sleep physiology inreco-
very from burnout. Biolog Psychol., 82, pp.267–273. 

Flash Eurobarometer 398 (2014). Working conditions report. European 
Commission. Brussels: The Association. , available at: http://ec.europa.eu/ 
commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_398_en.pdf.[Assessed august 31, 
2017]. 

Grossi, G., Perski, A., Ekstedt, M., Johansson, T., Lindstr€om, M. and Holm, K. 
(2005). The morning salivary cortisol response in burnout. Journal of 
Psychosomatic Research, 59,pp.103–111. 

Hadjiolova , I. (!976). Smenna i nostna rabota. V: G.Ganchev, red. Regim na 
trud i pochivka. Sofia: pp. 85-104, in Bulg. (Shift and night work. In: 
G.Ganchev, ed. Work and rest regime, Sofia: Medizina I fiskultura). 

Hooftman, W.E., Mars, G.M.J., Janssen, B., De Vroome, E.M.M., Pleijers, A. J. 
S. F., Michiels, J. J. M. et al. (2017).Nationale enquкte 
arbeidsomstandigheden 2016 [National working conditions survey 2016], 
Leiden and Heerlen:TNO, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) and 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,. 

Jarvisalo, J., Andersson, B., Boedeker, W. and Houtman, I. (Eds.) (2005). 
Mental disorders as a major challenge in prevention of work disability. 
Helsinki, KELA. рp.186  

Kaufman, SB., YadenDB., Hyde, E., and Tsukayama, E.(2019).The Light vs. 
Dark Triad of Personality: Contrasting Two Very Different Profiles of 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1638&context=intl
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1638&context=intl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turner%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNamee%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agius%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19696131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19696131/
http://ec.europa.eu/


108 

Human Nature. Frontiers in Psychology, 9 March, 1, Article 467, pp.1-26, 
doi: 10.3389/fpsyg.2019.00467, Available atwww.frontiersin.org [accessed 
20 April 2019] 

Kissling, W., Mendel, R. and Förstl, H. (2014). The burn-out syndrome: 
prevalence, symptoms, differential diagnosis and treatment (in German). 
Dtsch Med Wochenschr139, 2587–96. 

Lastovkova, A., Carder, M., Rasmussen, H.M., Sjoberg, L., de Groene 
GJ.,Saun, R., Vevoda, J., Vevodova, S., Lasfargues, G., Svartengren, M., 
Varga, M., Colosio, C. and Pelclova, D.(2018).Burnout syndrome as an 
occupational disease in the European Union: an exploratory study. 
Industrial Health, Short Communication 56, pp. 160–165. 

Maslach, C. and Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced 
burnout.J of Occup Behaviour, 2, pp. 99–113  

Maslach, C.and Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How 
organizations cause personal stress and whatto do about it. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass 

Masluk, B., Santos, S.G., Cartagena, A.A., Martinez, A.A., Peck, E. and Leiter, 
M.P. (2018). “Areas of Worklife scale” (AWS) short version (Spanish): a 
confirmatory factor analysis based on a secondary school teacher sample.J 
of Occ Med and Toxicology,13:20, available at: https://doi.org/10.1186/ 
s12995-018-0202-0[Assessed Jan 31, 2018] 

Melamed, S., Kuschnir, T. and Shirom, A. (1992). Burnout and risk-factors for 
cardiovascular diseases. Behavioral Medicine, 18, 53–60.  

MKB 10 (1992). Mejdunarodna Klassificazia na bolestite,10 revision, Chapter 
V (F) Psichichni i povedencheski razstroystva.Transl., ed. A. Jablenski. 
Sofia: WHO/ Programm of complex research of human brain/ WHO MH 
CC, pp. 272. 

Nikolova, V. (2019), Svetovnata zdravna organizatsiya prizna stresa na 
rabotnoto myasto, 30 May 2019, Available at:https://www.vesti.bg/sviat/ 
svetovnata-zdravna-organizaciia-prizna-stresa-na-rabotnoto-miasto-
6095967: 

NVAB guidelines, (2007). Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met 
psychische problemen (Occupational physicians treating working people 
with psychological problems),pp 52. [pdf, [online] Available at: 
https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-
webpaginas/Psychische%20Problemen%20RL.pdf[Accessed 2 Feb. 2019]. 

Olson, K. D. (2017). Physician Burnout-A Leading Indicator of Health System 
Performance? Mayo Clinic Proceedings, 92, pp.1608-1611. doi: 10.1016 
/j.mayocp.2017.09.008 

ORCAB Improving quality and safety in the hospital: The link between 
organizational culture, burnout and quality of care.(2012). A three-step 
manual for change. EU’s Seventh Framework Programme [FP7-HEALTH- 
2009-single-stage] grant agreement no. [242084], pp.18. 

http://www.frontiersin.org/
https://doi.org/10.1186/%20s12995-018-0202-0
https://doi.org/10.1186/%20s12995-018-0202-0


109 

Perski, A. and Grossi, G. (2004). Treatment of patients on long-term sick leave 
because of stress-related problems. Results from an intervention  study. 
Lakartidningen, 101, pp.1295–1298.  

Ptacek, R., Stefano, GB., Kuzelova, H., Raboch, J., Harsa, P. and Kream, RM. 
(2013). Burnout syndrome in medical professionals: a manifestation of 
chronic stress with counterintuitive passive characteristics. Neuro 
Endocrinol Letter, 34, pp. 259–64 

RG E002 – Occupational diseases -Background document To accompany 
Registration Guidelines E002 Stress related disorder. (2015). Netherlands, 
Amsterdam: Netherlands Center for Occupational Diseases. NCOD,15, pp. 
22. Available at: www.occupationaldiseases.nl [Accessed 11 Jan. 2019]. 

RG E003 - Registration guidelines – Occupational diseases -Background 
document To accompany Registration Guidelines E003 Job related 
depression. (2015). Netherlands, Amsterdam: Netherlands Center for 
Occupational Diseases. NCOD, pp. 9. Available at: 
www.occupationaldiseases. nl [Accessed 11 Jan. 2019]. 

Rotenstein, LS., Torre, M.,Ramos, MA., Rachael, C., Rosales, RC., Guille, C., 
Sen, S. andMata, DA.(2018). Prevalence of Burnout Among Physicians. A 
Systematic Review. JAMA. 320(11), pp. 1131-1150. doi:10.1001/jama. 
2018.12777 

Saboonchi, F., Perski, A. and Grossi, G. (2012). Validation of Karolinska  
Exhaustion Scale: Psychometric properties of a measure of exhaustion  
syndrome. Scand J of Caring Sciences, doi: 10. 1111/j.1471-6712.2012. 
01089.x.  

Sandstrom, A., Rhodin, I. N., Lundberg, M., Olsson, T. and Nyberg, L. (2005). 
Impaired cognitive performance in patients with chronic  burnout 
syndrome.Biological Psychology, 69, pp.271–279.  

Schaufeli, WB. and Bakker, A.B.(2004). Job demands, job resources, and 
theirrelationship with burnout andengagement: a multi-sample study. J. 
Organiz. Behav., 25, pp.293–315, (www.interscience.wiley.com). DOI: 
10.1002/job.248 

Shields, K.(1993).In the Tiger's Mouth: An Empowerment Guide for Social 
Action. USA/ Canada: New Society Publishers, pp. 192, ISBN-10: 
0865712875 

Sinsky, C., Dyrbye, L., West, C., Satele, D., Tutty, M. and Shanafelt, T. (2017.) 
Professional satisfaction and career plans of US physicians. Mayo Clin 
Proc., 92(11),pp.1625-1635. doi:10.1016/j.mayocp.2017.09.008 

Stacey, N., Ellwood, P., Bradbrook,R., John, R., Joe, W.H. and Lye, D. 
(2018).Foresight on new and emerging occupational safety and health risks 
associated with digitalisation by 2025. European Risk Observatory 
Summary. EU-OSHA, Luxembourg: Publications Office of the EU, рр .41. 

Swedish Social Insurance Agency (Forsakringskassan).(2010). 
Langtidssjukskrivna. Beskrivande statistik 1999–2009: kon, alder, 
arbetsmarknadsstatus, sjukskrivningslangd och diagnospanorama. 
(Socialforsakringsrapport 2010:16) 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Lisa+S.+Rotenstein&q=Lisa+S.+Rotenstein
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Matthew+Torre&q=Matthew+Torre
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Marco+A.+Ramos&q=Marco+A.+Ramos
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Marco+A.+Ramos&q=Marco+A.+Ramos
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Constance+Guille&q=Constance+Guille
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Constance+Guille&q=Constance+Guille
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srijan+Sen&q=Srijan+Sen
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Srijan+Sen&q=Srijan+Sen


110 

Tzenova, B. (1993). Phenomenat burnaut.Bulg. sp. po Psihologiya, 4, pp.35-56. 
Tzenova, B. (2005). Lichnosni korelati na burnout –sindroma (Personal 

correlates of the burnout-syndrome). In: Vol. of 3-rd National Congress of 
Psychology, Sofia: Sofi-R, pp. 360–367, ISBN 954-638-137-3, Available at: 
http://bjop.files.wordpress.com/2008/10/bistra_tsenova_doklad.pdf(in 
Bulgarian)  

Tzenova, B. (2016).Chetvurt vek burnaut-sindrom v trudovata zdravna 
psihologiya v Bulgaria - ot teoriya kam praktika. V: „Prilojhna psihologiya 
i socialna praktika – XV”, Varna: University publisher VFU “Chernorisetz 
Hrabar”, pp. 70-88, ISSN1314-0507 

Tzenova, B. (2018). Methodologija na izsledvane na burnout-sindroma – 
podhodi i metodi.In: vol: Prilojhna psihologiya i socialna praktika – XVII”, 
Varna: Univ publisher VFU “Chernorisetz Hrabar”, pp. 70-89, ISSN1314-
0507) 

von Känel, R.(2008). Das Burnout-Syndrom: eine medizinische Perspektive. 
Praxis, Apr 30; 97(9), pp. 477-87. https://doi.org/10.1024/1661-
8157.97.9.477 (Bern 1994) 

Weck,A. (2019).Den Burnout meistern durch MBSR? Mit Achtsamkeitstrai-
ning lässt sich tatsächlich Stress reduzieren, https://t3n.de/news/burnout-
stress-achtsamkeit-mbsr-training-862582/, from17.01.2019,[accessed 10 
Feb 2019]  

WHO (2015). The European Mental Health Action Plan 2013–2020.WHO 
Regional Office for Europe. Copenhagen, рр. 26, ISBN 978 92 890 5095 
1,available at: www.euro.who.int[Assessed august 31, 2016] 

Winwood, P. C., Winefield, A. H., Dawson, D. and Lushington, K. (2005). 
Development and validation of a scale to measure workrelated fatigue and 
recovery: The Occupational Fatigue Exhaustion/ Recovery Scale (OFER). J 
of occup and environ medicine.American College of OEM, 47, pp. 594–
606. 

 

http://bjop.files.wordpress.com/2008/10/bistra_tsenova_doklad.pdf
file:///D:/Bistra/Documents/confer17/psy19/Praxis
https://doi.org/10.1024/1661-8157.97.9.477
https://doi.org/10.1024/1661-8157.97.9.477
https://t3n.de/pioneers/profile/andwec/
https://t3n.de/news/burnout-stress-achtsamkeit-mbsr-training-862582/
https://t3n.de/news/burnout-stress-achtsamkeit-mbsr-training-862582/
http://www.euro.who.int/


111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

КАК ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА БЪДЕ УСПЕШНА  
В КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР: РОЛЯТА НА 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА 
 

Биляна Любомирова 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, България, 

biliana.tsv.alex@gmail.com 
 

How to be a successful organization in a competitive market:  
The role of the organizational culture 

 
Biliana Lyubomirova 

Sofia University “St. KlimentOhridski”, Sofia, Bulgaria, 
biliana.tsv.alex@gmail.com 

 
Summary: This research paper is focused on the practical aspects of 

analyzing the organizational culture of one very successful organization on the 
Bulgarian market in the IT and telecommunications sector. One of the company 
divisions in Bulgaria is examined. 237 out of 388 employees participated which 
is around 61 % of all employees. The model used is based on the Cameron and 
Quinn conceptabout competing values. The results show that the organization 
has high levels of control and internal orientation. The leading organizational 
culture type is the market one (M=14,31), followed closely by the hierarchy 
culture (M=14,24). The division specific business profile is financially oriented 
(business analysts, accountants, financial controllers, etc.) compared to the 
main industry segmentation of the whole company(IT). This is very important 
for the data analyzes. This study also presents the so called “good practices” 
implemented in the organization and the positive effects of that. 

Keywords: organizational culture types, Cameron and Quinn, competitive 
markets 

 
Резюме: Настоящата разработка се фокусира върху практическите 

аспекти на анализа на организационната култура на една от доста 
успешните компании на българския пазар в сферата на информационните 
технологии (ИТ) и телекомуникациите. Изследвана е една от дивизиите 
на компанията в България. 237 от 388 служителя се включиха в проуч-
ването, което е около 61 % от всички служители. Изследователският 
модел е базиран на концепцията на Камерън и Куин за конкурентните 
ценности. Резултатите показват, че организацията има високи нива на 
контрол и вътрешна ориентация. Водещият тип организационна култура 
е пазарният(М=14,31), следвана с близки стойности от йерархичната 
култура (М=14,24). Специфичната сфера на дейност на дивизията е 
финансово ориентирана (бизнес анализатори, счетоводители, финансови 
контрольори и др.) в сравнение с основния бизнес сектор на цялата 
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компания (ИТ). Това е много важно за анализа на данните. Настоящото 
изследване представя и т.нар. „добри практики“, които са внедрени в 
организацията и положителните ефекти от това. 

Ключови думи: типове организационна култура, Камерън и Куин, 
конкурентни пазари 

 
Увод 
 
Пазарът на труда в България е изключително привлекателен за 

големите корпорации от цял свят, независимо от сферата им на 
дейност. Добрите условия за инвестиции, ниските цени за поддър-
жане на бизнеса (заплати, обезпечаване с материални ресурси и др. 
в сравнение с високо бюджетни дестинации като САЩ, Англия, 
Германия, Франция и др.),лесно приложима законова уредба, ви-
сокият професионализъм на кадрите и др. са само част от причи-
ните за бурното развитие на чуждия капитал у нас. Информацион-
ни технологии, телекомуникации, центрове за споделени услуги, 
контактни центрове, производствени центрове в най-различни на-
правления и др. са едни от най-динамичните сфери, които осигуря-
ват не малка част от доходността в България. Много често обаче 
тези корпорации изпадат в културен шок, когато се сблъскат с паза-
ра на труда у нас. Оказва се, че именно организационната култура е 
един от ключовите елементи за правилната адаптация към средата. 
Успехът не винаги означава сляпо следване на корпоративните 
правила. Умелото съчетаване на мисията и визията на компанията-
майка с практико-приложните аспекти на конкретните ресурси са 
онова предизвикателство, чието преодоляване води до заемането на 
така желаните лидерски позиции във всеки един конкурентен 
бранш. 

 
Моделът за конкурентните ценности на Камерън и Куин 
 
Понятието организационна култура е сложно и многоаспектно 

и съществуват различни определения и тълкувания какво точно 
стои зад него. Може да бъде система от публични възприятия, 
символи и ритуали, споделени ценности, модел за извършване на 
определени процеси, колективен смисъл на съществуването и много 
др. (Илиева, 2006). Организационната култура всъщност е един от 
ключовите аспекти, които влияят върху взаимодействията в рам-
ките на една организация, тъй като са свързани с ценностите, нор-
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мите и поведенията, които са приемливи в тази конкретна структура 
(Камерън и Куин, 2012; Илиева, 2006).  

Моделът на конкурентните ценности и по-специално OCAI 
(Organizationalcultureassessmentinstrument) е често срещан при 
проучване на типа култура в различни сектори. Той разграничава 
две дименсии: „гъвкавост срещу стабилност и контрол“ и „външна 
срещу вътрешна ориентация“ и дефинира четири типа организа-
ционна култура: кланова, йерархична, адхократична и пазарна. Кла-
новата организационна култура е ориентирана към подкрепа на чле-
новете в рамките на групата, създаване на чувство за сплотеност и 
насърчаване на участието и сътрудничеството. Фокусът е върху 
хората, има взаимно доверие и екипен дух. При йерархичната кул-
тура се поставя акцент върху авторитета, рационалността, процеду-
рите и разделянето на работата. Правилата са важни и се спазват 
като по този начин осигуряват ред и предсказуемост. Тази строга 
организация стои в основата на успеха и плавното случване на 
процесите. Адхократичната култура се характеризира с търсене на 
нова информация, креативност, отвореност към промяна, експери-
ментиране. В нея е заложен и предприемаческият дух, склонността 
да се рискува. За пазарната култура е ключова ориентацията към 
постигането на целите. При поставени задачи се търси начин за 
изпълнението им, като се акцентира върху рационалност, показа-
тели за изпълнение, отчетност и възнаграждения (Камерън и Куин, 
2012). 

Камерън и Куин разграничават два типа организации – орга-
нистични и механистични. Органистичните организации се приемат 
като адаптивни и гъвкави (Cameron&Quinn, 2011), което им позво-
лява да отговарят по-добре на пазара. Те се напасват според търсе-
нето, за да моделират предлаганото. Компании като Apple и Google 
демонстрират подобен динамизъм. Организации с доминиращи 
неорганистични форми на култура,от една страна, са склонни да са 
по-стабилни, предвидими и механистични (Cameron&Quinn, 2011). 
При тях доминира стегнатата организация и принципност в после-
дователното и според правилата вършене на процесите. Сред 
примерите за по-механистични компании са конгломерати като 
GeneralElectric иBoeing. Интересно е, че авторите поставят техно-
логичните компании и по-специфично, разработващите софтуерни 
продукти и услуги, сред органистичните култури. Органистичните 
култури акцентират върху поемането на риск, насърчаването на 
стремежите на служителите, и/илиосигуряването на среда, подхо-
дяща за съвместна работа. Такава среда може да послужи като 



115 

конкурентно преимущество, да подпомогне бизнес ръста и да по-
добри шансовете за успех накомпанията (Choueke&Armstrong 2000). 
В тази връзка, може да се каже, че органистичните и механистични 
форми на структура и култура са ефективни за фирми в зависимост 
от средата и процесите, с които оперират. Например в среда с висо-
ки нива на несигурност и внезапни промени (като в развиващите се 
пазари), традиционните бюрократични начини на контрол чрез па-
зарни и йерархични култури няма да са ефективни, но органистич-
ните начини на контрол чрез кланова и адхократична култура се 
справят по-добре (Alvesson&Lindkvist, 1993). 

 
Методология на изследването 
 
Въпросник за организационната култура -създаден от Meschi 

и Roger (1994)и базиран на модела на конкурентните ценности на К. 
Камерън и Р. Куин. Чрез него се дефинира типа култура в дадена 
организация – кланова, пазарна, йерархична и адхократична кул-
тура. Въпросникът на Meschi и Roger (1994) измерва четирите типа 
култура и съдържа 16 айтема, оценявани с 5-степенна Ликъртова 
скала (1=Напълно не съм съгласен/на; 5=Напълно съм съгласен/на). 
Въпросникът е стандартизиран за българска среда и показва добри 
психометрични характеристики: алфа на Кронбах α=0,731 (Илиева, 
2006). В настоящото изследване са проверени психометричните 
характеристики на въпросника и стойностите са много добри: вът-
решната консистентност е α=0,92. За отделните подскали също се 
наблюдават високи показатели: кланова култура – α=0,83; адхокра-
тична култура – α=0,85; йерархична култура – α=0,81 и пазарна 
култура – α=0,85. 

 
Профил на участниците в проучването (Извадка) 
 
Общо 237 служителя се включиха в изследването или около 

61% от всички служители, което за особеностите на организацията е 
доста добър процент. Тук трябва да се отбележи, че е изследвана 
една от общо трите дивизии на компанията в България. 203 участ-
ника са посочили своя пол като 58,1% от тях са жени и 41,9% мъже. 
Извадката е балансирана по пол, като трябва да се има предвид, че 
като цяло в организацията съотношението жени – мъже е 2 към 1. 
Средната възраст в изследваната дивизия на организацията е 31 
години (от 197 отговорили), което напълно отговаря на тенденциите 
във водещия за компанията сектор – ИТ и телекомуникации, 
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включително и специфичните финансово ориентирани профили и 
данните за центровете за споделени услуги, каквато е и настоящата 
организация. Разпределението по възрастови групи е както следва: 
25–30 г. – 54,8% (най-сериозно представената група); 31–35 г. – 
24,4%; под 25 г. – 9,6%; 36–40 г. – 7,6%; 41–45 г. – 2,5% и само 1% 
от изследваните лица са над 50 г. 

Друг важен аспект от демографския профил на изследваните 
лица е трудовият стаж в рамките на организацията, като този въпрос 
е задължителен за всички. Най-много, 27,4% от служителите 
работят в организацията между 2 и 3 години; 24,5% – 1–2 г.; 21,5% 
– между 6 месеца и 1 г.; 14,8% от служителите са все още в 
изпитателен срок (до 6 месеца стаж в организацията) и 11,8% са 
служителите с най-дълъг стаж в организацията – над 3 години.  

По отношение на заеманото ниво в йерархията е направено 
разделението между мениджъри и хора на не-мениджърски пози-
ции. Служителите, които са на позиция ръководител на отдел или 
екип (т.нар. мениджъри) са 12,7% от всички участвали в проуч-
ването 237 и 87,3% са всички останали специалисти – стажанти, 
младши и старши специалисти. 

Друг важен профил на участниците в изследването е бизнес 
ориентацията им. 46,9% са бизнес анализатори, които се занимават 
с обработката на договори с партньори и клиенти, управление на 
поръчките, фактуриране и изготвяне на финансови и други отчети. 
27,9% извършват различни счетоводни процеси (осчетоводяване на 
приходи, разходи (16,5%); баланс на разходи, работа с главна 
счетоводна книга и др. (11,4%). 10,5% пък от служителите са фи-
нансови контрольори на различните бизнес линии. Останалите слу-
жители, които са участвали в проучването са представители на 
различни отдели: човешки ресурси, администрация, продажби и др. 

Данните от настоящото проучване са събрани през пролетта на 
2018 година чрез платформата Гугъл Документи (Google Docs). 
Изследването е активно промотирано чрез вътрешните комуника-
ционни канали на организацията, като е с изцяло доброволен и 
анонимен характер. Данните са обработвани в статистическата 
програма IBM SPSS v.21. 

 
Профил на изследваната организация (Популация) 
 
Изследваната организация е лидер в Европа в сектор инфор-

мационни технологии и телекомуникации. Основана е през 1988 г. 
във Франция с основен фокус ИТ услуги и консултиране. Компа-
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нията стъпва на българския пазар през 2010 година. През 2016 
година придобива една от най-големите телекомуникационни ком-
пании в Европа (базирана в Германия). Към днешна дата компа-
нията има над 1000 служители в България, разделени в три дивизии 
– техническа поддръжка на различните продукти и услуги; оси-
гуряване на финансови услуги глобално за над 20 държави и бизнес 
процеси (САП ориентирани). Голямо предизвикателство е всъщност 
съчетаването на три различни култури – немското наследство, ново-
то френско управление и местните характеристики и особености на 
българската култура. 

Фокусът на настоящото изследване е финансовият център за 
споделени услуги на компанията. Той е част от бившата германска 
телекомуникационна компания и е създаден през 2014 година. 
Считано от 01.01.2019 г. се слива официално и в България с френ-
ската компания-майка. За 4 години броят на служителите нараства 
неимоверно и сега те са над 400. Основният профил е на финан-
совия бизнес анализатор, като всички операции са стриктно дефи-
нирани и разделени. Част от позициите обслужват локалните дру-
жества, а по-голямата част са с глобални функции, покриващи 
почти всички бизнес процеси на компанията-майка по света. 

Настоящото проучване е част и от усилията на локалния 
мениджърски състав и отдел „Човешки ресурси“ да улеснят процеса 
на интеграция и приемането на новите организационни и културни 
модели. В резултат на това изследването получи много сериозна 
мениджърска подкрепа в осъществяването си. Заедно с това се 
разработва и програма за управление на организационната промяна, 
част от цялостната стратегия за управление на човешките ресурси в 
компанията. 

 
Типове организационна култура и добрите практики в една 

успешна организация в конкурентен пазар 
 
Изследването на културата в настоящата организация поставя 

основата на цялостна програма за управление на организационната 
промяна, част от стратегията за управление на човешките ресурси. 
В първите три години (2014–2017) от установяването си на българ-
ския пазар дивизията се фокусира върху активното набиране на 
кадри, разширяване на бизнес процесите, които се извършват тук, 
ангажирането в различни браншови инициативи и инвестиционни 
проекти. Едва през 2018 година се отделят значително внимание и 
ресурси на следващия етап от развитието на компанията – справяне 
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със сливането с компанията-майка; запазване на положителния со-
циален имидж пред служителите, които оценяват организацията 
като „чудесно място за работа“ (GREAT PLACE TO WORK 
SURVEY). Заедно с регулярно провежданите глобално проучвания 
за удовлетвореността на служителите от предоставяните услуги 
(CSAT SURVEYS), внедряването на новите политики и желани мо-
дели на поведение, идва ред и на по-задълбочен анализ на силните 
страни, аспекти на културата и ценностни ориентации на компа-
нията, които я правят толкова успешна. 

Използваният модел на Камерън и Куин (Камерън & Куин, 
2012) за конкурентните ценности се вписва успешно в нагласите на 
служителите и най-вече на локалния мениджмънт за анализ на 
актуалното състояние в центъра за споделени услуги. Изхождайки 
от възгледа за вътрешната или външната ориентация на компанията 
и стимулирането на гъвкавост или контрол по отношение на основ-
ните бизнес процеси целта беше да се изгради профил на органи-
зационната култура в компанията. Резултатите са представени на 
фигура 1. 

 
 

 
 

Фигура 1. Типове организационна култура в изследваната организация 
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Ясно изразен е уклонът към по-високи нива на контрол и 
вътрешна ориентация. Водещият културен тип е пазарният със 
средна стойност от М=14,31. В същността си той представя органи-
зация ориентирана към постигане на резултатите и изпълнението на 
поставените задачи. Служителите имат силно изразен състезателен 
характер и фокус върху постигане на заложените цели. Ръководи-
телите пък са основната движеща сила на процесите, те самите са 
доста оперативно включени в изпълнението на работните задълже-
ния и конкурентно ориентирани. Понякога дори са сурови и прека-
лено изискващи. Въпреки това обаче основната спойка за ефек-
тивното функциониране на организацията е желанието за победа и 
владеене на лидерски позиции на пазара. Това включва и поддър-
жане на отлична репутация и високи резултати, дългосрочна ориен-
тация към изпълнение на задачите. Успехът се дефинира чрез отго-
варяне на нуждите на пазара, предлагане на конкурентни цени на 
предоставяните продукти и услуги и силно изразени лидерски 
фигури. 

Всичко това се подсилва и от основния профил в рамките на 
организацията – този на финансовия анализатор. Служителите в 
центъра са в постоянна комуникация с мениджъри от най-високите 
нива. Те работят с различни финансови отчети, планиране, бюдже-
тиране, преразпределение на разходи и т.н. Това са и част от основ-
ните индикатори за ефективността на дейността им и съответно 
всички услуги трябва да се доставят навреме и с най-високо 
качество. 

В резултат на това (а вероятно и като причина), в компанията 
са разработени различни добри практики, свързани с отличното 
представяне на служителите: 

– Гъвкава политика по отношение на кариерното израстване 
на служителите – с приоритет се назначават вътрешни кандидати за 
позиции старши специалист и по-високи. 

– Голяма част от глобалните позиции със специфична експер-
тиза са позиционирани в България – отново с приоритет се предпо-
читат вътрешни кандидати, което дава възможност са излагане на 
междукултурен обмен на бизнес знания и опит на най-високо ниво. 

– Съществува вътрешна програма за награждаване на служи-
тели за високи постижения – локалните мениджъри могат да номи-
нират своите изключителни подчинени и те да получат парична 
награда и грамота на събитие, организирано пред всички служи-
тели. 
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– Съществуват редица програми за обучение и развитие в 
специфични умения, както и сертификационни курсове по основни-
те направления – финанси, счетоводство, SAP, езикови компетен-
ции, курсове по Excel, които подпомагат служителите изцяло за 
сметка на компанията в личностното и професионално им развитие 
и усъвършенстване. 

Вторият най-ясно изразен културен тип е йерархичният – 
М=14,24. Строгата организация на работата във време на интен-
зивна интеграция с компанията-майка е много важна за успешното 
изпълнение на ежедневните задачи. Затова и средата се възприема 
като силно формализирана и структурирана. Създадени са проце-
дури за всички работни процеси и те се спазват от служителите. 
Ръководителите са ориентирани към високи нива на ефективност, 
имат координираща и организационна функция, а плавното проти-
чане на процесите е тяхна основна задача. Дългосрочната ориен-
тация е към стабилност, работещи системи, надеждност на доставя-
ните продукти и услуги, добро планиране и минимизиране на 
разходите. Предсказуемостта и сигурността на работното място 
дават спокойствие на служителите, за да продължат да се усъвър-
шенстват и да надграждат наученото. 

Компанията ясно и категорично подкрепя такъв тип културна 
ориентация чрез: 

– Сертифицирането в няколко аспекта – за качество, за сигур-
ност, за опазване на околната средата (т.нар. ISO 9001; 27001; 
14001); 

– Участие в проект на министерството на икономиката за 
дългосрочно инвестиране в осигуряване на работни места за над 200 
специалиста и обезпечаване на материалната база, използвана от 
компанията;  

– Специално създаден отдел, който да се грижи за доку-
ментирането и спазването на всички правила и политики, касаещи 
различните процеси в организацията; 

– Ясна организационна структура – нива в йерархията, спе-
цифични длъжностни характеристики, изисквания за заемането на 
определена позиция с цел освен упражняването на правата и 
изпълнението на задълженията да има и поемане на отговорност от 
страна на служителите. 

Първоначалната изследователската хипотеза бе, че клановата 
култура ще бъде водеща. Основна предпоставка за това бе интен-
зивният социален живот в компанията. Добронамерената атмосфера 
и благоприятният климат са създали редици приятелства и семей-



121 

ства. Макар, че резултатът пак е висок (М=14,04), той се нарежда 
чак на трето място. И въпреки това мотивът за търсене на сходни по 
опит и знания колеги и възприемането на работното място като 
втори дом са силно изразени. Ръководителите са и ментори, 
възприемани донякъде и като родителска фигура. Лоялността и 
традициите са тези, които поддържат екипния дух в компанията. 
Има и високи нива на ангажираност и привързаност към организа-
цията. В дългосрочен план фокусът е върху ползите от развиването 
и правилното управление на човешките ресурси, етичните принци-
пи на работното място и добавянето на стойност с личностен 
елемент. Успехът се определя от отвореността към нуждите на 
клиентите и грижата за хората. Важни са участието, работата в екип 
и постигането на консенсус. Затова и неслучайно служителите са 
силно ангажирани и активно включени в: 

– Дейността на социалния комитет. Той е доброволна орга-
низация, в която на мандатен принцип членуват представители на 
всички отдели. На месечни/седмични срещи те обсъждат/предла-
гат/ръководят различни кампании и инициативи – свързани с раз-
лични празници, спортни мероприятия, благотворителност, чества-
не на различни тържества в компанията и мн.др.; 

– Програмата за препоръки. Оказва се, че над 50% от ново-
назначените служители са препоръчани от вече работещи в компа-
нията техни приятели и познати. Освен финансовия стимул, водеща 
се оказва и приятната атмосфера и възможността да работиш с 
някого, когото познаваш, близък ти е и има много какво да спо-
деляте и обсъждате извън работните теми; 

– Използването на различните социални придобивки, предо-
ставяни от компанията; 

– Промотирането на компанията като желано работно място, 
което се потвърждава и от резултатите от различни проучвания като 
GPTW (Great Place to Work), CSAT и др. 

Най-слабо представеният културен е тип е адхократичният 
(М=13,21). На фона на всичко описано дотук става ясно, че в тази 
организация не е толкова разпространено създаването на предприе-
маческа и креативна работна среда. Хората не са склонни да поемат 
риск, а по-скоро да следват установените правила и процедури. 
Експериментирането с нови модели и бизнес процеси е по-скоро 
ограничено, а иновации почти не се внедряват. Въпреки това, в 
дългосрочен план се търсят алтернативни източници на опти-
мизиране на работата и повишаване на ефективността. Насърчават 
се и опитите на различни служители да тестват нови технологии 
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(когато са достъпни) и да обучават и останалите си колеги, пре-
давайки знанията си. Силно застъпено обаче е стимулирането на 
инициативността и свободата. Въпреки че основната ценност е 
свързана със следването на утвърдените политики, процесите не са 
статични и се развиват, бързата адаптация би довела и до по-бърза и 
по-успешна интеграция. 

Естеството на работата на центъра за споделени услуги – 
предимно финансови услуги – не предполага и рискови маневри, 
отклоняване от установените норми и т.н. За някои по-слабо пред-
ставени функции обаче това не е така. Например специалистите по 
маркетинг и комуникации, продажби и др. имат възможност да 
развиват дейността си по доста по-креативен начин. Фактът, че на-
пример две от позициите на най-високо ниво в дивизията са пози-
ционирани в България – (ръководител социални мрежи, ръково-
дител индиректни пазари) са голямо признание за нивата на профе-
сионализъм, успешност и ефективност на тези дейности. В центъра 
има и трима служители, включени в глобални талантски програми, 
където се разработват изключително модерни и иновативни проекти 
с широк отзвук в цялата корпоративна група. Всичко това е солиден 
показател за прилагането на работещи и мотивиращи практики, 
които развиват и усъвършенстват служителите личностно и профе-
сионално. 

 
Заключение 
 
Всяка една организация иска да бъде успешна, да е лидер на 

пазара, да има удовлетворени и мотивирани служители, да има 
положителен социален образ, да има високи приходи, да привлича 
инвестиции, да се разраства, да диктува модата в бизнеса и т.н. Това 
обаче никак не е лесно и е функция от наличните ресурси, 
мениджърския състав и ценностните ориентации, които следва 
компанията. Оказва се, че един от ключовите фактори за цялостния 
успех, който не винаги е толкова ясно изразен, е организационната 
култура. Какъв е най-добрият профил или водещият тип култура е 
трудно да се каже и е много специфично за конкретната органи-
зация бизнес сектор, пазар. Важно е обаче да има консистентност 
между това, на което организацията залага като мисия, визия, цен-
ности; хората, които въплъщават и онагледяват тези идеи (ме-
ниджърите) и хората, които са адресатите на тези послания (слу-
жителите). 
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Настоящото изследване има своите ограничения: изследвана е 
една дивизия на една конкретна компания; броят изследвани лица 
(извадката); методологията/инструментариумът – могат да бъдат 
дообогатени и др. Въпреки това обаче то има и своите приноси. 
Проучването представя добрите практики в една успешна 
организация в конкурентен сектор. Структурирано е по-скоро като 
изследване на частен случай (case study), но резултатите му са 
много ценни за цялостната стратегия за управление на човешките 
ресурси в компанията. Изключително много се залага на 
практическите аспекти и връзката между наука и бизнес. Всичко 
това показва значимостта на получените резултати и натрупването 
на научно-изследователски данни в областта на организационната 
култура и развитие. 
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Summary:The aim of this study was to investigate the relationship of Big 
Five personality traits with both the form and direction of work–family conflict 
(WFC). Sample included 133 personswith own families. The results revealed 
that only neuroticism was the most consistently related to the various types of 
conflict andthis trait had a positive predictive power. Conscientiousness and 
agreeableness related negatively to strain-based conflict when family 
interfering with work, but their relations were correlational, thus they could not 
predict WFC.  

Keywords: work-family conflict,personality, Big five model 
 
1. Въведение 
 
Работата и семейството са две от най-важните области в живо-

та. За съвременните работещи хора в активна възраст успешното 
съчетаване на изискванията на семейния и професионален живот се 
превръща във все по-голямо предизвикателство и често поражда 
проблеми. Конфликтът между работа и семейство се разглежда като 
феномен с голяма социална, психологическа и икономическа зна-
чимост. Това се дължи на следните промени. Първо, налице са 
сериозни изменения в семейните модели – в повечето семейства и 
двамата родители работят, на голяма част от работещите жени им се 
налага да се върнат на работа скоро след раждане, нараства броят на 
разведените родители, както и на семействата с един родител. 
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Второ, наличието на много мултинационални компании и виртуал-
ни екипи на българския пазар, в резултат на глобализацията, налага 
хора с различни култури, професии и семейни модели да работят 
заедно, което размива традиционните времеви граници между 
часовете посветени на работата и на семейството. На трето място, за 
голяма част от активно работещите хора, които са представители на 
поколения Xи Y, балансът между работа-семейство-личен живот е 
основна ценност. За тях централната роля на работата и пълната 
отдаденост на професията и организацията намаляват за сметка на 
свободното време и философията „работи за да живееш“. Проме-
ните на работното място, като комплексност на задачите, голяма 
динамика, чести промени и недостиг на кадри, водят до прето-
варване и високи нива на професионален стрес. В резултат на 
всички тези промени конфликтът при съчетаване на семейния и 
професионален живот става все по-осезаем. Неговата значимост 
нараства и поради негативните последствия, до които той води 
както на индивидуално, така и на организационно ниво – тревож-
ност, депресия, психосоматични и физиологични оплаквания, не-
удовлетвореност от семейните отношения, слабо представяне в 
работата, липса на привързаност към организацията и неудовлет-
вореност от труда, отсъствия, текучество и бърнаут (Ebyetal., 2005; 
Frone, Russell & Cooper, 1997). Следователно, конфликтът, който 
хората преживяват при съчетаването на професионалния и семеен 
живот, привлича вниманието на изследователи, практици и менид-
жъри, тъй като засяга качеството на личния живот, индивидуалното 
и семейно благополучие, ефективността и конкурентоспособността 
на бизнес организациите, и обществото като цяло. Всичко това 
налага необходимостта от задълбочено проучване на проблема и 
факторите за неговото проявление с цел откриването на стратегии 
за справяне. 

 
2. Конфликти  при съчетаване на професионалния и семеен 

живот 
 
Конфликтът между работа и семейство се концептуализира 

като форма на ролеви конфликт, при който изискванията на про-
фесионалната и семейната област предявяват несъвместими ролеви 
очаквания към индивида (Greenhaus & Beutel, 1985). Тази несъв-
местимост се определя от факта, че участието в професионалната 
роля се затруднява от участието в семейната роля и обратното. 
Връзката работа-семейство се разглежда като конструкт, в който 
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могат да се обособят източник, посока и форма на конфликта 
(Kellowayetal, 1999). Източникът на конфликта може да е работата 
или семейството, а посоката - от едната сфера към другата или 
обратното. От тази гледна точка има конфликт, при който изиск-
ванията и отговорностите, свързани с работата, затрудняват изпъл-
нението на семейната роля и съответните задължения (work-
familyconflict, WFC). Както и обратното, конфликт от семейството 
към работата, при който семейните изисквания затрудняват 
извършването на работните ролеви отговорности и задачи (family-
workconflict, FWC). Двата типа конфликти силно корелират 
помежду си, имат специфични предпоставки и разграничаващи се 
ефекти. Според своя характер, конфликтът при съчетаването на 
работа и семейство може да се прояви в три основни форми. 
Първата е конфликт, основан на времето, който се случва когато 
изпълнението на дейностите в едната роля изисква човек да отдели 
твърде много време и внимание, което затруднява изпълнението на 
отговорностите в другата роля. Вторият тип е конфликт, основан на 
напрежението, при който напрежението, стреса и умората породени 
от задълженията в едната роля ограничават времето, усилията и 
емоциите, които човек отдава на другата роля. На трето място, 
ролевият конфликт се проявява като несъвместимост на ценности, 
навици и поведенчески модели изпълнявани в едната област с 
поведенията и ролевите очаквания в другата, или това е конфликт, 
основан на поведението (Greenhaus&Beutel, 1985). Тази форма на 
конфликта, обаче, е трудно да се операционализира, тъй като в 
голяма степен зависи от много ситуационни фактори, затова няма 
да бъде изследвана в настоящето проучване. Посочените конфликти 
затрудняват служителите, семействата им, трудовите организациии, 
а оттам и обществото. Следователно е важно да има добро позна-
ване и разбиране на факторите, които водят до конфликта между 
работната и семейната сфера, с цел неговото редуциране и успешно 
управление както на индивидуално, така и на организационно ниво. 

 
2.1. Предпоставки за конфликта 
 
Теоретичната рамка, обясняваща конфликта при съчетаването 

на работа и семейство и причините, които го пораждат, най-често 
включва ролевата теория (Kahn,Wolfe, Quinn, Snoek, &Rosenthal, 
1964) и теорията за изчерпване на ресурсите (Edwards&Rothbard, 
2000). Според този подход ролевите стресори, с които индивидът се 
сблъсква в професионалната и семейната област, се явяват основни 
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предиктори на трудностите в тяхното съчетаване. Ролевите стре-
сори във всяка една от двете области включват ролеви конфликти, 
ролева неяснота, ролево претоварване. Тези ролеви стресори 
пораждат напрежение, което води до изчерпване на индивидуалните 
ресурси като време, внимание, физическа и психическа енергия 
(Edwards & Rothbard, 2000). В своя обяснителен модел, освен роле-
вите стресори в работата и семейството, като предшестващи факто-
ри Мичел и колеги извеждат включеността на индивида в двете 
роли и интереса към тях, степента на социална подкрепа получавана 
в двете области, характеристиките на работата (разнообразие на 
задачите, автономност, организационна политика и култура) и 
семейството (семейно положение, семеен климат), и личностни 
характеристики (Micheletal, 2011). 

По отношение на предшестващите конфликта работа-семей-
ство фактори, изследователите намират подкрепа за свързаните с 
двете роли променливи, както и за някои личностни детерминанти, 
но влиянието на личностните диспозициисравнително отскоро 
започват да провокират изследователския интерес (Greenhaus & 
Beutell,1985; Froneetal., 1992; Bruck & Allen, 2003; Stoevaetal., 2002; 
Michel, etal., 2011). Ролята на личността в конфликта при съчета-
ването на професионалния и семеен живот в организационната 
психология най-често бива изследвана през призмата на личностни 
характеристики като локус на контрол, негативна афективност, тип 
А поведение. Вътрешният локус на контрол се свързва негативно, 
макар и слабо, с конфликта между професионалната и семейната 
роля независимо от неговия източник и посока, тъй като вът-
решната ориентация позволява на индивида да чувства по-голям 
контрол върху взаимодействието между изискванията на двете роли 
(Michel et al.,2011). Негативната афективност отразява преживява-
нето на негативни емоционални състояния, стрес, тревожност и 
обща неудовлетвореност. Няколко изследвания потвърждават пре-
диктивната роля на негативната афективност, която се свързва 
позитивно с всички форми на конфликта при съчетаването на 
професионалната и семейната област (Carlson, 1999; Stoevaetal. 
2002; Bruck&Allen, 2003; Michel et al., 2011). Тип А поведение се 
свързва с амбициозност, състезателен характер, нетърпение, силна 
ангажираност с работата и агресивност. То също корелира 
позитивно с преживяването на конфликт между професионалния и 
семеен живот (Burke, 1988; Bruck&Allen, 2003). Следователно, тези 
три личностни променливи влияят върху начина, по който хората 
възприемат работните и житейски ситуации.  
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2.1.1. Петфакторен модел на личността 
 
Все още малко внимание обаче се отделя на личностните черти 

и тяхната роля при преживяването и справянето с конфликта между 
изискванията на работата и семейството. Един от основните 
подходи към изучаването на човешката личност е петфакторният 
модел, който се състои от чертите екстраверсия, съвестност, невро-
тизъм, доброжелателност и отвореност към опита. Личностните 
черти са измерения на индивидуалните различия, които показват 
съвместими и повтарящи се модели на мисли, чувства и действия 
(Goldberg, 1992; Costa&McCrae, 1992). Съвестността се свързва с 
добро планиране, организираност, ред, целеустременост, отговор-
ност, прецизност при изпълнение на задачи, самодисциплина и 
ориентация към постижения. Корелира позитивно с ефективността 
в работата и удовлетвореността от живота. Екстраверсията се опис-
ва чрез социабилност, енергичност, асертивност, висока активност, 
оптимизъм, ориентация към хората и общуването с тях. Невро-
тизмът отразява емоционална нестабилност, несигурност, страх, 
притеснителност, вина, враждебност. Хората с висок невротизъм 
имат по-слаб контрол върху импулсите си и трудно се справят със 
стресa. Доброжелателността се отнася до помагащо поведение, 
емпатия, кооперативност, доверие, готовност да простиш, сърдеч-
ност. Отвореността към опита представлява проява на въображение, 
любопитство, креативност и оригиналност, неконвенционално и 
критично мислене, предпочитание към разнообразие (Costa & 
McCrae, 1992).Редица изследователи установяват, че личностните 
черти имат значимо влияние върху интензивността на конфликта 
при съчетаване на работата и семейството, както и че различните 
аспекти на конфликта (форми и посока) се свързват с различни 
личностни индикатори. Получените резултати обаче, често са про-
тиворечиви, а някои хипотези не получават емпирична подкрепа. 
Така например, установява се, че невротизмът се свързва позитивно 
с конфликта, при който работата възпрепятства семейните задъл-
жения, както и с конфликта от семейство към работа (Bruck & Allen, 
2003; Wayneetal., 2004; Smoot, 2005). В изследване на Priyadharshini 
& Wesley (2014) обаче, невротизмът отпада от структурния модел. 
Bruck & Allen (2003 )предполагат, че хората, които са много доб-
рожелателни ще преживяват по-силен конфликт при съчетаването 
на работа и семейство, независимо от неговите проявления и източ-
ник. Хипотезата се основава на това, че доброжелателните хора, 
поради своята доброта, състрадателност, желание да помогнат и да 
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бъдат харесвани, има вероятност да се ангажират твърде силно със 
задачите на другите (колеги, съпруг, деца, родители) за сметка на 
личните си интереси. Резултатите обаче показват точно обратната 
връзка – по-ниското ниво на доброжелателност се свързва с по-
силен междуролеви конфликт работа-семейство, основан на вре-
мето (Bruck & Allen, 2003). Подобен резултат за отрицателна 
корелация между доброжелателност и конфликта получават и 
Priyadharshini & Wesley (2014). Противоречиви очаквания има и по 
отношение на ролята на екстраверсията. Като се има предвид, че тя 
е близка до конструкта позитивна афективност, който според данни 
на Stoevaetal. (2002) няма връзка с конфликта при съчетаване на 
работа и семейство, то някои изследователи изобщо и не формули-
рат хипотези за предиктивната сила на екстраверсията и в послед-
ствие не откриват такава (Bruck & Allen, 2003). Други обаче устано-
вяват негативна връзка между екстраверсията и общото измерване 
на конфликта (Smoot, 2005). Подобна е ситуацията и с чертата отво-
реност към опита. Най-консистентни са резултатите за съвестността 
като предшестващ фактор на конфликта, които съобщават за 
негативна връзка. Според някои съвестността корелира негативно 
само с конфликта, който произлиза от семейството към работата, но 
не и обратно от работната сфера към семейната (Bruck & Allen, 
2003). Според други, съвестността взаимодейства негативно с 
конфликта в неговото двупосочно измерение и общо ниво 
(Wayneetal., 2004; Smoot, 2005).  

 
3. Методологияна изследването 
 
Всичко това налага провеждането на допълнителни изслед-

вания, които да разширят разбирането по темата.Настоящото из-
следване репликира предишни проучвания като си поставя за цел да 
провери предиктивната сила на личностните черти по отношение на 
посоката и формата на конфликта при съчетаване на професио-
налния и семеен живот. 

Поставени са следните хипотези: Екстравертите, поради 
своята енергична и оптимистична природа, способност да общуват 
и поддържат социални взаимоотношения и обща позитивна нагласа 
към работата и живота, се предполага че преживяват в по-слаба 
степен конфликт при съчетаването на професионалния и семеен 
живот, тъй като разполагат с повече социални ресурси и подхождат 
проактивно към проблемните ситуации. Хората с по-висок невро-
тизъм преживяват в по-висока степен конфликт при съчетаването 
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на семейните и работни задължения, тъй като тяхната тревожност, 
емоционална нестабилност и негативни очаквания затрудняват 
справянето със стресиращи ситуации и засилват напрежението при 
изпълнението на двете роли. Очаква се съвестността да се свързва 
негативно с всички проявления на конфликта между работа и 
семейство, тъй като съвестните индивиди успяват ефективно и в 
срок да планират, организират и изпълняват своите ангажименти, в 
резултат на което постигат баланс между семейните и професио-
нални роли. По отношение на доброжелателността се очаква 
нелинейна корелация с конфликта, тъй като и ниското, и твърде 
високото ниво на тази черта могат да се свързват с интензивно 
преживяван междуролеви конфликт и чувство на несправяне с 
изискванията на двете роли. Хората, които не са доброжелателни, 
по-често имат влошени взаимоотношения, както на работното 
място, така и у дома, и не разполагат с достатъчна социална подкре-
па в стресиращи ситуации. От друга страна, твърде силно изразе-
ната доброжелателност се свързва с прекомерна потребност от 
одобрение и приемане от страна на другите и готовност да се 
задоволят техните интереси за сметка на личните, което отново 
води до напрежение и междуролеви конфликт. Не се очаква отво-
реността към опита да бъде предиктор за конфликта работа-
семейство. 

Извадката наизследването включва 133 лица на възраст 23-69 
години, средна възраст 40г (SD=10,8). 72 (54%) от тях са жени, а 
61(46%) - мъже. 119 (89.5%) от изследваните лица са с висше 
образование, като същият брой от участниците са на пълен работен 
ден. 108 (81.2%) имат деца, като 51 (38.3%) са с 1 дете в семей-
ството. 93 (69.9%) са в семейства, в които и двамата родители 
работят, а 100 (75.5%) са в частни организации.  

 
Инструментариум 
 
Конфликтът при съчетаване на професионалната и семейна 

област се измерва с въпросник разработен от Келоуей и сътр. 
(Workand Family Conflict Scale, Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999). 
Методът съдържа 22 айтема и обединява в себе си източника на 
конфликта (от работата към семейството и обратно) с неговия 
характер (основан на време vs. основан на напрежение). Така се 
измерват четири дименсии на конфликта: Конфликт от работа 
към семейство, основан на времето (КРС-В, 5 айтема; „Отговор-
ностите в работата ми пречат да изпълнявам семейните и 
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домакински задължения.“); Конфликт от работа към семейство, 
основан на напрежението (КРС-Н, 6 айтема; „Не слушам какво 
казват хората у дома, защото си мисля за работа.“); Конфликт 
от семейство към работа, основан на времето(КСР-В, 5 айтема; 
“Семейните ми задължения пречат на работния ми ден.“); 
Конфликт от семейство към работа, основан на напрежението 
(КСР-Н, 6 айтема; “По време на работа си мисля за нещата, които 
трябва да свърша вкъщи.“). Алфа на Кронбах варира от 0.75 до 0,.5 
за всички скали. Отговорите се фиксират с помощта на 4-степенна 
Ликертова скала от 1 – никога, до 4 – винаги (Kelloway, Gottlieb & 
Barham, 1999). Въпросникът е в процес на адаптиране за български 
условия. При първоначалната адаптация напълно се потвърждава 
оригиналната четирифакторна структура. Вътрешната консистент-
ност на субскалите варира между .82 и .86 (Драгова, Темелкова, под 
печат). Следователно, инструментът се отличава с висока надежд-
ност и може да се използва за изследователски цели. 

Личностните черти от модела на Големите пет се измерват с 
въпросник, разработен от Джон и сътрудници (Big Five Inventory – 
BFI; Johnetal., 1991) и адаптиран за български условия от Максимка 
Рашева (Рашева, 2015). Въпросникът е съставен от 40 айтема и има 
пет субскали: Екставерсия; Доброжелателност; Съвестност; Невро-
тизъм; Отвореност към опита. При субскалите алфа на Кронбах 
варира между 0.71 и 0.81. Въпросникът използва Ликертова скала 
от 1–силно съгласен до 5-силно несъгласен.  

 
4.Резултати и дискусия 
В таблица 1 са представени резултатите от описателните 

статистики на отговорите по двата въпросника.  
От гледна точка на източника на конфликта, изследваните лица 

в по-голяма степен преживяват конфликт, при който професио-
налните задължения възпрепятстват изпълнението на семейната 
роля (t(132)=8.33, p=.000). Не се открива статистически значима 
разлика между формите на конфликта (напрежение – време), които 
произтичат от работата към семейството (p>.05). По отношение на 
конфликта с посока от семейството към работата, по-силно изра-
зени са трудностите, породени от напрежението и умората, които 
семейните задачи генерират и ограничават ресурсите за изпълнение 
на професионалните дейности (t(132)=7.57, p=.000). Следователно, 
най-ниски средни стойности получава конфликта семейство-работа, 
основан на времето. 
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По отношение на личностните черти, извадката изглежда 
балансирана, не се наблюдават силно доминиращи диспозиции. По-
слабо изразен е невротизмът.  

 
Таблица 1. Дескриптивна статистика за конфликта между работа – 

семейство и личностните черти (N=133) 

 М SD Мин. стойности Макс. стойности 

Конфликт Работа-Семейство-
Напрежение 

2.21 .64 1.17 4.00 

Конфликт Работа-Семейство -Време 2.11 .67 1.00 3.80 

Конфликт Семейство-Работа -
Напрежение 

1.88 .56 1.00 3.83 

Конфликт Семейство-Работа -Време 1.56 .59 1.00 4.00 

Конфликт Работа-Семейство - Общо 4.32 1.18 2.17 7.80 

Конфликт Семейство-Работа - Общо 3.44 1.04 2.00 6.63 

Екстраверсия 3.23 .63 1.86 4.71 

Доброжелателност 3.85 .55 2.63 5.00 

Невротизъм 2.84 .71 1.13 4.63 

Отвореност 3.87 .62 2.13 5.00 

Съвестност 3.67 .57 2.56 5.00 

 
За проверка на хипотезите първоначално е приложен корела-

ционен анализ (табл. 2). От личностните черти единствено невро-
тизмът корелира с всички посоки и форми на конфликта при 
съчетаване на професионалния и семеен живот. Установената взаи-
мовръзка е положителна, от слаба към умерена. По-силна е коре-
лацията на невротизма с конфликтите и в двете посоки, които се 
базират на напрежение. Логично е хората, които са по-тревожни и 
неуверени в себе си, да преживяват по-силно напрежение и умора в 
опитите си да съчетават изискванията на професионалната и 
семейна сфера. Като цяло хората, които са по-невротични в по-
голяма степен смятат, че работните задължения им пречат при 
изпълнението на семейните дейности. От останалите черти само 
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съвестността корелира отрицателно и слабо с общото ниво на 
конфликт от семейството към работата, както и с конфликта, при 
който напрежението в семейството затруднява изпълнението на 
професионалната роля, но тук обаче става дума само за тенденция 
(p=.08). Хората, които са по-съвестни успяват по-добре да планират 
и организират своите семейни ангажименти, така че те да не 
създават излишно напрежение и стрес, които да възпрепятстват 
изпълнението на работните задължения.  

 
Таблица 2. Корелации между личностните черти и конфликта 

работа–семейство(N=133) 

 КРС-Н КРС-В 
КРС-
общо 

КСР-Н КСР-В 
КСР-
общо 

Екстраверсия -.10 -.01 -.06 .10 .06 .09 

Доброжелателност -.03 .05 .01 -.13 -.01 -.08 

Невротизъм .34** .26** .33** .34** .16 (p=.07) .27** 

Отвореност -.03 .07 .02 -.05 -.11 -.09 

Съвестност -.05 .03 -.01 -.23* -.15(p=.08) -.21* 

 
КРС-Н – конфликт от работа към семейство, основан на напрежение; КРС-В – 
конфликт от работа към семейство, основан на напрежение; КСР-Н – конфликт от 
семейство към работа, основан на напрежение; КСР-В – конфликт от семейство 
към работа, основан на време;   **p< 0.01;*p< 0.05 

 
С цел да се провери дали личностните черти се явяват 

предиктори на конфликта при съчетаване на професионалните и 
семейни роли са приложени серия от множествени йерархични 
регресионни анализи, по отделно за всеки вид конфликт според 
неговата посока и характер. За да се контролират демографските 
променливи, данните за пол, възраст и наличие на деца се въвеждат 
в регресионния модел в стъпка 1. Контролирането по този начин на 
демографските характеристики дава известна сигурност, че очак-
ваният ефект на предикторите, които всъщност ни интересуват, би 
бил независим от влиянието на контролираните променливи. Във 
втората стъпка се въвеждат петте личностни черти като предиктори 
на конфликтите. Резултатите от регресионните анализи са пред-
ставени в табл.3. 
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Таблица 3. Резултати от множествени йерархични регресионни 
анализи за личностните черти като предиктори на различните конфликти 

при съчетаване на работа и семейство (N=133) 
 КРС - Н КРС - В КРС - 

общо 
КСР - Н КСР - В КСР - общо 

 β β β β β β 

Step1 R2=.04 

R2=.02 
R2=.03 

R2=.01 
R2=.04 
. R2=.02 

R2=.10 
R2=.07** 

R2=.10 
. R2=.08** 

R2=.10 
. R2=.08** 

Пол .17 .17 .18* .01 -.01 .00 

Възраст -.05 -.06 -.06 -.35***(-
3.63) 

-.26* (-2.73) -.33*** (-
3.50) 

Деца -.12 -.05 -.10 -.16 -.34*** (-
3.53) 

-.27** (-
2.88) 

Step 2 R2=.16. 

R2=.11** 
R2=.11. 

R2=.06^ 
R2=.16 

R2=.10** 
R2=.20. 

R2=.15*** 
R2=.14 

R2=.09* 
R2=.18 

R2=.13** 

Екстравер-
сия 

-.18^ -.13 -.17 .10 .11 .11 

Невротизъм .35 
***(3.70) 

.28** 
(2.90) 

.35*** 
(3.69) 

.30*** 
(3.17) 

.16 .25**(2.63) 

Доброже-
лат. 

.07 .11 .10 -.02 .05 .02 

Отвореност .08 .14 .12 .01 -.11 -.06 

Cъвестност .02 .06 .04 -.09 -.05 -.08 

Note: Entries are standardized regressions coefficients, T-ratios in parentheses.  
* p< .05. ** p< .01. *** p< .001.  ^p=.07. 

 
Демографските характеристики нямат статистически значима 

връзка с конфликтите, които произхождат от работата към семей-
ството. Те имат слаба предиктивна сила по отношение на конфлик-
тите, при които семейните ангажименти и изисквания пораждат 
напрежение и отнемат от времето, необходимо за изпълнение на 
професионалните задачи, обяснявайки 10% от вариацията. Хората в 
по-млада възраст, както и тези с деца, имат по-натоварено семейно 
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ежедневие, което затруднява професионалната сфера и създава 
междуролеви конфликт. 

Добавянето на личностните черти като предиктори увеличава 
% обяснена вариация в повечето конфликти при съчетаване на 
професионалната и семейни роли. Единствено невротизмът показва 
предиктивна сила като се свързва положително с междуролевите 
конфликти и оказва малко по-силно влияние върху конфликтите, 
чиито източник е работата. Екстраверсията се свързва слабо отри-
цателно с конфликта от работа към семейство, основан на напреже-
нието, т.е. екстравертите в по-слаба степен възприемат професио-
налните задължения като стресиращи и затрудняващи изпълнението 
на семейните задачи. Но тази връзка не е статистически значима, а е 
само тенденция (p=.07). Направената графична проверка чрез 
диаграма на разсейването и регресионна линия с приближение на 
Епанечников не показа наличие на нелинейна корелация между 
доброжелателността и конфликта между професионалния и семеен 
живот, незавивисмо от неговата посока и форма. От диаграмата 
обаче се идентифицират няколко лица с отличаващи се стойности 
(outliers)и след тяхното премахване се установява, че доброже-
лателността корелира отрицателно слабо и статистически значимо с 
конфликта, при който семейната роля пречи на професионалната 
въз основа на напрежението и умората, които създава (r=-.25, 
p=.005), както и с общото ниво на конфликта с източник семей-
ството (r=-.24, p=.009). 

 
5. Изводи и заключение 
От резултатите в представеното изследване, от предварително 

формулираните хипотези емпирична подкрепа получава допуска-
нето за предиктивната сила на невротизма. Невротичните хора са 
по-уязвими към преживяването на трудности при съчетаването на 
множество различни ангажименти, произтичащи от работната и 
семейна среда, които пораждат напрежение, умора и изискват отде-
лянето на много време и внимание. Очакването, че съвестността ще 
играе роля в балансирането на ролите се потвърждава частично, тъй 
като тази черта се свързва негативно само с конфликтите, при които 
семейството и най-вече стреса, който то акумулира, затрудняват 
доброто справяне с професионалните задачи. Съвестните хора, бла-
годарение на своята упоритост и добра организираност в по-малка 
степен позволяват на семейните задачи и отговорности да ги 
отклонят от работните ангажименти. Но връзката на съвестността с 
конфликта работа-семейство, установена в това изследване, е само 
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корелационна, а не предиктивна. Хората, които са по-доброже-
лателни, преживяват по-слаба несъвместимост между семейната и 
професионална сфера от гледна точка на междуролевото напре-
жение. Вероятно те, благодарение на своята кооперативност и 
сърдечност, разполагат с по-голямо разбиране, подкрепа и съдей-
ствие от страна на семейния партньор и други близки хора, което 
действа като буфер срещу стреса в семейната среда и неговото 
пренасяне на работното място. Екстраверсията и отвореността към 
опита в това изследване нямат връзка с конфликтите работа-семей-
ство. Следователно, справянето със семейните задължения така, че 
те да не затрудняват изпълнението на професионалните задачи, в 
по-голяма степен зависи от личностните черти невротизъм, съвест-
ност и доброжелателност, отколкото управлението на професиона-
лния живот, което се определя от други фактори. Това изследване е 
една стъпка по пътя към разкриване и проучване на множеството 
променливи, които влияят върху балансирането на все по-високите 
очаквания и изисквания, предявявани от двете най-важни житейски 
сфери – работа и семейство. Изследването на ролята на личността в 
управлението на професионалния, семеен и личен живот може да 
подпомогне процеса на самоосъзнаване на собствените силни и 
слаби страни, което дава възможност да се наблюдава и контролира 
собственото поведение. Балансирането на ролите е функция не само 
на характеристиките на работните задачи и организационната среда, 
нито само на особеностите на семейния контекст, но зависи и от 
индивидуалните модели на мислене, чувстване и действия.  
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Въведение 
 
В последните години все повече нараства обществения интерес 

към дейността на медицинските специалисти – от една страна пора-
ди системните промени в администрирането и законовите разпоред-
би, от друга – поради високия технологичен ръст и иновативност в 
медицината (Tsvetanova, 2018). Динамичността в организационен и 
съдържателен аспект изисква оптимизиране на професионалните 
умения, допълнително обучение, квалификация и специализация – 
валидно както за медиците, така и за всички специалисти по здрав-
ни грижи (Tsvetkova, 2011). Предизвикателства в здравеопазната 
система остават текучеството, намаления състав, условията на труд 
(особено в болниците с държавна собственост), ниските възнаграж-
дения, които водят до системен професионален стрес (Stoyanov, 
2011). За риска от допускането на медицински грешки негативно 
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mailto:tpp@abv.bg
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влияние оказват упражняването на нощен труд, интензивната рабо-
та, работата на смени, извършването на сложни медицински про-
цедури (Tsvetanova et all. 2016), смърт на лекувани  пациенти, често 
които са и важни фактори за повишаването на стреса и възникване 
на неудовлетвореност от упражняваната професия (Chou et all., 
2014; Matthew et all., 2011). 

Използването на личностно-ориентирания подход при анализа 
и обсъждането на качеството на предоставяните здравни грижи 
позволява да се приложи идеографичната концепция. За разлика от 
номотетичния, идеографичният подход описва човешката личност 
като уникална цялостност – идея подкрепена от автори като Г. 
Олпорт, В. Щерн, Е. Шпрангер, К. Роджърс, Е. Маслоу (Bardov, 
2001). Според редица автори, поведението на човек се определя 
изключително от вътрешните диспозиции на личността (теория на 
свойствата). 

Съществуват различни теории за типовете личностни черти, но 
широка част от психолозите поддържат идеята за петфакторния 
модел, който съдържа пет основни фактора – екстрoверсия 
(extroversion), невротизъм (neuroticism), насоченост към другите 
(agreeableness), отвореност към опита (openness) и съзнателност 
(conscientiousness) – използвани в „Голямата петорка” на Paul Costa 
и Robert McCrae (1999) – NEO–PI–R. Въпросникът съдържа 35 айте-
ма с шест фасети за всяка основна дименсия (фиг. 1). През послед-
ните 20 години се търсят възможности за намиране на оптимален 
кратък вариант на класическия въпросник (Sergeeva, Kirillov, 
Dzhumagulova, 2016): 10 айтеминия въпросник TIPI с автори S. 
Gosling, P. Rentfrow, и W. Swann (Gosling et al., 2003; Kornilova, 
2016); 21 айтемния BFI-K с автори Rammstedt и John (2005); 20-
айтемния Mini-IPIP- Donnellan et al., 2006, създаден  въз основа на 
50-въпросния „Международен списък на личностните черти“ с 
автор L. Goldberg, 1999; 10-BFI, разработен от B. Rammstedt и О. 
John през 2007 на базата на 44-айтемния „Въпросник за измерване 
на факторите на Голямата петорка”. 

Популярна е японската версия  на „Голямата петорка” 5PFQ с 
автор H. Tsuji (1997), който определя биполярността на всеки 
фактор по следния начин: привързаност-отделеност, екстраверсия-
интроверсия, емоционалност-емоционална сдържаност, контроли-
ране-естественост и игривост-практичност. Насоченост към дру-
гите/съгласие/конформизъм (agreeableness) се преформулира в ска-
ла „привързаност”, отразявайки идеята за сътрудничество, коле-
гиалност, доверчивост, зависимост от другите. Противоположната 
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дименсия „обособеност“ включва характеристики като съперни-
чество, дистанцираност и независимост. Скалата „контрол“заменя 
скалата „съзнателност“. Факторът „откритост към опита“ се заменя 
с фактора „игривост-практичност“, който отразява способността на 
индивида да извършва преход от фантазното към реалното, да 
възприема новостите, изкуството, символиката, развива изявена 
сензитивност към света и другите. Като дименсиална противо-
положност се разполагат характеристики като консерватизъм, 
ригидност, слаба сензитивност, практичност. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1. Петфакторен личностен модел (Big Five – OCEAN model) 
 

Адаптация на японския вариант на Голямата петорка (5PFQ ) 
прави А.Б Хромов (Khromov, 2000; Sergeeva et all., 2016), като 
въпросникът съдържа 75 айтема, обособени в 5 скали, всяка от 
които представена посредством 5 двойки дименсионни харак-
теристики (табл. 1). Всеки от факторите изразява континуум, като  
повече от хората попадат приблизително по средата на спектъра. 

Темата за личностното функциониране на професионалистите 
по здравни грижи, в сферата научните търсения в последното 
десетилетие у нас, се свежда до идентифициране на стресогенността 
и удовлетвореността от условията на труд (Aleksandrov, 2015). 
Какви са личностните диспозиции, които повлияват самопрезен-
тиранането и професионалната самоефективност – е въпрос, слабо 
разглеждан до момента, което ни дава основание да инициираме 
подобно проучване. 
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Таблица 1:  Характерологични признаци на личността 
(5 PFQ, адаптация А. Хромов) 

Екстраверсия Интроверсия 

1 Активност 1 Пасивност 
2 Доминиране 2 Подчиненост 
3 Общителност 3 Затвореност 
4 Търсене на впечатления 4 Избягване на впечатления 
5 Проява 5 Избягване на вина 

Привързаност Обособеност 
1 Топлота 1 Равнодушие 
2 Сътрудничество 2 Съперничество 
3 Доверчивост 3 Подозрителност 
4 Разбиране 4 Неразбиране 
5 Уважение към другите 5 Самоуважение 

Самоконтрол Импулсивност 
1 Старателност 1 Небрежност 
2 Настойчивост 2 Безволие 
3 Отговорност 3 Безотговорност 
4 Самоконтрол над 

поведението 
4 Импулсивност 

5 Предвидливост 5 Непредвидливост 
Емоционална устойчивост Емоционална неустойчивост 

1 Спокойствие 1 Тревожност 
2 Отпуснатост 2 Напрегнатост 
3 Емоционален комфорт 3 Депресивност 
4 Самодостатъчност 4 Самокритика 
5 Емоционална стабилност 5 Емоционална лабилност 

Експресивност Практичност 
1 Любопитство 1 Консерватизъм 
2 Любознателност 2 Реалистичност 
3 Артистичност 3 Липса на артистичност 
4 Сензитивност 4 Нечувствителност 
5 Пластичност 5 Ригидност 

 
Проучване 
В материала са обсъдени резултатите на 54 професионалисти 

по здравни грижи (болнична и извънболнична помощ). Представени 
са резултатите от петфакторен въпросник за изследване на лич-
ността (5PFQ – адаптация А.Б. Хромов) (Khromov, 2000). Мето-
диката включва 75 айтема с оценъчна скала тип Ликерт, с помощта 
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на която се измерва степента на всеки един от петте фактора: 
екстраверсия-интроверсия; привързаност-обособеност; самокон-
трол-импулсивност; емоционална устойчивост-емоционална не-
устойчивост/невротизъм; експресивност-практичност (табл. 1). На-
правена е връзка с резултатите (нивата) от Методика за измерване 
потребността от постижение – А. Величков (Stamenkova, 2005). 

При анализите са коментирани демографски показатели, при 
спазване на анонимност, конфиденциалност и доброволност. За 
обработка на резултатите е използвана статистическа програма 
StatGraf.  

Целта, която си поставихме, е да се изяснят личностни детер-
минанти на социалното функциониране при специалисти по здрав-
ни грижи и се потърси връзката им с нивата на мотивацията за 
постижение. Подобно проучване се явява иновативно по отношение 
на изследванията до момента, свързани с обекта на проучването – 
професионалисти по здравни грижи в България.  

 
Обсъждане 
Фигура 2 показва разпределението на анкетираните специа-

листи по здравни грижи по месторабота, а фигура 3 – според тру-
довия стаж. В клинична среда работят 43 лица (80%), в добол-
ничната помощ – 11 лица (20%).  

 

 
 

Фиг. 2. Разпределение на анкетираните лица по месторабота 
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Фигура 3 показва разпределението по показател трудов стаж – 
с доминиращ брой са лицата с трудов стаж 12-17 години (35%) и 
лицата с трудов стаж над 25 години (32%). 
 

 
 

Фиг. 3. Разпределение по показател трудов стаж 
 

 
Разпределените на резултатите от методиката са представени 

графично – фигури 4–8.  
 

 
 

Фиг. 4. Резултати по фактор Екстраверсия-интроверсия 
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Фиг. 5. Резултати по фактор привързаност-бособеност 
 
Двадесет от анкетираните лица (37%), попаднали във високото 

ниво на екставерсните характеристики (фиг. 4) на социално равни-
ще проявяват доминантно: общителност, включеност в общест-
вените и колективните мероприятия; склонност към развлечения и 
минимална насоченост към учене и продължаваща квалификация; 
оптимистично настроени и насочени към промени; по-нисък 
контрол над емоциите и склонност към избухливост и агресивни 
прояви. В работата си са оперативно изпълнителни, предпочитат 
работа с хора, гъвкави и справящи се трудни задачи. 33 (61%) са 
балансирани по отношение на изброените характеристики, умерени 
в реактивността относно динамично протичащите промени в 
работата. Склонни са да запазват стабилно поведение по отношение 
на неочаквани и спешни ситуации, обръщат внимание на случ-
ващото се с тях самите, умерени в споделянето с колеги. Проявяват 
сдържаност по отношение на нововъведенията и умерено са на-
сочени към търсене на алтернативи за обучение и кариерно раз-
витие. Едва 1 лице (2%) показва интровертни характеристики. 

По отношение на фактора Привързаност-обособеност (фиг. 5), 
се наблюдава положителен ръст в крайните резултати: 42 лица 
(78%) са носители на тази личностна характеристика. Характерно за 
тях е: положително отношение към хората, потребност да бъдат 
част от социална/професионална група, конформни, общителни, 
съпричастни, отзивчиви, преживяват лична отговорност за благопо-
лучието на другите (вкл. и пациентите), емпатийни, отговорно 
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поемат всяка поставена задача. Ползват се уважение сред профе-
сионалната общност. Средно ниво на привързаност демонстрират 
12 лица (22%) и не се отчита случай на обособеност (капсулираност 
и незаинтересованост) по отношение на груповата динамика в 
работна среда.    

 

 
 

Фиг. 6. Резултати по фактор: Самоконтрол-импулсивност 
 

 
 

Фиг. 7. Резултати по фактор Емоционална устойчивост-емоционална 
неустойчивост 
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Фигура 6 илюстрира резултатите в брой по фактор Самокон-
трол-импулсивност: 46 лица (85%) попадат в във високо ниво на 
личностните характеристики, очертаващи показателя. Високият 
самоконтрол на поведението, се свързва с волевите личностни ха-
рактеристики. Специфично наблюдаеми за тази група са: добро-
съвестност, точност, ангажираност, прилежно изпълнение на дейно-
стите, настойчивост. Обикновено достигат високи резултати в про-
фесионалната сфера, съблюдават установените правила и норми, 
дори в случаите, в които тези правила биха могли да изглеждат 
абсурдни или неадекватни. Личните приоритети за тази група са 
детерминирани от обществените. Тази група професионалисти по 
здравни грижи поставя организационните цели и приоритети над 
личностните. Очаквано, именно тези лица да пренебрегват собстве-
ните си потребности в името на спазването на общочовешките 
принципи и ценности. Индивидуалните преживявания ще бъдат 
подтиснати и омаловажени. Седем от анкетираните (13%) имат 
ресурса да отчетат личните преживявания в хода на реализирането 
на професионалните ангажименти и едва 1 лице (2%) е склонно да 
предприеме действия, изхождайки от индивидуалните си нужди в 
работна среда. 

Докато болшинството от професионалистите по здравни грижи 
субординират поведението си на организационните цели и органи-
зационната йерархия, не така е представена картината на резул-
татите по фактор „Емоционална устойчивост-емоционална неустой-
чивост“ (фиг. 7). Ниските нива свидетелстват, валидно за 11 анке-
тирани (20%), че те трудно овладяват емоциите си и импулсивните 
реакции; по-скоро са склонни да се дистанцират от поемането на 
отговорност, имат трудности при справянето с житейските и про-
фесионалните трудности, тревожни и в очакване на неприятности 
на ежедневно ниво, по-слабо ефективни са в ситуации на стрес и 
спешност. Средно ниво по този фактор се отчита при 28 лица (52%). 
Само 15 лица (28%) са регистрирали високо ниво на емоционална 
устойчивост. Така показател „Невротизъм” се явява значим за общо 
72% от анкетираните. 

Резултатите по петия фактор Експресивност-практичност (фиг. 
8) показват, че високо ниво на резултатите е постигнато от 24 лица 
(44%). За тази група са валидни твърденията: по-скоро са насочени 
към обезценяване на трудностите, за сметка на усилията за осигу-
ряване на собственото благополучие; притежават умения за игрово/ 
ролево поведение. Имат изразено любопитство към професионал-
ните и житейските ситуации от ролевите си позиции. Изразеното 
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любопитство към ситуациите не ги прави сериозно задълбочено 
заинтересовани към научно или кариерно развитие. Склонни са към 
доверяване на собствената интуиция, отколкото на т. нар. „здрав 
разум”. Поради изразената си склонност към ролевите събитийно-
сти, тези лица често не разграничават измислицата от житейската 
реалност. Характерологичният облик на лица с високо ниво на екс-
пресивност свидетелства за емоционалност, експресивност, добре 
развит естетичен и художествен вкус. Средно/умерено ниво на 
наблюдаваните характеристики се отчита при 28 (52%) и едва при 2 
лица (4%) се регистрират характеристиките на „практичност” – 
реалистично отношение към обективния живот. 

 

 
 

Фиг. 8. Резултати по фактор Експресивност-практичност 
 
Статистически зависимости 
Ако в литературата се откриват диференциални характе-

ристики, основани на пола (Weisberg, Y. J., C.G. DeYoung and J.B. 
Hirsh, 2011), които определят жените като по-скоро носители на 
екстравертност, откритост и старателност, то в настоящия материал 
не би могло да се потвърдят подобни изводи, поради еднородността 
по показател пол.  Семейния статус и местоработата не оказват 
влияние върху персоналните резултати.  

Образователният ценз има слаби положителни корелационни  
връзки с резултатите от петте скали (по-висока се отчита при резул-
татите от фактора „Самоконтрол-импулсивност” – r=0.27, p=0.05) , 
както и с нивата на мотивацията за постигане на успех (r=0.25, 
p=0.05). Единствена слаба отрицателна корелационна зависимост се 
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открива със скалата „привързаност-обособеност”, което показва, че 
по-високото ниво на образование при някои от анкетираните по-
скоро формира характеристики на дименсията „обособеност”               
(r=-0.18, p=0.2). 

Възрастта слабо положително корелира с петте скали, с изклю-
чение на „Емоционална устойчивост-емоционална неустойчивост”, 
r=-0.51, p=0.0002 – с увеличаване на възрастта се намалява емо-
ционалната устойчивост, която кореспондира с изявените харак-
теристики по скалата „Невротичност”. Сходна отрицателна стати-
стическа зависимост се отчита и при показател „трудов стаж”           
(r=-0.47, p=0.0006). 

Професионалният статус оказва положително влияние върху 
резултатите от скала „Емоционална устойчивост-емоционална 
неустойчивост“ при r=0.20, p=0,2.   

Резултатите по отношение на фактора „Екстраверсия-интро-
версия” имат положителна статистическа връзка с: трудовия стаж 
(r=0.28, p=0,05); „привързаност-обособеност” (r=0.27, p=0,04); 
„самоконтрол-импулсивност” (r=-0.29, p=0,03); експресивност-прак-
тичност” (r=0.55, p=0,0001); нива Мотивация за постижение (r=0.35, 
p=0,01). 

Резултатите от скала „Привързаност-обособеност” са в умерена 
корелация с резултатите от скала „ Самоконтрол-импулсивност” 
(r=0.41, p=0,002), т.е лицата, които са ориентиране към колабо-
риране с околните, ще демонстрират по-високи нива на само-
контрол. 

Ако се разгледат резултатите от методиката за изследване на 
потребността от постигане на успех (4% от анкетираните са с ниска 
мотивация, 55% – със средна, 28% –с висока и 13% със свръх-
мотивация за постигане на успех), ще се потвърди схващането на 
Олпорт, че притежанието на дългосрочни цели разграничава човека 
от останалите живи същества и наличието определя централния  
аспект на психически здравата личност (Shults, 2004). Невротиците 
са лимитирани откъм дългосрочни цели, което разфокусира 
подсистемите на личността, с което я прави нездрава. 

 
Заключение 
Проучването установи специфичност при проявленията на 

личностните характеристики по две от скалите: „привързаност-
обособеност” и „самоконтрол-импулсивност”, при които се наблю-
дава кумулиране на резултатите във високите нива на прите-
жаваните първи характеристики от дименсиалните двойки в скали-
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те. Което характеризира над 70% от анкетираните професионалисти 
по здравни грижи като носители на личностни характеристики: 
привързаност – топлота, сътрудничество, доверчивост, разбиране, 
уважение към другите и самоконтрол – старателност, настойчивост, 
отговорност, самоконтрол над поведението, предвидливост. По 
други две от скалите „екстраверсия-итроверсия” и „експерсивност-
практичност”, независимо, че над 50% от анкетираните попадат в 
средните нива на скалите (което се определя за диапазонна норма), 
се наблюдава изместване на броя лицата, попаднали във високите 
нива (37% за първата скала и 44%  за втората), което определя тези 
анкетирани като носители на персонални характеристики като: 
екстраверсия – активност, доминиране, общителност, търсене на 
впечатления, проява и експресивност – любопитство, любозна-
телност, артистичност, сензитивност, пластичност. При което се 
допуска хипотезата, че тези лица по-скоро в ролевата си активност 
си ще бъдат склонни да пунктират междуличностните отношения и 
контакти по-скоро на психологическо, отколкото на социално 
(формално) ниво. С нарастване на възрастта се отчита преход от 
емоционална устойчивост към емоционална неустойчивост.  

Вниманието към личността на професионалистите по здравни 
грижи е изключително важно, тъй като мястото и ролята им в 
здравеопазването е от съществено значение в процесите на профи-
лактика диагностика, терапия и поддържане на здравните грижи за 
българското население.   
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Резюме: В настоящата тема се разглежда умението за асер-

тивност, чието отсъствие в поведението повишава риска определено 
лице да попадне в позиция на жертва на насилие. Често, при хора 
пострадали от насилие, се наблюдава непълноценно социално 
функциониране, изразяващо се в неспособност да създадат, развият и 
стабилизират удовлетворяващи междуличностни взаимоотношения. 
Липсата на познание за собствени граници и неумението да утвърдят 
себе си по спокоен и положителен начин, без да прилагат агресия или 
пасивност е признак за тяхната неасертивност. 

Ключови думи:асертивност, неасертивност, виктимност,насилие, 
жертви 

 
Non-assertive behavior as a prerequisite for victimism 

 
Krasimira Gramatikova 

VelikoTarnovo University "St. Cyril and St. Methodius", VelikoTarnovo, 
Bulgaria, е-mail: krasi_grmt@abv.bg 

 
Summary: This work addresses the ability of assertiveness, whose 

absence in behavior raises the risk of a person falling into the position of a 
victim of violence.Often, people suffering from violence experience poor social 
functioning, represented in inability to create, develop and establish satisfactory 
interpersonal relationships.The lack of knowledge of their own borders and the 
inability to affirm themselves in a calm and positive way, without applying 
aggression or passivity is a sign of their non-assertiveness. 

Keywords: assertiveness, non-assertiveness, victimization, violence, 
victims 

 
Що е асертивност 
Обобщавайки възгледите  на отделните автори, асертивността 

може да се определи като сложен, многосъставен личностен 
конструкт, чийто основни компоненти са самоуважение и уважение 
към околните, наличие на увереност в себе си, способност на човек 
активно да отстоява своите права без да наранява чувствата на 
хората, открито да заявява своите цели, намерения и чувства пред 
обкръжаващите, ненакърнявайки личността им.Асертивността се 
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повлиява от редица фактори, като най-значими са ситуацията, в 
която е поставен човек, личностните му качества и социалните 
условия в които попада.Асертивността в поведението не е общо-
валидна величина, а умение за постигане на баланс между настой-
чивост и отстъпчивост и стои в контекста на две противоположни 
форми на социално поведение – покорна и агресивна. Човек, демон-
стрирайки сила, себеизразявайки се чрез агресия, нарушава правата 
на другите и емоционално ги застрашава. В противовес на агре-
сивният стил, подчиненото и покорно поведение в социалните 
взаимодействия води до дисфункционални и болезнени емоции, 
несигурност и загуба на  лична неприкосновеност.Както вече стана 
ясно, неумението за себеутвърждаване  е компонент от личностната 
характеристика, но предвид ситуацията в която попада, човек може 
да демонстрира по различен начин своята неасертивност - чрез 
пасивност, агресивност или  манипулативност.Консултирането и 
терапевтичната работа на жени обект на насилие, придобива все по-
голямо значение в психосоциалната практика и се поражда необхо-
димост от прецизно проучване на динамиката на развитие, емоцио-
налният статус и психичните характеристики на жените жертви. 

 
Личностни, социални и културни детермининанти на 

неасертивност 
В съвременният свят агресията като тенденция в субектните 

взаимоотношения е все по-дискутирана тема. Домашното насилие 
като социален феномен е достигнало равнище считано универсално 
опасно предвид пряката заплаха за оцеляване и благоденствие на 
индивида. Някои нагласи в по-широк смисъл показват  взаимоот-
ношения между мъже и жени, които затвърдени посредством пат-
риархалният ред благоприятстват проявите и търпимостта на 
домашното насилие. Жените заемат място в установената йерар-
хична система, в която неравенството е обусловено и социално и 
природно и тази неравнопоставеност е причина някои от тяхда не 
успеят да се заявят, противопоставят и да защитят личните си инте-
реси, права и свободен избор. В обществото властва стереотипна 
представа определяща жените като създания, които са безсилни и 
емоционално зависими от мъжете, като по този начин ги поставя в 
индуцирана подчинена позиция. Прояви на насилие като враждеб-
ност, бруталност и груба сила свидетелстват за беден репертоар от 
социални умения, но са ключови инструменти, с които извърши-
телят на деянието си служи за да постигане власт и подчинение над 
жертвата.Актовете на насилие (вербално, емоционално, психично, 
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физическо, сексуално и икономическо) оказвано от един партньор 
спрямо друг, с цел насаждане чувство на страх и контрол, зависят 
от културалните модели в исторически план. Общоприето е, че 
деяния съпроводени с насилие между членове на семейството при-
състват във всяка епоха, общество и култура, но не винаги са се 
разглеждали като социална заплаха. В последните десетилетия, 
домашното насилие е превърнато в проблем от световен мащаб и 
това провокира търсене на предиктивни средства и причини. Пси-
хологически, личностни, социални и културни фактори, водят до 
чести колизии във взаимоотношенията между хората и тогава въз-
никва потребността човек да отстои правата си в едни обичайно 
неблагоприятстващи условия.Липсата на асертивност е типична в 
поведение на покорство и съзависимост, където няма уважение към 
собствените права и позиции, където съществува невъзможност за 
поставяне на граници и тяхната защита. Някои хора имат 
нереалистичното вярване, че посредством чести прояви на жестове, 
компромиси, „жертви“ към другия, самоотхвърляйки се, налагайки 
си самоограничения ще постигнат желаното спокойствие и психи-
чен контрол. Ала последиците от такова поведение провокира у 
неасертивните висока тревожност, гняв към себе си и другите, чув-
ство за малоценност, дълбока неудовлетвореност и изобилно тру-
пане на негативи от постоянни недоразумения и конфликти във 
взаимоотношенията. Тъй като животът на човека се ръководи от 
неговата ценностна система и тя е ключът при всеки избор, при 
всяка проява на свободната воля, ценностите на отделния човек 
носят съществена информация за него, чрез тях могат да бъдат раз-
брани неговите нагласи.Има хора, чиито нагласи се влияят от убеж-
дението че не е почтено и морално да отстояват себе си, да се 
себеизтъкват и дори да изразят своето мнение. Това убеждение във 
висока степен е валидно за жени жертви на домашно насилие, които 
са представители на някои етноси и религии. Членовете на такива 
общности обикновено са в подчинено-зависима позиция, не могат 
да се отделят от рода и групата, поради страх, предубеждения и 
стереотипи. Те нямат право на място за лично пространство, жи-
тейски избор и собствен мироглед. 

Позната форма на неасертивно поведение, която се вписва в 
характеристиката на личността на жените жертви на насилие и е 
свързана с подчинението е конформността. Процес, в който след-
ствие на въображаемо или действително влияние (социален натиск) 
променяйки своята нагласа, човек се опитва да се приспособи, 
търсейки хармония. В книгата си „ Човекът социално животно“, 
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Елиът Арънсън пише, че конформизмът, се проявява по-често при 
хора, които имат по-ниско самочувствие и че човек, по-лесно де-
монстрира конформно поведение, когато източникът на влияние е 
значим, авторитетен, властен. 

 
Родителски практики и стил на възпитание 
Неасертивното поведение може да се разглежда като заучено, 

тъй като всяко поведение е действие, което се научава чрез наблю-
дение, обучение или опит. Родителският подход и методи на въз-
питание, както и влиянието на социалната среда оформят личност-
ните характеристики на индивида. И тъй като човешкото поведение 
в голяма степен се научава и затвърждава в детството, през този 
период са най важни родителската практика и стил на възпитание. 
Често срещана причина за неасертивността при някои жени е в 
резултат на погрешно възпитание. Захранени с увереността, че за да 
бъдат успешни, да постигат целите си, да достигнат хармония в 
интеракциите си с хората и света на всяка цена трябва да демон-
стрират добри обноски, да бъдат културни, скромни и благопри-
лични. Неглижирайки собствените си интереси заради убежденията 
си, при възникване на  конфликтни ситуации се оказва, че не успя-
ват да се защитят. Изследвания показват, че възпитавани в автори-
тарен родителски стил децата страдат и се нарушават едновременно 
познавателните и социалните им умения, те стават зависими от 
авторитетната фигура на възрастния. Израстват с ниска самооценка, 
затворени, послушни, неуверени, проявяващи често афекти на рет-
рофлексиран гняв. Психологическият контрол, който прилагат 
родителите използвайки някои форми на наказания, причиняват 
вина или срам у детето и в резултат на това то става тревожно, 
срамежливо, зависимо, развива чувство за малоценност. Суровото и 
внушаващо страх родителско възпитание и строгите и твърди 
ролеви модели във възпитанието на детето са гаранция за неасер-
тивност у възрастния индивид.Ако пък детето е свидетел на агре-
сивни прояви между родителите, то усвоява подобен стил на дър-
жание и трупайки своя социален опит у дома, голяма е вероятността 
когато порасне, да повтори родителския модел на насилие. В 
повечето случаи момичетата са склонни да приемат ролята на жерт-
ва, копирайки поведението на своята майка. Неасертивността може 
да се придобие и в отстъпчивият стил на възпитание, противо-
положен на авторитарния, при който в децата се формира незряло, 
пасивно и зависимо поведение и това повлиява бъдещото им 
самоутвърждаване. 
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Невербален израз на неасертивност 
Неасертивността като характеристика на поведението се изра-

зява и по невербален начин, най-вече чрез сигнали, показващи 
неувереност и страх. Посредством актове наневербално комуника-
ционно поведение и паралингвистични символи може да бъде иден-
тифицирана и затормозената неасертивност. Някои изследователи 
споделят мнението, че словесно се предава обективната информа-
ция, а несловесното общуване служи за един вид договаряне на 
поведението, дори понякога замества словесните послания. Така 
невербалните знаци, които потенциалната жертва на насилие откри-
то изразява, безпогрешно биват разпознати и се улавят от агресора.  

 
Заключение 
“Терминът "виктимология" буквално означава "наука, знание 

за жертвата" (от лат. Victima – жертва и гръцки. Логос – учение). 
Тази наука е възникнала в резултат на изследването на жертвите на 
престъпления и първоначално е разработена в рамките на крими-
нологията.” (Malkina-Pyh,2009) 

В трудовете си редица автори изследват различни аспекти от 
характеристиката на лицата с виктимно поведение и стигат до 
извода, че то се обуславя от средата, социалните и индивидуални 
психологически условия. Доминиращи фактори са: индивидуален 
опит на преживяване или наблюдение на насилие, неадекватни 
родителски стратегии на възпитание, социална неадаптивност, фор-
миран комплекс от психологически качества (емоционална неста-
билност, тревожност, несигурност, чувство на малоценност). Т.е. 
човек е предразположен да стане жертва на насилие поставен в 
определена ситуация, дори когато това е предотвратимо и обек-
тивно може да се избегне. С други думи, виктимизацията на конкре-
тен индивид представлява потенциалната му способност да бъде 
поставен в ролята на жертва на насилие като резултат от отрица-
телното взаимодействие на неговите лични качества съчетани с 
външни фактори.Повишената степен на уязвимост поради личния 
компонент на жертвата произтича от наличието на подходящи 
виктимизационни предразположения. Едно от тези доминантни 
проявления е липсата на асертивност. Посятите ментални и 
емоционални семена, които поникват и растат в човека още от 
рождението му, обичайно са благодатни семена на любов, уважение 
и свобода, но понякога семената са отровни – на страх, принуда, 
вина и пр. Именно тези отровни семена подронват самоувереността, 
самооценката и пораждат страх, като повишават степента на инди-
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видуална уязвимост и се проявяват в голяма степен активно. 
Обобщено може да се каже, че основен критерии за разпознаване на 
неасертивността е силно намалената способност за адекватна и 
пълноценна адаптация в социалните взаимоотношения. В специфи-
ката на междуличностните взаимоотношения обусловени от култур-
ното равнище, откриваме една значима особеност в психологи-
ческата характеристика на жени, попадащи в ролята на жертви на 
насилие и това е именно отсъствието на асертивност. 

 Следва да бъде изяснено в каква степен неефективното 
социално поведение на неасертивните е предпоставка за последващ 
евентуален риск в междуличностните взаимоотношения, в които 
стъпват.Наложително е да се обърне внимание и върху последиците 
за клиента. 

 Освен това, да се обследва каква е степента на неасертив-
ност и доколко затвърдени са поведенческите модели. 

 Необходимо е да се достигне до причините за това пове-
дение, както и обичайно в какви ситуации се проявява. По-задълбо-
чено проучване и диференциране на асертивността в психологичен 
аспект, би могло да стимулира и подпомогне личностното и со-
циалното развитие на жените, на лицата живеещи в риск и подло-
жени на домашно насилие. 

 Съдържателното насочване на помощта от специалист 
включва избор на подходящ консултативен подход, определяне на 
целесъобразни методи и техники. 

И тъй като асертивността отразява разбирането за личната 
ценност на всеки човек, въпросът се свежда до най-съществената 
идея за основни човешки права. 

Представените съображения са развити в страниците на кратък 
текст, чийто проект предполага обстойно изследване. 
 
Библиография 
Andreeva, L. (1999). Social Knowledge and Interpersonal Interaction. Sofia: 

Lik 
Aronson, Е. (1984). TheSocial Animal. Sofia: Science and Art 
Boncheva, I. (2013). Psychology of Child Development. Varna: Slavena 
Hadziyski, M. (2014). Theory and practice of psychological counseling. V. 

Tarnovo: Faber 
Malkina-Pyh, I. (2009).Psychology of victim behavior. Moscow: Eksmo 
Piez, A. and Garner, A. (2000).The body language. The hidden meaning 

ofwords. Sofia:Ciela 
Stoychev, N. (2016). The Violence. Sofia: Labor 
 



157 

ДОКОЛКО ГРУПАТА ДОБАВЯ СТОЙНОСТ  
ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ? 

 
Александър Пожарлиев 

Нов български университет, София, департамент Администрация и 
управление, apojarliev@nbu.bg 

 
Резюме: Изследването си поставя за цел да проучи в български усло-

вия в каква степен групите са способни да вземат решения с по-добро 
качество от индивидите и да постигат синергия. С помощта на 5 
различни симулации е наблюдавано решаването на проблеми от 90 групи с 
общ брой на участниците над 420 души, обучаващи се в програми за 
развитие на управленски умения. Получените резултати потвърждават 
очакванията, че резултатите на българските групи показват изразено 
сходство с резултати от изследвания на чужди групи. Същевременно се 
потвърждават и хипотезите, че качеството на групово взетите реше-
ния в сравнително висок процент от случаите е по-добро от качеството 
на усреднените индивидуални решения, но групите, постигащи синергия 
са значително по-нисък процент – около една трета от всички групи. 
Данните дават основания и за подкрепа на хипотези за изявяване на 
различия между групите въз онова на фактори като наличие или не на 
принадлежност към една и съща организация/ екип, или работа в частна 
или държавна организация.   

Ключови думи: групово вземане на решение, решаване на проблеми, 
синергичен модел за решаване на проблеми, синергия.  

 
How does the group add value to solving problems? 

 
Alexander Pojarliev 

New Bulgarian University, Sofia, department Administration and Management, 
apojarliev@nbu.bg 

 
Summary: The study aims to research in Bulgarian environment the 

extent to which groups are able to make better quality decisions than 
individuals and to achieve synergy. Applying 5 different simulations, the 
problem solving of 90 groups with a total number of participants over 420 
people developing management skills has been observed. The findings confirm 
the expectations that the results of Bulgarian groups demonstrate a similarity to 
the results of studies of foreign groups. At the same time, the hypotheses are 
confirmed that the quality of group decisions in a high percentage of cases is 
better than the quality of the average individual ones, but the groups achieving 
synergy are significantly lower percentage - about one third of all groups. The 
data also give grounds for supporting hypotheses about presence of differences 
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between groups, on the basis of factors such as whether or not groups belong to 
the same organization/ team, or work in a private or public sector. 

Keywords: group decision making, problem solving, synergistic problem 
solving model, synergy.  

 
Въведение 
Процесът на вземане на решения е от критично значение, както 

в бизнеса, така и във всички области на човешка дейност. Разли-
чията в начините на вземане на решения могат да доведат до големи 
вариации в резултатите от гледна точка на ефективността.  

Изследванията на въпроса за предимството на индивидуалното 
или на груповото решаване на проблеми по отношение на тяхната 
ефективност имат своята история от първата половина на ХХ в. 
Някои ранни проучвания от 30-те години формират възгледите, че 
групите се представят по-добре най-малкото поради ефекта на 
натрупването на повече знания и опит, които повишават вероят-
ността за вземане на по-добро решение (Shaw, 1932). По-късно 
обаче Норман Майер посочва, че отговорът на въпроса е неясен и 
още през 60-те год. съществуват доказателства, както в подкрепа, 
така и против тази позиция (Maier, 1967). Вземането на решения в 
група се е наложило като практика в съвременните организации, но 
проучванията показват, че както групите могат да допринасят за по-
добро качество на взетите решения, така могат и да влошават 
представянето на индивидите, от които се състоят. Брансън и др. 
посочват редица изследвания, подкрепящи както предимствата на 
груповата работа, така и недостатъците й, свързани с присъщи на 
груповия процес характеристики, водещи до понижаване на ефек-
тивността (Branson et. al, 2010: 76).  

Настоящето изследване поставя като основен изследователски 
въпрос доколко групите могат да предлагат по-добри решения в 
практически ситуации на решаване на проблеми от индивидите, или 
казано по друг начин: да добавят стойност в процеса на вземане на 
решения. 

 
Фактори, влияещи върху ефективността на груповото 

вземане на решения 
Вземането на ефективни решения в група очевидно зависи от 

редица фактори. Според Майер силите, които оказват влияние 
върху разрешаването на проблеми са активите на групата, 
задръжките присъщи на груповия процес и фактори, зависещи от 
уменията на лидера. От една страна информацията и знанието в 
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групата като цяло винаги надвишават тези на когото и да било от 
индивидите. По-голям е и броят на подходите към проблема. Гру-
повото участие в процеса на вземане на решение усилва приемането 
и подобрява разбирането на взетите решения.  

От друга страна задържащи сили могат да бъдат груповият 
натиск за конформизъм, „валентността“ на решенията (натрупване 
на критична маса от позитивни коментари за дадено решение, след 
която други решения нямат голям шанс да бъдат разгледани 
(Hoffman & Maier, 1964), доминиране на индивиди и конфликтни 
странични цели (напр. налагане, спечелване на спора). Всички тези 
сили нямат отношение към обективното качество на решението и 
могат значително да влошат вземането на решение.  

Майер счита, че ако бъдат избегнати задръжките на груповия 
процес и оползотворени активите на групата чрез умело лидерство, 
групите имат по-голям потенциал и от най-добрите индивиди дори 
по отношение на въпроси и проблеми, които изискват изява на 
креативност. Проявлението на факторите, които могат да бъдат, 
както актив, така и пасив на групата ще зависи от уменията на 
лидера за поддържане на конструктивно несъгласие, справяне с 
конфликтни интереси, поемане на риск, управление на времето и 
оказване на защита на конструктивните предложения, независимо 
от техния източник (Maier, 1967).  

Сравнението между ползите от индивидуалното или груповото 
разрешаване на проблеми би следвало да отчита и редица ситуа-
ционни фактори. Освен от уменията на лидера, водещ дискусията, 
те мога да зависят и от същността на проблема, и от целта, която 
трябва да се постигне (решения с високо качество или решения, 
приети от всички; необходимост от иновация, скорост, задоволява-
не на различни потребности).  

Друг важен фактор, който може съществено да повлияе върху 
повишаването на представянето на групата е стилът на взаимодей-
ствие между нейните членове. Той е адресиран детайлно в разрабо-
тения от изследователската организация Хюман Синерджистикс 
синергичен модел за решаване на проблеми (Subarctic etc., 2007: 27–
31). 

 
Синергичен модел за решаване на проблеми 
Моделът се изгражда въз основа на предпоставката, че когато 

групите възприемат конструктивен стил на взаимодействие и чле-
новете им подхождат към проблемите по рационален и подкрепящ 
начин, усилията от взаимодействието на работещите съвместно 
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хора ще имат по-голямо въздействие, отколкото сумата на незави-
симите им усилия. Конструктивният стил на взаимодействие в 
групата е описан подробно в изданията на Хюман Синерджистикс, 
както и инструментите за неговото измерване (Group Styles 
Inventory etc., 1990). 

Резултатът от синергичното разрешаване на проблем е ефек-
тивно решение. Ефективността на груповото решение на свой ред 
може да се определи въз основа на критерии като постигане на по-
високо качество от всички индивидуални решения (синергия) и 
възприемане от всички членове на групата. Отнесено към идеите на 
Майер (Maier, 1963), ефективното решение може да бъде предста-
вено под формата на уравнение, където то се явява като произве-
дение на мярката на качеството, умножено по мярката на приема-
нето му от тези, които ще го изпълняват: 

Спрямо модела на Хюман Синерджистикс има две групи клю-
чови фактори, които допринасят за ефективни решения. Първата 
група включва уменията и знанията на членовете на групата и 
ресурсите, с които тя разполага по отношение на проблема. Втората 
група фактори се отнася до качеството на уменията за рационално 
мислене и междуличностно взаимодействие на участниците, т.е. до 
възникващия групов процес при решаването на проблема. Рацио-
налните умения се отнасят до анализиране на ситуацията, опреде-
ляне на цели, опростяване на проблема, разглеждане на алтернативи 
и обсъждане на последствия. Междуличностните умения включват 
изслушване, подкрепа, конструктивно конфронтиране, участие и 
търсене на съгласие (Subarctic etc., 2007: 29). 

Хюман Синерджистикс/ Център за приложни изследвания, 
основан от Клейтън Лафърти е пионер в разработването на симу-
лации за решаване на проблеми, чрез които може да се измери и 
демонстрира идеята за синергия. Механизмът им се основава върху 
извършването на преценка и вземане на решение за подреждане по 
приоритет на списък от предмети или действия спрямо важността 
им за постигане на цели като оцеляване или по-висока ефективност. 
Дадените по индивидуален и групов начин отговори се сравняват с 
норма (експертни, препоръчителни или базирани на изследвания 
решения), на базата на която могат да бъдат получени величини на 
отклоненията от нея.  

В изследване, проведено с помощта на разработената от 
Лафърти симулация „Оцеляване в субарктични условия“ са предста-
вени резултатите на 244 екипа, включващи общо 1228 участника. 
Експертното решение на симулацията е консултирано с канадската 
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спасителна служба. Според тези резултати 96% от екипите са 
постигнали по-добър групов резултат от средния индивидуален 
резултат вследствие на процеса на групово вземане на решение. 
Респективно само 4% от групите не са успели да подобрят средния 
индивидуален резултат (Subarctic etc., 2007: 55). Друго известно 
изследване на Дж. Земал показва сравнение на моделите на пред-
ставянето на 388 групи, които са участвали в една от шест различни 
симулации, включително и посочената по-горе. Процентът на гру-
пите, които подобряват средния индивидуален резултат варира 
между 85–100%, а на тези, които подобряват най-добрия инди-
видуален резултат и постигат синергия е в порядъка на 17–50% 
(Szumal, 2000). Най-често по-малко от половината групи успяват да 
надминат представянето на най-добрия си участник, т.е. въз основа 
на резултатите може да се заключи, че групите не постигат лесно 
синергия. Според Хюман Синерджистикс, постигането на синергия 
зависи главно от качеството на взаимодействията между членовете 
на групата, без значение какъв е видът на проблема или неговият 
контекст.   

Настоящото изследване си поставя за цел да проучи в бъл-
гарски условия доколко групите са способни да вземат решения с 
по-високо качество от индивидуалните и да постигат синергия. 
Вземайки като отправна точка известните данни, свързани с при-
ложението на синергичния модел за решаване на проблеми беше 
формулирана най-общо хипотезата, че резултатите от изследвания-
та на български групи ще бъдат сходни с резултатите от изследва-
нията на чужди групи. Това би означавало и потвърждаване на 
хипотезите, че: 

1. Резултатите, получени от една и съща симулация, приложе-
на в чужди и български групи ще покажат висока степен на 
сходство. 

2. Качеството на групово взетите решения в съпоставимо 
висок процент от случаите ще бъде по-добро от качеството на 
усреднените индивидуални решения в групите. 

3. Групите, постигнали синергия ще бъдат значително по-
нисък процент – по-малко от половината от всички групи. 

В допълнение може да се предположи, че качеството на 
взаимодействие в групите е вероятно да зависи от това дали хората 
в тях се познават и имат опит от съвместна работа. Така, ако гру-
пите бъдат сравнени въз основа на принадлежност или не на 
членовете им към една и съща организация или екип, въз основа на 
презумпцията, че групите с по-добро качество на взаимодействие е 
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вероятно да постигнат по-висока ефективност, има основание да се 
формулира хипотезата, че: 

4. Групите, състоящи се от членове от една организация или 
екип ще постигнат по-добри резултати от сборни, отворени групи, 
съставени от участници, които не работят съвместно. 

Също така динамиката на работата в частния бизнес предпо-
лага по-голям натиск за ефективност и резултати и във връзка с това 
вероятно търсене на повече възможности за развитие на умения за 
екипна работа, групово вземане на решение и изработване на 
взаимодействия с по-високо качество. От тази гледна точка би било 
интересно да се провери хипотезата, дали:  

5. Групите, съставени от участници, работещи в частни орга-
низации ще постигнат по-добри резултати от групи, съставени от 
участници, работещи в публични организации (училища, държавни 
агенции и предприятия).  

 
Методология 
Настоящото изследване включи регистриране на резултатите 

от груповото решаване на проблеми на 90 групи, повечето от които 
в състав 4–6 души, с изключение на няколко групи, състоящи се от 
3 или 7 участници. Общият брой на участниците възлиза на над 420, 
но не може да бъде посочен съвсем точно, поради отсъствие на 
записи на точния брой на участниците в някои групи. Изследването 
обхваща 5 различни симулации на разрешаване на проблем, прове-
дени като част от отворени или фирмени управленски обучения и 
тренинги, свързани с теми като управление на качество, организа-
ционна култура, работа в екип и вземане на решения. Участници в 
изследването са както реални екипи, работещи в организации от 
частния бизнес и в публичната сфера, така и отворени групи, 
включващи студенти и мениджъри от магистърски и професио-
нални управленски програми на Нов български университет, и 
участници в други обучения за развитие на управленски умения.  

 

Таблица 1. Видове групи, участници в изследването 
Видове групи Брой групи 

Групи от участници от една организация 28 
– Частен бизнес (5 организации) 23 
– Публични организации (2 организации) 5 
Отворени групи 62 
– Частен бизнес (участници от множество организации в 
широк обхват от сектори) 

27 

– Публична сфера (директори на институции в средното 
професионално образование) 

35 
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Симулациите са проведени в периода от 2009 – 2019 г. Три от 
симулациите са разработени от Хюман Синерджистикс, като 
първата е може би най-популярна тяхна симулация – цитираната 
по-горе „Оцеляване в субарктични условия“. Другите две са: „Пред-
извикателство за промяна“ (Szumal, 1998 a,b) и „Култура за качест-
во“ (Cooke, 2004). Четвъртата симулация е „Заклещеният камион“, 
разработена от Р. Бейкър и Д. Колб и (Baker & Kolb, 1990), а петата 
„Управление на прехода“ се базира на казус, публикуван в едно-
именната книга на У. Бриджес (Bridges, 2003).  

 
Таблица 2: Разпределение на групите участници в симулациите 

Симулации Брой групи 
„Култура за качество“ 53 
„Оцеляване в субарктични условия“ 19 
„Предизвикателство за промяна“ 10 
„Заклещеният камион“ 5 
„Управление на прехода“ 3 

Общо: 90 

 
Процедурата на провеждането на симулациите следва насоките 

на ръководствата на Хюман Синерджистикс (Subarctic etc., 2007; 
Envisioning etc. 1993; Szumal, 1998b) и обхваща средно около 2 часа, 
части от които са времето за инструкции и индивидуално вземане 
на решения. В процедурата за изчисляване на резултатите от си-
мулациите като основни измерители на ефективността служат 
получените индивидуални резултати (ИР), груповият резултат (ГР) 
и най-добрият индивидуален резултат (НДИР) в групата, въз основа 
на отношенията между които се изчисляват средeн индивидуален 
резултат (СИР), величина на печалбата/ загубата (сравнение между 
СИР и ГР) и получената синергия (сравнение между ГР и НДИР).  

ИР и ГР се изчисляват като се сумират абсолютните различия 
между оценките на участниците и най-доброто решение (експертна 
или получена в изследване оценка) на подреждането на айтемите от 
списъка. Колкото по-ниски са стойностите, толкова по-малки са 
отклоненията, т.е. решението се доближава до най-доброто и следо-
вателно притежава по-високо качество. 

СИР се изчислява като сборът на ИР на членовете на групата се 
раздели на техния брой и е мярка за средното равнище на познание 
и ресурси, които те привнасят в групата. Той може да се разгледа и 
като показател за очакваното равнище на качество на решението, 
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ако един член на групата бъде избран по случаен път да реши проб-
лема самостоятелно.  

ГР на свой ред е мярка за качеството на решението, прието от 
участниците, работещи съвместно като група. Групите могат да по-
добрят качеството на решението, ако постигнат по-малко отклоне-
ние на ГР от СИР спрямо най-доброто решение. Това обаче още не 
означава постигане на синергия. Изчисляването на синергията се 
извършва като ГР се извади от най-добрия индивидуален резултат. 
Получената позитивна стойност свидетелства, че взаимодействието 
на хората в групата постига по-високо качество, отколкото всяко от 
индивидуалните решения, т.е. синергичното решение е по-добро от 
механичния сбор на отделните решения (често изразявано с 
метафората: 1+1=3).  Негативната стойност означава, че групата не 
е могла да се възползва от разполагаемите знания и ресурси на 
своите членове и някои от техните индивидуални решения биха 
имали по-голямо въздействие от гледна точка на качеството. 

 
Резултати 
Според изследването на Земал на извадка от 58 групи, резулта-

тите от симулацията „Оцеляване в субарктични условия“ са в 90% 
от случаите постигане на по-добър групов резултат от средния 
индивидуален и в 50% от случаите постигане на по-добър резултат 
от най-добрия индивидуален (Szumal, 2000). Резултатите от същата 
симулация в настоящето изследване върху 19 български групи са 
изключително сходни: 89,47% от групите постигат подобрение на 
СИР (17 от 19), а 52,63% по-добри резултати от НДИР (10 от 19).  
Това дава основание за приемане на първата хипотеза на настоя-
щето изследване. Почти пълното потвърждение на резултатите 
може да се разгледа като верифициране, както на наблюденията 
досега, така и на валидността на българската адаптация на симу-
лацията, използвана в местна среда и култура.  

Резултатите са близки и до тези в цитираното по-горе изслед-
ване на Хюман Синерджистикс на същата симулация, проведено с 
244 екипа, където 96% от групите подобряват СИР. Данните от това 
изследване са събирани по време на ранните тренинг програми, 
провеждани със симулацията през последните десетилетия на ХХ в. 
Сравнението на резултатите в таблица 3 показва също, че като цяло 
групите в него се справят по-добре от групите в настоящето изслед-
ване. Резултатите на българските групи всъщност са много по-
близки до резултатите на извадката от слабо представящи се групи 
в американското изследване. Те са обясними, ако се отчете фактът, 
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че най-добрите индивидуални резултати в българската извадка 
също са отчетливо по-слаби, т.е. познанията, уменията и опитът за 
решаване на проблема са по-ниски. Една възможна причина за това 
би могла да бъде свързана с културни особености, определящи 
компетентността на участниците в двете извадки. Прави впечат-
ление обаче, че и величината на печалбата/загубата от груповата 
работа е по-ниска, както и делът на групите, които не постигат 
подобрение. Това вече би следвало да няма отношение толкова към 
компетентността на участниците, колкото към качеството на групо-
вото взаимодействие в българските групи. Все пак утешителен е 
фактът, че величината на печалбата е по-висока от тази на слабо 
представящите се групи в американското изследване. Разбира се, 
необходимо е данните да се интерпретират с висока степен на 
условност, поради малкия размер на българската извадка и непро-
порционалността й спрямо контролната, включително разполага-
нето им в отдалечени един от друг по време периоди на изследване. 
Въпреки това те могат да послужат за сравнение на общите тен-
денции на моделите на представяне на групите и на отношенията 
между отчетените променливи, където не се откриват съществени 
различия. 

 
Таблица 3. Сравнение на резултатите от симулацията „Оцеляване в 
субарктични условия“ в американското и в българското изследване 

№  Резултати на 244 групи 
(Subarctic еtc., 2007:55) 

Резултати 
на 19 

български 
групи 

Общо На слабо 
представящите 

се групи 
1. Среден индивидуален резултат 47,3 50 59,6 

2. Среден групов резултат 29,8 40,9 46,4 
3. Средна величина на печалбата/ 

загубата от груповата работа 
17,4 

 
9 13,3 

4. Среден най-добър индивидуален 
резултат 

32,5 36,4 46 

5. Усреднена разлика между най-
добър индивидуален и групов 
резултат 

2,7 
 

-4,5 -6 

6. Групи, които подобряват 
средния индивидуален резултат 

96% 
 

89,47% 

7. Групи, които не подобряват 
средния индивидуален резултат 

4% 10,53% 
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Резултатите от моделите на представянето, наблюдавани във 
всички 90 групи, участвали в някоя от петте симулации са изоб-
разени на фиг. 1. 
 

 
 

Фиг. 1. Модели на представянето на групите в петте симулации. 
 
Делът на групите, които подобряват средния индивидуален 

резултат варира между 79,24–100% (срв. 85–100% при Земал), а на 
тези, които подобряват най-добрия индивидуален резултат и пости-
гат синергия е в порядъка на 21,57–52,63% (срв. 17–50% при Земал). 
Общо за всички 90 групи резултатите са респективно 83,33% (75 
групи), подобрили СИР и 31,11% (28 групи), подобрили НДИР.  

Обобщеният поглед показва, че в петте симулации около 5 от 6 
групи постигат по-добър резултат от средния индивидуален. Резул-
татите варират между 3 от 4 групи, до всички групи в отделните 
симулации. Синергия обаче постигат средно само 1 от 3 групи. 
Само в една от симулациите около половината групи са постигнали 
синергия, както в цитираното изследване на Земал, описващо 
същата симулация. Останалите резултати са напълно съпоставими, 
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въпреки използването на различни симулации (Szumal, 2000) и 
дават основание за приемане, както на втората, така и на третата 
хипотеза на настоящето изследване. 

Както беше споменато, постигането на по-добри групови 
резултати и на синергия, според Хюман Синерджистикс зависи 
основно от качеството на взаимодействията между членовете на 
групата. За проверка на четвъртата хипотеза, свързана с предпо-
лагаемо влияние на предварителното сработване на участниците 
върху резултатите, извадката беше разделена на две части, въз осно-
ва на това дали участниците са от една организация, работят в един 
екип или най-малкото съвместно (фирмени групи, n=28), или са 
записани в отворена програма за обучение, включваща непознати и 
колеги от различни организации (отворени групи, n=62). Резулта-
тите от сравнението са представени на фиг 2, където разликата в 
подобрението на СИР е близо до 14%, а на НДИР над 16% в полза 
на фирмените групи. Данните свидетелстват в подкрепа на осно-
ванията за приемане на четвъртата хипотеза.   
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За проверка на петата хипотеза, свързана с предполагаемо 
влияние на различната динамика на работа в частната и държавната 
сфера върху уменията за групово взаимодействие и резултатите, 
извадката беше разделена на две части, въз основа на това дали 
участниците са членове на публични (n=40) или частни организации 
(n=50). Резултатите от сравнението са представени на фиг. 3, където 
разликата в подобрението на СИР е близо до 20%, а на НДИР над 
10% в полза на частните групи. Данните свидетелстват в подкрепа 
на условното приемане и на петата хипотеза.  

Необходимо е да се отчете, че направените сравнения не прите-
жават строгостта и точността на един статистически анализ. Те 
показват единствено тенденции в моделите на представяне на гру-
пите. Разнородният характер на самите симулации като стимулен 
материал, на критериите за оценка, на броя на групите в изслед-
ването и на непропорционалността, както на отделните симулации, 
така и на разглежданите извадки не дава възможност за достоверен 
анализ на статистически значими различия между групите. Въпреки 
обаче потенциалните източници на отклонения в интерпретацията 
на данните, изразените тенденции в резултатите са показателни и 
задават основания за бъдещи по-прецизни изследвания. 

 
Заключение 
От гледна точка на отговора на изследователския въпрос 

относно това кои решения са по-ефективни – взетите от индивида 
или от групата вследствие на обсъждане, резултатите недвусмис-
лено показват, че качеството на груповите решения е в много 
голяма част от случаите по-добро от това на случайно взет индивид 
от групата (измерено чрез СИР). Не така обаче стои въпросът с ка-
чеството на груповите решения, отнесени към тези на най-добрите 
участници в групите (НДИР). По-малко от една трета от групите 
успяват да постигнат по-добро решение, което означава, че в оста-
налите две трети от случаите в групите съществува по-добро инди-
видуално решение, което не е успяло да се изяви и приеме. Казано 
по друг начин групите, биха могли да повишат качеството на своите 
решения, ако идентифицират най-компетентните си членове и се 
вслушат в тях. За да може това да се случи обаче е необходимо 
високо качество на взаимодействие, свързано например със специ-
фично лидерство и постигане на възможно най-конструктивен, а не 
дефанзивен стил на общуване между участниците. Поради специ-
фиката на груповия процес това очевидно се оказва по-трудно 
постижимо и оставя отворен въпроса за добавената стойност на 
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групата. Със сигурност обаче резултатите дават основание да се 
префокусира дилемата индивид – група в дилема: най-добрият 
индивид или групата има по-голяма вероятност да решат проблема 
по най-добрия начин. Засега според резултатите изглежда, че в 
повече случаи отговорът клони в посока на индивида.  
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Summary: The aim of the paper is different manifestations of the 

metamotivation, some applicable instruments of its research in the cultural 
specificity of the epoch and philosophical insights into the vision of human 
development in business and the organized community to be explored.     
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Резюме: Целта на доклада е да проучи различни проявления на 

метамотивацията, приложими инструменти за изследването ѝ в 
културната специфика на епохата и някои философски прозрения на 
визията за развитие на човека в бизнеса и организираната общност.    

Ключови думи: метамотивация, Б-ценности, култура  
 

Въведение 
 
Съвременната дуалистична реалност между виртуалния свят и 

физически осезаемия досег с постиженията и провалите му променя 
цялостно средата на взаимодействия и моделите за осъществяване 
на културата в обществото. Интегрирането на човешката природа 
във високотехнологичните достижения на науката извежда на пре-
ден план метамотивацията на хората, от една страна, да пазят цен-
ностната си система, а от друга – да създават развитие и да участват 
в динамиката на все по-конкуриращия се елит в бизнеса и духов-
ното израстване. Сблъскват се не просто цивилизации в полемиката 
на културното им наследство в настоящето, но и полярни интереси 
за цялостната културна определеност на живота ни днес. Това 
налага да се изследва новия прочит на метамотивацията в 
йерархията на взаимоотношенията и в индивидуалните постижения 
на нашата епоха. 
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Метамотивация и предпоставки за проучването ѝ 
 
Метамотивацията предопределя поведение, възникнало от 

потребностите и ценностите на израстването. Според Маслоу мета-
мотивацията е присъща на самоактуализиращите се хора, при които 
се приема, че са удовлетворени потребности от по-нисък ред. 
Метамотивацията създава форма на посвещаването на себе си на 
определени идеали, идеи и/или цели, силно повлияни от фунда-
менталните потребности на личността, които е възможно йерар-
хично да не съвпадат с нивата, изведени в йерархията на потреб-
ностите на Е. Маслоу. Метамотивацията е трансцедентна проява на 
егото на личността, при която огънят на Прометей не е просто 
символ и цивилизационно разбиране за смисъла на светлината, а 
провокиран стимул за реакция в многопосочни измерения. Докол-
кото ценностното значение на метамотивацията включва външни 
ценности (свързани с Доброто като понятие), системни ценности 
(отнасящи се до Съвършенството) и вътрешни ценности (обуслове-
ни от уникалността), бихме могли да приемем разбирането на 
Робърт Хартман [25], че вътрешните ценности (singular or intrinsic 
values) са завършени като резултат и сами по себе си при вътрешна 
преценка представляват емпирика без емпирични аспекти, т.е. спо-
ред нас разкриват в най-голяма степен метамотивацията като 
уникално проявление на присъщи същностни различия на хората. 
Маслоу извежда сходство между вътрешните ценности, дефинирани 
от Хартман, и ценностите на Битието (т.нар. Б-ценности), които 
очертава във връзка с върховите преживявания и трансцедентното 
познание на Абсолюта, относително съизмерим според конкретните 
приоритети на хората към даден отрязък от време. Тези виждания за 
вътрешно-присъщите ценности (като завършен резултат) могат да 
бъдат открити в различни литературни извори. Така например 
Колин Таброн в своята книга „Сенки по Пътя на коприната“ [22] 
пресъздава диалога си с Хюсеин, чието първо питане е дали случ-
айно авторът на този труд не е мюсюлманин, защото мюсюлманите 
очакват по всяко време Месията, а според англиканската традиция 
идването Му се отлага за неопределено време. В развитието на 
разговора се забелязва раздразнението на Таброн, че събеседникът 
му има „буквоедски възражения“, които предизвикват покруса у 
него при обяснението, че „Библията не е буквален запис на Божието 
слово – какъвто е Коранът, а анали на свещената история.“ Хюсеин 
провокира тази реакция с разбирането си, че „…вашите свещени 
писания са… несъвършени. Понякога дори богохулстват срещу 
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Твореца.“ („Слушай. Твоята Библия казва, че Адам и Ева са били 
голи в градината и първоначално Бог не ги видял, защото се били 
скрили. Как е възможно това? Бог вижда всичко. Според вашите 
писания Бог казва на Адам и Ева, че ако ядат от плода на дървото, 
ще умрат. Змията казва, че няма да умрат, и излиза права. Библията 
казва, че Яков се борил с Бог и победил. Това е абсурдно…“ 
(Таброн, 2011, стр.282). Мюсюлманинът споделя, че ислямът не 
отрича Исус, а само неговата библейска версия. В своя защита 
Таброн напомня, че според Корана Бог може да те отклони от пра-
вия път и, че ортодоксалният ислям се позовава на закона и Корана 
като моралният избор не може да бъде оставен на инстинкта. За 
мюсюлманите Коранът е винаги на първо място, защото е Божието 
слово [22]. Познаването на тези принципни различия би могло в 
голяма степен да обясни и поведенческите различия при междукул-
турни сблъсъци в една, по своето развитие, глобална пазарна систе-
ма, в която метамотивацията все повече ще завзема пространства на 
мисленето относно аксиологическите избори на хората да проявяват 
разбиране и да споделят универсални ценности като остойностени 
философски надграждания на реалността относно принципите на 
културите изобщо. В този контекст одухотвореността като развитие 
на чувствителност към себе си и другите, на вътрешна дълбочина и 
вътрешно спокойствие е присъща за мъдростта изобщо (sophia) и за 
практическата мъдрост (phrenesis), която се възприема като житей-
ска мъдрост и е в основата на професионалната мъдрост. Георги 
Попов [16] като привърженик на интеграцията на биологичното и 
психологичното в развитието на хуманизма през 21 век предупреж-
дава за определена фиксация към професионалната мъдрост, когато 
е ориентирана към конкретна дейност (професия) и оставя извън 
фокуса си други аспекти на дейността. За него това изглежда като 
„цивилизационен феномен на ускорено развиващите се общества, 
при което отделната личност загубва интегритета си, а работата и 
професията стават доминиращите ценности. В такава ситуация про-
фесионалната мъдрост може да съществува някак си екстракон-
текстуално.“ Целите и мотивацията може да се задействат от 
средата без участието на съзнанието, избора или намерението, а 
след това да се изпълняват напълно несъзнавано чрез несъзнавани 
емоции, убеждения и защити (Ефрат Гинот, 2018) [5]. Това би 
следвало да се проучва доколко е свързано с метамотивацията на 
хората и несъзнаваната им потребност да коригират предубе-
деността си, песимизма си и дори здравословния си реализъм.    
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Според Карл Роджър [17] „най-дълбинната същност на човеш-
ката природа, най-интимните слоеве на личността, самата основа на 
нашата „животинска природа“ е позитивна – фундаментално 
социална, насочена напред, рационална и реалистична.“ Тази пози-
ция не е широко затъпена в съвременната култура и Роджър на-
помня, че религията, особено протестантството, вменява същност-
ната греховност на човека и приема, че само чудо би могло да 
овладее, като обезсили, тази греховност. В този смисъл Фройд и 
неговите последователи са убедени, че човешкото несъзнавано е 
съвкупност от инстинкти, които, ако не бъдат удържани и контро-
лирани по цялостен конструктивен начин, ще доведат до инцест, 
убийства и други престъпления. Роджър опонира, че почти без-
въпросно е наложена концепцията за същността на човека като 
ирационален, несоциализиран и деструктивен към себе си и дру-
гите. Търси подкрепа в идеите на Маслоу (1949) и Монтагю (1950) и 
представя вижданията им като протест спрямо статуквото в съв-
ременната култура. „Маслоу убедително защитава тезата, че в жи-
вотинската природа на човека антисоциалните емоции като враж-
дебността, ревността и т.н. са резултат от фрустриране на далеч по-
базисните импулси, насочени към нуждата от обич, сигурност и 
принадлежност, които сами по себе си са позитивни. По сходен 
начин Монтагю развива концепцията, че сътрудничеството, а не 
съперничеството, е основен закон в човешкия живот.“ На тази база 
бихме могли да определим метамотивацията като осъзнато над-
граждане на лични предпочитания в контекста на човешката при-
рода и импулсите, които я активират да твори и създава полезност 
отвъд състезателността за първенство. Първенството, така или 
иначе е, на Господ Бог, ако приемем, че вярващите не се принизяват 
до нива, в които да не са подвластни на метамотивацията си. Така 
от сътрудничеството на хората се появява Международната косми-
ческа станция, която е „най-амбициозният, високотехнологичен и 
скъп проект в цялата човешка история“ [1], с инвестирани 150 млрд. 
долара само за изграждането ѝ. Мисията е възможна единствено 
при обединени руско-американски усилия и метамотивация, която 
надхвърля принципни различия, за да се създадат нови цивилиза-
ционни достижения чрез осъществяване на важни експерименти с 
практически приложения за човечеството. Тези процеси са съпът-
ствани с мотивационни проблеми и липсата на инструментариум за 
проучването им, от една страна, а от друга – с недостатъчното из-
ползване на такъв в практиката на проектни организации (Илиев, 
2007) [6], с наличието на културни особености и предпоставки за 
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управление на проекти с възникващи проблеми при работа в между-
културна среда, които включват: „различията в законите във всяка 
страна; езикът; работните навици и почивки; половите стереотипи; 
невербални/вербални различия между културите; логистиката; под-
купите; тероризмът; съвместимостта на софтуера/хардуера; инфра-
структурата (липса на надеждни телефонни услуги) / AC / DC и др.“ 
(Овчарова, 2010) [15], с променената роля на публичната адми-
нистрация, която „изпитва потребност не само да развива адми-
нистративните си възможности (капацитет), но и да моделира 
политиката на икономическото си развитие в съответствие с предо-
ставените ѝ правомощия и териториалните ѝ ресурсни възмож-
ности“ (Ямукова, 2011) [24], с използването на екосистемите като 
модел за стратегическо бизнес управление (Николаева, 2018) [14], с 
глобалните умения като: умения за работа в глобалната икономика; 
умения за привличане на хора от различни култури; умения, чрез 
които човек осмисля глобализирания свят и става съпричастен с 
него (Танкова, 2011) [21], с активната интеграция на отделните 
държави едновременно в регионален аспект и в глобализиращото се 
световно стопанство, което предполага друг вид институционален 
капацитет и кадрови потенциал (Недялков, 2011) [12], с цивили-
зационни, формационни, научно-технологически, икономически 
противоречия, деформации и асиметрии (Недялкова, 2005) [13] и 
др. От всичко казано би могло да се обобщи, че един от инстру-
ментите за проучването на метамотивацията е да се потърси връзка 
между теорията на самоопределянето (Деси и Райън, 2000) [4], 
която извежда на преден план три основни психологически нужди – 
автономия, компетентност и свързаност, отнасящи се до вътрешната 
мотивация на личността, и предхождащите я фундаментални разби-
рания на Маслоу относно Б-ценностите и трансцеденталността.  

 
Метамотивация в творчеството на Маслоу  
 
Според Маркова [9] „висшите състояния на съзнанието са 

определяни като „океанско преживяване“ (З. Фройд), „среща с бо-
жественото“ (К.Юнг); „върхово“, „пиково“ (Е. Маслоу), „потоково“ 
(М.Ч иксентмихай)“, при които въвлечеността и съсредоточаването 
са дълбоки, в противоположност на сравнително невнимателното и 
повърхностно възприемане“, а от друга страна „невидимите тери-
тории са основен мотив на много духовни традиции, но точно защо-
то са невидими, истината е трудно доказуема… Двата пътя Via 
Miraculosa (Пътят на чудесата и радостта от живота) и Via Dolorosa 
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(Пътят на болката) са възможност за избор, но биха могли да се 
възприемат като неделими, както единият край на кръста е в земята, 
другият сочи към небето и можеш да погледнеш в едната или 
другата посока.“ Тези разбирания илюстрират метамотивацията и 
предопределят нарастващото значение на Маслоу в съвременните 
теоретични интерпретации на знанията за ценностите в контекста 
на системата на цялостно управление и развитие на културата за 
промяна, прогрес и постижения. 

Идеите на Маслоу са предмет на разглеждане в различни 
аспекти като: влиянието на трудовете му по време на Студената 
война и културата на САЩ по отношение на (не) американизма, 
либерализма, религията и секуларизма, модернизацията и Маркс 
(Cooke, Mills & Kelley, 2005) [2]; приносите му в  подходите към           
(а) лични и културни представи за целта на живота; (б) моти-
вационните основи на алтруистичното поведение, социалния прог-
рес и мъдростта; (в) самоубийствения тероризъм и религиозното 
насилие; (г) по-тясна интеграция на психологията на религията и 
духовността  в личността и в социална психология и (д) по-мулти-
културно и интегрирано приложение на психологическата теория 
(Koltko-Rivera, 2006) [7]; теоретичната синергия в йерархията на 
потребностите на Маслоу на база теориите на Тейлър и Вебер като 
класически теории на мениджмънта, надградени с т.нар. трансце-
дентни и самоактуализиращи измерения в мотивационната система, 
приложими и днес в условията на глобализацията (Vanagas & 
Rakšnys, 2014) [23] и др. Същевременно „поради развитието на тех-
нологиите и бързото нарастване на населението навлизаме в свят, в 
който вече не ни разделя нито времето, нито пространството“ 
(Левин & Фредерик, 2019) [8], а сме изправени пред сериозни 
заплахи на мета ниво за собствения си живот и този на планетата. В 
този смисъл извеждането и системното поддържане на Б-ценно-
стите (таблица 1) е един от стълбовете на поведенчески проявления 
и философски прозрения в ядрото на човешката природа, водещи до 
спасението (Спасението) като възможност за интерпретации на 
метамотивацията на съвременните хора и организации. 
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Таблица 1. Б-ценностите в трудовете на Маслоу 
Б-ценности, изведени в „Към 

психологията на Битието“ (първо 
издание от 1962 г.) [10]  

Б-ценности, изведени в „Религии, ценности 
и върхови преживявания“ (първо издание 

от 1964 г.) [11]  
1. Цялост (единство, интеграция, тенден-
ция към единност, взаимосвързаност, 
простота, организация, структура, 
трансцендиране на дихотомията, ред) 
 
2. Съвършенство (необходимост, точно-
правилност, точно-таковост, неизбежност, 
подходящост, справедливост, пълнота, 
„трябване“) 
 
3. Завършеност (край, окончателност, 
справедливост, „свършено е“, 
осъщественост, finis (край, лат.) и τέλος 
(край, гръцки), съдба, участ) 
 
4. Справедливост (безпристрастност, 
подреденост, законност, „трябване“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Живост (процес, не-умрялост, 
спонтанност, саморегулация, пълно 
функциониране) 
 
 
 
 
 
6. Богатство (диференциация, сложност, 
комплицираност) 
 
 
 
7. Простота (честност, голота, 
същественост, абстрактна, съществена, 
скелетна структура) 
 
 
 
 
 
 

1. Истина: честност; правдивост; (голота; 
простота; богатство; същественост; длъжност; 
красота; непоквареност; чиста и неподправена 
завършеност).  
 
2. Доброта: (правилност; желателност; 
длъжност; справедливост; благосклонност; 
честност); (ние я обичаме, одобряваме я, тя ни 
привлича). 
 
3. Красота: (правилност; форма; живост; 
простота; богатство; пълнота; съвършенство; 
завършеност; уникалност; честност). 
 
 
4. Пълнота: (единство; интеграция; 
тенденция към обединеност; взаимосвър-
заност; простота; организация; структура; 
порядък; отсъствие на дисоциация; синергия; 
хомономни и интегративни тенденции). 
 
4 а. Надмогване на дихотомиите: (приемане, 
решение, интеграция или надмогване на 
дихотомиите, полярностите, 
противоположностите, противоречията); 
синергия (тоест трансформиране на 
противоположностите в единства, на 
противниците в сътрудници или взаимно 
обогатяващи се партньори). 
 
5. Живост: (процес; немъртвост; 
динамичност; вечност; протичане; 
самовъзпроизвеждане; спонтанност; 
самодвижеща се енергия; самоформиране; 
саморегулация; пълноценно функциониране; 
промяна и въпреки това съхраняване на 
същността; себеизразяване; нескончаемост).  
 
6. Уникалност: (идиосинкразия; 
индивидуалност; нетипичност; несравнимост; 
собствени определящи характеристики; 
новост; квалия; таковост; липса на подобие). 
 
7. Съвършенство: (нищо излишно; нищо 
липсващо; всичко на мястото си; 
неподобряемост; безпогрешност; „точно 
така“; уместност; справедливост; 
завършеност; нищо извън; длъжност). 
 
7 а. Необходимост: (неизбежност; точно 
както трябва; недопустимост и на най-малко 
измерение; и е добре, че е така). 
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8. Красота  (правилност, форма, живост, 
простота, богатство, цялостност, 
съвършенство, завършеност, уникалност, 
честност). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Доброта  (правота, желателност, 
трябване, справедливост, благосклонност, 
честност) 
 
 
 
 
 
 
10. Уникалност  (идиосинкразия, 
индивидуалност,  несравнимост, новост) 
 
 
 
 
 
11. Лекота (леснота, липса на напрягане, 
усилие или затруднение, изящество, 
съвършено, прекрасно функциониране) 
 
 
 
 
 
12. Игривост (забавление, радост, 
развеселение; веселие, хумор, изблик, 
лекота) 
 
13. Истина, честност, действителност 
(голота, простота, богатство, трябване, 
красота, нещо непокварено, чисто и 
неподправено, завършеност, 
същественост) 
 
14. Самодостатъчност (автономност, 
независимост, липса на нужда от нещо 
друго, за да бъде самото себе си, 
самоопределение, трансцендиране на 
средата, отделеностност, живеене по 
собствени закони) 

8. Завършеност: (край; завършек; 
справедливост; довършено е; липса на 
необходимост от повече промени на Гещалта; 
осъщественост; finis (край, лат.) и τέλος (край, 
гръцки); прекратяване; кулминация; връх; 
закриване; смърт преди прераждане; свършек 
и завършеност на израстването и развитието; 
пълно удовлетворение и невъзможност за по-
голямо удовлетворение; липса на стремеж; 
отсъствие на движение към някаква цел, 
защото всичко е постигнато; липса на 
насоченост отвъд самото нещо). 
 
9. Справедливост: (безпристрастност; 
длъжност; уместност; градивност; 
необходимост; неизбежност; 
незаинтересованост; непредубеденост). 
 
9 а. Порядък: (законност; правилност; ритъм; 
регулярност; симетрия; структура; нищо 
излишно; идеална уредба)  
 
10. Простота: (честност; голота; чистота; 
същественост; сбитост; [математическа] 
елегантност; резюмираност; очевидност; 
същностна структура; същината на нещата; 
прямота; само необходимото; без украса, 
нищо допълнително или излишно). 
 
11. Богатство: (целокупност; 
диференциация; комплексност; сложност; 
нищо липсващо или скрито; всичко е налице; 
„неважност“, т.е. всичко е еднакво важно; 
нищо не е маловажно; всичко е оставено 
както е, без подобряване, опростяване, 
абстрахиране, пренареждане; обхватност). 
 
12. Лекота: (непринуденост; липса на усилие, 
борба или трудност; изящество; съвършено и 
хармонично функциониране). 
 
13. Игривост: (забава; радост; развлечение; 
веселост; хумор; повишено настроение; 
лекота). 
 
 
 
14. Самодостатъчност: (автономност; 
независимост; липса на необходимост от 
нещо друго, за да е самото себе си; 
самоопределяне; надмогване на средата; 
самостоятелност; съществуване според 
собствените закони, идентичност). 
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Философски прозрения на културата в развитие  
 
Анализите на метамотивацията през последните години проуч-

ват взаимовръзки като възможности за създаване на инструмен-
тариум на цялостен мета-аналитичен подход към организациите и 
съвременния бизнес. Така например екип от австралийски и аме-
рикански учени (Слем, Керн и др., 2018) [18] изследват поддържа-
нето на лидерската автономност като лидерски стил за разгръщане 
на присъщите (вътрешни) мотивационни ресурси на хората на база-
та на видовете мотивация, изведени в теорията на самоопределянето 
(Деси и Райън, 2000); друг екип от холандски учени [19] предлага 
подход на изследване на вътрешната сила на мотивите в зависимост 
от смиреността или доминантността на лидерите и инструмен-
тариума, който ползват за влияние в организационен план; трети 
смесен екип от полски и белгийски учени [20] постулира, че пра-
вилата би трябвало да са от особено значение за индивиди, силно 
мотивирани да получават структурирани и ясни отговори за поддър-
жане нуждата от когнитивна завършеност и т.н. От една страна 
развитието се осъществява в подходите и инструментариума, а от 
друга – в изграждането на собствена философска визия на бизнеса 
като устойчива система на организация на хората и ресурсите им и 
като влияние на предшественици с идеи за културата като цяло. 

Метамотивацията е непрестанен процес на търсене на отговори 
и извеждане на принципи, свързани с успешни начинания. Такъв 
пример може да се открие в книгата на Рей Далио [3], създател на  
инвестиционната компания „Бриджуотър Асошиътс“, която е петата 
най-уважавана частна компания в САЩ според класацията на сп. 
„Форчън“. Изграждането на уникална фирмена култура и на прин-
ципите, формулирани благодарение на направени грешки, е в 
основата на успеха на Далио. Според сп. „Тайм“ филантропът е 
една от 100-те най-влиятелни личности, а според сп. „Форбс“ – един 
от 100-те най-богати хора в света. Ръководен от разбирането на 
Джим Колинс, че „за да осъществиш успешен преход, са необхо-
дими само две неща: да назначиш способни изпълнителни дирек-
тори и да разполагаш с ефективна система за управление, която да 
ги замести, ако са неспособни.“ (Далио, 2018, стр. 115), Далио въз-
приема управлението като система за взаимен контрол, която гаран-
тира, че една организация е по-силна от този, който я ръководи в 
даден момент. Призовава да се осъзнае, че съзнанието воюва с 
подсъзнанието. (Далио, 2018, стр. 213) и предлага своята формула 
за успех в две направления: 
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(1) Използване на системата „идейна меритокрация“ – прозрач-
но и аргументирано обсъждане на идеи и намиране на най-добрите 
решения въз основа на ясни правила и процедури. „Помнете, че при 
идейно-меритократичното управление е по-добре да има група от 
ръководители, отколкото един главен изпълнителен директор.“ 
(Далио, 2018, стр. 532) 

(2) Реализиране на меритократичния подход, който е разбираем 
и приложим по отношение на дейности, позволяващи лесно да се 
сравнят способностите на различните хора (например в спорта 
печели най-бързият бегач), но е много по-трудно приложим в една 
творческа дискусия с различни гледни точки относно най-правил-
ното решение. Ползва се фундаменталния принцип за постигането 
на синхрон, а именно да сте едновременно непредубедени и да 
отстоявате собственото си мнение. (Далио, 2018, стр. 354) 

Друга възможна отправна точка на развитието на културата са 
прозренията на Карл Роджърс [17]: 

(1) Във взаимоотношенията си с хората съм установил, че в 
дългосрочен план не е от полза, ако се преструвам, че съм нещо 
различно от това, което съм. 

(2) Установил съм, че съм по-ефективен, когато мога с приема-
не да се вслушвам в себе си и да бъда себе си. 

(3) Научих, че е изключително ценно да съумея да позволя на 
себе си да разбера другия. 

(4) Обогатяващо е да отваряш комуникационни канали, по 
които другите да могат да споделят чувствата си и личните си 
светове. 

(5) За мен е изключително удовлетворяващо, когато успея да 
приема другия. 

(6) Колкото по-открит съм към реалността вътре в мен и в 
другия, толкова по-малко искам бързо да се втурна и да „поправя 
нещата“. 

(7) Имам доверие на собствения ми опит. 
(8) Чуждата оценка няма ръководна сила за мен. 
(9) Опитът за мен е най-висшият авторитет. 
(10) Доставя ми наслада да откривам порядък в преживяването. 
(11) Фактите са ни приятели. 
(12) Най-личното е най-универсално. 
(13) Преживяното от мен показва, че всички ние носим като 

базова нагласа позитивността. 
(14) Животът, в най-добрите му етапи, е поток, процес на про-

мяна, в който нищо не е фиксирано. 
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И не на последно място бихме могли да посочим конкретните 
прояви на метамотивацията като развитие на опита на предшест-
вениците ни в споделянето на собствени идеи за трансцедентното 
като път към знанието и самопознанието (таблица 2) 

 
Таблица 2: Коригирана версия на йерархията  

на потребностите (по Маслоу) 
Мотивационно ниво Описание на човека на това ниво 

Трансцеденталност на 
собственото аз 
(превъзходство) 
 
Себеактуализация 
 
 
Потребност от уважение 
 
 
Потребност от 
принадлежност 
 
Потребност от безопасност 
 
Физиологични потребности  
 

Търсещ отвъд причина на егото да 
упражни комуникация извън границите 
си чрез върхови преживявания  
 
Търсещ осъществяване на личния 
потенциал 
 
Търсещ оценка чрез признаване и 
постижение 
 
Търсещ приобщаване към група 
 
 
Търсещ сигурност чрез ред и закон 
 
Търсещ да получи основните жизнени 
необходимости. 

 

Адаптирано по: Mark E. Koltko-Rivera, 2006 [7] 
 
Заключение 
 
Метамотивацията и културата в развитие предопределят циви-

лизационния напредък и съвременните ценности системи на различ-
ни общности. Признаването на правото на човека да търси улесне-
ния в живота си и своето ежедневие чрез високотехнологични 
решения в бизнеса не освобождава от отговорност съвременните 
елити да съхраняват културното многообразие, традициите и етике-
цията в заобикалящия ни свят. По всичко проличава, че да си 
визионер с философски прозрения и практики за духовно само-
усъвършенстване е един от пътищата за развитие на глобалната 
бизнес среда и културата на сътрудничество между хората. 
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„ИНВЕСТИЦИИТЕ“ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ  
И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ 
(За резултатите от едно емпирично изследване) 

 
Гл. ас. д-р Елица Христова 

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, Пловдив, 
България, hristova@ehsem.org 

 
Резюме: Съвременните изследвания на организациите в сферата на 

бизнеса все по-често фокусират вниманието си върху разбирането, че 
успешното им функциониране и развитие е в зависимост както от 
състоянието на финансовия капитал и материалните активи, така и от 
това на човешкия капитал. Формирането на човешкия капитал на една 
организация предполага изграждане и поддържане на социална среда: на 
социална общност от свързани и взаимодействащи си индвиди; 
социални мрежи от формални и неформални контакти и комуникации, 
които осигуряват достъп до значими за индивидуалната и групова 
дейност ресурси; социални взаимоотношения на сътрудничество и 
взаимопомощ. Социалната среда се интерпретира като предпоставка и 
условие за по-ефективно използване на потенциала на човешкия капитал 
на организацията (на знанията, уменията, опита и експертизата на 
заетите) за постигане на целите и осъществяване на мисията на 
организацията.  

Ключови думи: човешки капитал, социална среда, социални взаимо-
отношения, социални взаимодействия, стил на ръководство. 

 
"INVESTMENTS" IN HUMAN CAPITAL AND INCREASE  

THE PERFORMANCE OF THE COMPANY MANAGEMENT 
(for the results of an empirical study) 

 
Chief Assistant Prof. Elitza Hristova Hristova, PhD 

 European Higher School of Economics and Management, Plovdiv, Bulgaria, 
hristova@ehsem.org 

 
Summary: Contemporary business organization surveys are increasingly 

focusing on the understanding that their successful functioning and development 
are in dependence on both the state of financial capital and tangible asset, and 
the human capital. Forming an organization's human capital suggests building 
and maintaining a social environment: a social community of related and 
interacting individuals; social networks of formal and informal contacts and 
communications that ensure access to resources relevant to individual and 
group activities; social relationships of cooperation and mutual assistance. The 
social environment is interpreted as a precondition and condition for more 
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efficient use of the human capital potential of the organization (the knowledge, 
skills, experience and expertise of the employees) to achieve the organization 
mission and goals. 

Keywords: human capital, social environment, social relationships, social 
interactions, style of management. 

 
Целта на проведеното с психодиагностични интервюта изслед-

ване на служители  в една функционираща в реални икономически 
и социокултурни условия фирма е да се идентифицират проблемите 
й в управлението на човешкия капитал. В наблюдението на взаимо-
отношенията между мениджърския екип и работните групи в орга-
низацията са заложени критериите:  

 начин на възлагане на трудовите задачи и на контрол върху 
изпълнението им;  

 оценка на трудовото представяне на служителите;  
 комуникациите в организацията;  
 ефективност на работния процес и на управленския подход.  
Всеки от използваните критерии се интерпретира през приз-

мата на управленския стил и генерираните взаимоотношения и 
взаимодействия, които рефлектират върху изпълнението на трудо-
вите задачи, върху индивидуалното и груповото организационно 
поведение. 
 

Основни констатации 
 

 За начина на възлагане на трудовите задачи и проследя-
ването на тяхното изпълнение 

В голяма степен прилаганите практики за разпределяне на 
задачите между служителите и за контрол върху тяхното изпъл-
нение е функция на мениджърите в организацията. Наблюденията 
показват, че най-сериозен и задълбочен е проблемът в един от сек-
торите, в който задачите се разпределят неравномерно – едни 
служители се толерират за сметка на други. При технолозите, 
например, е невъзможно да се вземат и елементарни решения, без 
санкцията на директора по производството. Обратната връзка за 
изпълнението на задачите е предимно негативна, независимо от 
резултатите и ефективността от тяхното изпълнение, което говори 
за отсъствие на ясно дефинирани критерии за реална и обективна 
оценка на труда. Изпълнението и отчетността на реализираните 
задачи се осъществява от бригадира на сектора, който дава своите 
оценки на директора по производството, без  необходимата яснота и 
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прозрачност за хората относно основанията за една или друга оцен-
ка за тяхната работа. Този факт формира усещане у служителите за 
манипулиране на оценката на изпълнението на задачите и поражда 
напрежение, обтегнати отношения и конфликти в работния процес. 
Доста притеснителен е фактът,  споделен от  служителите в този 
сектор, че се налага да плащат „такса спокойствие” на бригадира, 
изразяваща се в дребни почерпки или услуги, за да нямат проблеми 
и да не ги „закачат”, т.е. да не ги тормозят.  

Много от интервюираните служители споделят удовлетворе-
ността си от естеството на работа, независимо от високата степен на 
натовареност. Същевременно, те се преживяват като недооценени в 
работата си, изпитват страх и усещане за  зависимост от често 
отправяните заплахи за санкции или отнемане на бонуса за месеца. 
В подобна ситуация се проявявят мотивационни колебания, спад 
в мотивацията, усещане за подценяване на професионализма 
им, висока степен на стрес, което неминуемо намалява жела-
нието за инициатива, за изява и води до по-ниска ефективност 
на изпълнението. 

В другите сектори не се установяват проблеми по отношение 
на поставянето и разпределението на задачите. Служителите от тези 
звена не споделят сериозни проблеми в работата си и осъществя-
ването на задачите, тъй като техните ръководители успяват сравни-
телно равномерно (съобразно наличния брой хора) да разпределят 
натоварването. Това, от което се оплакват е, че в нередки случаи се 
налага да подпомагат работата в други сектори (поради недостиг на 
хора), което оказва влияние на непосредствените им задължения и 
провокира у тях усещане за недобро планиране и организиране на 
работния процес.  

 За оценката на трудовото представяне на служителите 
Информацията от проведените интервюта дава основание за 

констатацията,  че към  момента  на изследването отсъства реално 
оценяване на трудовото представяне на служителите чрез ясно 
дефинирани критерии и система за оценяване. Служителите не 
са наясно как и по какъв начин се оценява изпълнението на 
задачите, както и за основанията, на които се санкционират или им 
се отнема ежемесечния бонус. Преобладаваща е споделената не-
удовлетвореност от липсата на ясни и обективни критерии за 
оценка на полаганите усилия и на резултатите от работата, и че 
практически оценяването се базира на индивидуалната преценка на 
директора по производството.  
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Нормално е предложения за повишаване на заплащането или за 
повишаване на статуса на база на компетентност и придобити до-
пълнителни умения да се прави от прекия ръководител, съгласувано 
с директора по  производството и с експерт от „Човешки ресурси” и 
да се сведе за одобрение (или не)от управителя на фирмата. Най-
често прилаганите практики за професионално и институцио-
нално развитие (според интервюираните) са: или служителят 
трябва сам да отиде при директора по производството и „да се 
моли” (т.е. сам  да си отстоява промяна в статуса или в запла-
щането си), или прекият му ръководител (при добро стечение на 
обстоятелствата) благоволи и прояви желание да му съдейства за 
решаване на персонсалния казус. Подобен начин на действие гене-
рира обосновано напрежение сред служителите предвид липсата на 
установен ред за професионално и институционално развитие на 
служителите, което в съчетание с отсъствието и на система за 
обективно оценяване на трудовото представяне обяснява изразените 
колебания в мотивацията, а при немалко служители и  намерения за 
промяна и търсене на други алтернативи на трудова  заетост. 

 За комуникацията в организацията 
Комуникацията в изследваната организация се характеризира 

със сериозни дефицити. Много от служителите въобще не са наясно 
с това какво се случва във фирмата и в цялостния процес на орга-
низация на работата, респективо за постигнатите от тях резултати. 
Отсъстват регулярни оперативки с ръководителите на отделните 
звена, на които те биха могли да се запознаят с оперативната 
обстановка, да комуникират помежду си задачите за седмицата или 
да търсят съвместно решение на възникнали проблеми от всякакво 
естество. Директорът по производството събира на оперативки тех-
нолозите само от един сектор, към който определено демонстрира и 
проявява различно и твърде лично отношение. Тези събирания (по 
мое наблюдение) се случват на доста непривични за подобна кому-
никация места, както и нерядко са с необоснована честота за деня. 
При останалите ръководители на сектори директорът ходи по от-
делно или комуникира с тях по телефон. Този начин на осъщест-
вяване на комуникацията между отделните звена създава впечатле-
ние за отсъствие на системност и екипно взаимодействие. Подобен 
подход води до липса на яснота за текущите проблеми в работния 
процес и в глобалната картина на състоянието на организацията. 
Съсредоточаването на цялата информация в едно лице (в случая в 
директора по производството) провокира съмнения и несигурност 
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у служителите какво конкретно се съобщава на управителя на 
фирмата.   

По данни от интервюираните служители, във фирмата се прак-
тикуват забрани за осъществяване на неформална  комуникация, а в 
отделни случаи и на професионална комуникация с отделни лич-
ности. „Нарушителите“ на подобни забрани се пресират, санкцио-
нират и поставят в зависимост или психически се тормозят, което се 
отразява и на равнището на професионален стрес. Изпитваният 
страх е в основата на дистанцирането между хората и липсата на 
екипност и сътрудничество, изразена неприязън и дори нежелание 
за работа с отделни служители. Изострени и почти необратими 
отношения се установяват само в един от секторите. При остана-
лите такова разделение и отчуждение между служителите не се 
установява, което е резултат на подхода и проявяваното положи-
телно отношение към тях от страна на преките им ръководители. 

Отсъствието на установени ясни правила за вътрешна кому-
никация, както и липсата на прозрачност в нейното практическо 
осъществяване в нередки случаи поражда слухове, клюки, интриги. 
Това често води до усложняване на междуличностни, вътрешно-
групови и междугрупови отношения в организацията. Отговор-
ността в подобна ситуация като правило се размива, тъй като 
служителите не са склонни да поемат персонална такава за своето 
поведение и своите действия, като  в повечето случаи очакват да им 
бъде разпоредено по какъв начин да постъпят.  

 За ефективността на работния процес  
При изпълнителския състав се наблюдава висока степен на 

натовареност в работното ежедневие, провокирано от една страна 
от липсата на достатъчно хора за осъществяване на задачите, а от 
друга – недостатъчно добре планирана и разпределена за седмицата 
работа. Централизираното управление води до неравномерното и 
неритмично осъществяване на работния процес като цяло, до заба-
вяне на отделни операции, които в последствие се отразяват зна-
чимо върху натовареността на хората. От споделената в интер-
вютата информация остава впечатление, че се работи на парче, т.е. 
затворено по сектори, а не като екип, осъществяващ обща цел. Има 
служители, които категорично отказват да работят с определени 
хора, което е индикация за проблеми във взаимоотношенията, изра-
зяващи се в разделение, непоносимост и нетърпимост. Служите-
лите, които оказват съдействие  съобщават, че ако трябва да бъдат 
преместени за постоянно в сектора, в който се диагностицират най-
сериозните проблеми и изразено най-усложнените и негативни 
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взаимоотношения между работещите в него, ще предпочетат да 
напуснат фирмата. От друга страна, честата  промяна на работното 
място води до недобро планиране на задачите, както и на загуба на 
време за запознаване със спецификите на конкретната обстановка и 
адаптиране към стила на работа в конкретната група. В някои 
сектори допълнително се усложняват интеракциите между работ-
ниците и от недостига на материални ресурси, необходими за из-
вършване на дейността, тъй като се налага да влизат в противоречия 
и конфликти, поради непрекъснатото им разменяне по секторите, 
което резултира в недостатъчно доброто им стопанисване и бързо 
амортизиране.   

 За управленския подход 
Водещият проблем, който оказва съществено влияние върху 

микроклимата във фирмата, мотивацията на служителите и ефек-
тивността на работата е управленския стил на мениджърския екип 
(директор по производството и бригадир на сектори). Голяма част 
от работниците (около 90 % от интервюираните) споделят за 
проявата на недопустими  поведения на ръководителите, на липса 
на елементарно отношение към тях и неприемливи реакции като: 
често повишаване на тон, избирателно комуникиране с хората, 
упреци, обиди, подмятания, заплахи. По мнение на интервюираните 
служители, мениджърите демонстрират доминираща неудовлетво-
реност от изпълнението на задачите, независимо от постигнатите 
позитивни резултати; често си служат със заплахи за санкции или 
отнемане на ежемесечния бонус; отсъства  разбиране и подкрепа; 
налице са стресиращи  реакции; невъзможна е изява чрез внасяне на 
предложения и нови решения; управлението е предимно авторитар-
но; отсъства  екипност в  работата. Тези констатации, в съчетание с 
наличието на двойни стандарти, противоречиви изисквания към 
служителите, влошената социална среда в организацията и 
проблемна междуличностна комуникация, както и толерирането на 
отделни служители водят до: повишено напрежение в работата и 
висок стрес у служителите; демотивация или сериозни мотивацион-
ни колебания; здравословни проблеми и ниска идентификация с 
целите на организацията при висока степен на харесване на самото 
естество на работата; текучество на кадри. 

Претенциите на служителите са преди всичко по отношение на 
начина, по който се осъществява „обратната връзка“. Водещи осно-
вания за нейната ниска ефективност са: често изразяваното чувство 
за недооцененост; за накърнено професионално и човешко достойн-
ство; усещането за отсъствие на установени ясни, добре дефини-
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рани и регламентирани и справедливо прилагани критерии за оцен-
ка на трудовото представяне; недопустимост на прилагането на 
двойни стандарти при оценката и заплащането на извършената 
работа от страна на изпълнителския състав. 

Споделяната от голяма част от служителите неудовлетвореност 
от поведението на мениджърите (директор по производството и 
бригадир) – повишаване на тон, упреци, обиди, заплахи или не-
пристойни поведенчески реакции е свидетелство за сериозни де-
фицити в организационно-управленската култура и поведение. 
Ефективното управление на една организация е в зависимост както 
от специфичните професионални компетенции и умения на менид-
жърите за организация на работния процес, така и от уменията им 
да изграждат и поддържат благоприята социална среда, работни 
взаимоотношения и взаимодействия. Спазването на  етични норми и 
правила за поведение е съществен елемент на организационната 
социална среда и влияе както върху мотивацията за работа и иден-
тификацията на служителите с мисията и целите на организацията, 
така и върху нейния имидж в публичното пространство. 

Данните от Въпросника за изследване на управленски стил на 
Ichak Adizes показват следните резултати: от общо 9 изследвани 
лица, заемащи мениджърски позиции, 6-ма са със стил на управ-
ление Интегратор, 2-ма със стил Администратор и 1 ръководител 
със стил Производител.  

Производството е дейност, при която се цели постигане на 
резултати в краткосрочен план. Администрирането е дейност, 
насочена към минимизиране на загубите при изразходването на 
ресурсите. Предприемачеството е дейност, свързана с търсенето на 
нови възможности или нова ориентация в обкръжаващата среда. 
Интегрирането е дейност, насочена към сплотяване на членовете 
на организацията и повишаване на привързаността им към нея. 
Интеграцията запазва организацията социално и функционално 
свързана и не позволява тя да се превърне в механично и формално 
събрана група от необвързани помежду си хора. Добрата интегра-
ция прави организациите устойчиви и им позволява да се съхранят 
дори когато ключови за функционирането им хора напуснат 
(Adizes, 2004). 

Четирите дейности са еднакво важни за нормалното функ-
циониране на организацията, поради което успешният управ-
ленски стил предполага развити умения и способности за 
тяхното изпълнение, макар и не в еднаква степен. Не може да се 
каже кой от тези стилове е по-успешен, тъй като в различните 
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стадии от жизнения цикъл на организацията всеки един от тях 
има водеща роля (Adizes, 2004). 

 
Таблица. За конкретните изследвани лица резултатите са следните: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
         
P – 50 P - 57 P - 50 P- 52 P - 48 p - 44 P - 55 P- 52 P - 50 
a – 48 A - 50 a - 45 a- 43 a - 42 A - 53 A - 58 a- 45 a - 48 
E – 50 e - 42 E - 51 E - 50 E - 50 e - 49 e - 42 e - 45 E - 50 
I – 51 i – 49 I – 55 I – 56 I – 62 I – 53 i – 44 I – 61 I – 51 
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Доминиращият стил, който се очертава от резултатите от теста 

е Интегратор. В същността си той е насочен към сплотяване на 
членовете на организацията и повишаване на привързаността им 
към нея. Добрата интеграция прави организациите устойчиви и им 
позволява да се съхранят дори когато ключови за функционирането 
им хора напуснат (Adizes, 2004). В действителност установените от 
наблюдението и интервютата със служителите данни показват 
разминаване между констатирания доминиращ стил на управление 
и начина, по който те го възприемат и оценяват. Обяснението е 
свързано с факта, че мениджърите на средно ниво, въпреки поло-
жителната им нагласа и старание за изграждане на екипни отно-
шения на взаимодействие сред служителите им трудно успяват на 
практика да осъществят това, тъй като често биват пресирани или 
под някаква форма ограничавани в намеренията си от директора по 
производството. Отношения на екипно взаимодействие и висока 
степен на идентификация с работата се установяват само в два 
сектора в организацията, в които ръководителите имат подчертан 
авторитет сред подчинените си и притежават изразени лидерски 
умения и качества.  
 
 
 
 
 



191 

Основни изводи 
Анализът на регистрираните в процеса на изследването данни 

насочва към някои по-общи изводи относно организацията на 
работата и управлението на персонала на фирмата: 

 Отсъства практика за въвеждане на новопостъпили 
служители, включващ период на обучение (съобразен с естест-
вото на дейността), разписани конкретни изисквания и очаквания 
към служителя за усвоени умения в съответен  период от време. 

 Отсъстват разписани ясни критерии и правила за 
оценяване на изпълнението. Получаваните санкции (глоби) в 
повечето случаи са използвани като средство за поставяне на хората 
в зависимост, което препятства спокойното осъществяване на 
задачите. 

 Отсъства оценка и обратна връзка за трудовото пред-
ставяне на служителите. 

 Липсва информация (налице е информационно затъм-
нение) по отношение на събития и факти, които се отнасят пряко до 
осъществяването на работния процес. 

 Налице са двойни стандарти и противоречиви изисква-
ния към служителите, водещи до влошената организационна среда 
и нарушена  междуличностна комуникация, както и толериране и 
щадене на отделни служители за сметка на други. 

 Наблюдава се неудовлетвореност от възнаграждението, 
което (според изследваните служители) не отговаря на степента на 
натоварване и изхабяване (прегаряне); заплащане, при което отсъст-
ва диференциация на база опит, компетенции, умения и квали-
фикация. 

 Повишено е напрежението, висок е стресът у служите-
лите, което поражда мотивационни колебания, демотивация, здра-
вословни проблеми и ниска идентификация с целите на органи-
зацията при висока степен на харесване на самото естество на 
работата. 

 Практикуват се забрани за осъществяване на неформал-
на, а в отделни случаи и професионална комуникация с някои 
личности, като при установена такава служителите са пресирани, 
санкционирани, поставяни в зависимост или психически тормозени 
под една или друга форма, което се отразява сериозно на равнището 
на професионален стрес. 

 Налице е неудовлетвореност от стила на управление, 
начина и подходите на действие от страна на ръководителя на 
фирмата и отсъствие на нормално поведение и отношение към 
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отделния служител (не ги поздравява, не разговаря нормално с тях, 
в повечето случаи се повишава тон, единствено са дават 
негативни оценки, дори и когато няма обективна причина за това, 
не се приема чуждо мнение и гледна точка, независимо че то може 
да облекчи или оптимизира високата степен на натовареност в 
работата или да подобри резултатите от нея).  

 Текучество на кадри. Установените причини за това са: 
отношението или по-скоро липсата на такова от страна на ръковод-
ството, стресиращи и неотговарящи на приемливото организацион-
но поведение реакции, невъзможност за изява чрез внасяне на пред-
ложения и нови решения (особено изразено като проблем при 
ръководителите от средно ниво), подчертана авторитарност на 
управлението и отсъствие на екипност в работа. 

 
Ключът за решаване на констатираните проблеми е в инве-

стиции за изграждане на система за формиране и управление на 
човешкия капитал на организацията, чрез която да намерят 
конкретно и адекватно решение за: 

 начина на подбор и назначаване на служители; 
 начините на възлагане и разпределяне на задачите;  
 критериите за оценяване и стимулиране на изпълнението; 
 правилата и механизмите за осъществяване на вертикални и 

хоризонтални комуникации;  
 условията и процедурите за професионално развитие и за 

промяна в организационния статус на служителите;  
 изграждането и поддържането на благоприятна социална 

среда в организацията (уважение, подкрепа, взаимопомощ, екип-
ност, респект към правила и модели на поведение).  
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Summary: The present study examines the Impostor Phenomenon among 

Bulgarians for the first time, as well as its association to several personality 
aspects. The sample consisted of 154 participants (79,9% females; age range: 
17-64 years, M=34,28, SD=10,94). The results give information about the 
demographic factors which help to differentiate between impostors and non-
impostors – gender, education, and position at work. In consistence with 
previous studies, there are significant correlations between impostor 
phenomenon and three of the Big Five personality traits – neuroticism (r=.642, 
p<.01), extraversion (r=-.392, p<.01) and conscientiousness r=-.344, p<.01). 
Impostor phenomenon is significantly associated with perfectionism (r = .497, 
p<.01) and fear of failure (r=.636, р<.01). The present study enriches the 
current understanding of the phenomenon and offers insights which can be used 
in therapeutic interventions and counselling.   

Keywords: impostor phenomenon, Clance Impostor Phenomenon Scale, 
fear of failure, big five, perfectionism 

 

1. Същност и актуалност на проблема  
Терминът импостър феномен (impostor phenomenon) е въведен 

от Р. Кланс и С. Имс (Clance, Imes, 1978). С него авторите описват 
вътрешните преживявания на жени с високи постижения, които 
смятат себе си за недостатъчно интелигентни и компетентни, въпре-
ки неоспоримите доказателства за обратното. Често такъв тип хора 
постигат големи академични и професионални успехи и печелят 
признанието на авторитети в своята област. Засегнатите от импо-
стър феномена не могат да приемат похвала за постиженията си, 
както и да си обяснят защо останалите имат високо мнение за тях. 
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Неспособни да интернализират успехите си (Clark, 2014), те често 
обясняват постиженията си като случайност, късмет, щастливо 
стечение на обстоятелствата. Търсят причините за успехите си в 
познанството с правилните хора, своя чар и харизма, с които 
успяват да манипулират останалите, прекалено големите усилия, 
които полагат – във всичко останало освен собствените си спо-
собности. Друга черта, характерна за хората с по-силно изявен 
импостър феномен, е надценяването на уменията и интелектуалните 
способности на другите, като сравняват своите слабости с техните 
силни страни. Измамник, късметлия, мамещ, некомпетентен – това 
са част от думите, с които хората с импостър феномен описват себе 
си и считат, че просто успяват още веднъж да манипулират впе-
чатлението на другите. По тази причина живеят в постоянен страх, 
че ще бъдат разкрити като „измамници“ и правят всичко по силите 
си да избегнат това.  

Импостър феноменът се описва като самоподхранващ се и 
цикличен процес, свързан с мъчителни и изтощителни преживя-
вания (Harvey & Katz, 1985). Цикълът започва, когато пред човека 
има нова възможност, проект или предизвикателна работна задача. 
Тъй като се счита за недостатъчно добър и подготвен, той започва 
да се чувства тревожен и притиснат до стената, притеснява се, че 
няма да се справи със задачата и следователно ще бъде разкрит. 
Тогава е възможно „измамникът“ да реагира по два начина: или ще 
се захване незабавно за работа и ще се подготви много добре за 
предстоящото предизвикателство, или ще отлага до последния мо-
мент, когато ще положи неимоверни усилия, за да успее. В първия 
случай, поведението му се свързва със страх от провал (Fried-
Buchalter, 1997), а във втория – със страх от постигане на успех и 
неспособността да го повтори в бъдеще (Horner, 1970). Дори когато 
успехът му е факт, радостта обикновено трае кратко. Въпреки 
опитите на „измамника“ да рационализира постижението си и да го 
обясни с външни фактори, другите приписват заслугите на него и го 
поздравяват. Постигането на успех и признанието на другите за-
действат и подсилват изкривените, измъчващи когниции на 
„измамника“ за собствената му некомпетентност, появява се отново 
чувството за тревожност. „Измамникът“ преживява само кратко-
срочно чувство за постижение и облекчение преди да се сблъска със 
следващо предизвикателство и цикълът да започне отначало. Тъй 
като цикълът се подсилва постоянно, е много трудно да бъде пре-
къснат.  
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Причини за появата на импостър синдрома се търсят в семей-
ната среда и начина на възпитание. Благоприятстващи фактори са 
отношението към успеха в семейството, наличието на похвали при 
постижения (Clance & Imes, 1987), очакванията на семейството за 
постижения (Craddock et. al, 2011), отношението на родителите към 
сиблинги, етикетирането на децата като „умния“, „чувствителния“, 
„талантливия“ и др. (Hoang, 2013), конфликти и липса на подкрепа в 
семейната среда (Langford & Clance, 1993), неодобрение и критично 
отношение от страна на родителите (Harvey & Katz, 1985). Други 
изследователи смятат, че освен в семейството, импостър феноменът 
се корени в социокултурния контекст и наложените стереотипи в 
обществото. Макар да живеем в общество, в което жените са  прие-
мани за еднакво компетентни и можещи като мъжете, все още има 
професионални области като физика и информационни технологии, 
които се считат за „мъжка територия“. Освен това, някои жени из-
бягват да „гонят успеха“, представят се на по-ниско ниво в ситуа-
ции, в които се конкурират с мъже, а кариерните им стремежи са 
по-ниски, тъй като „женският им образ“ може да бъде поставен под 
въпрос (Salby & Frey, 1975). Трето направление в изследванията 
проучва личностните характеристики, които обуславят импостър 
синдрома. Феноменът се свързва с концепти като ниска самооценка, 
перфекционизъм (Cowie et al., 2018), генерализирана тревожност, 
липса на увереност, депресия и фрустрация от невъзможността да 
се покрият самоналожените стандарти (Clance & Imes, 1978), локус 
на контрол (Deaux, 1976), страх от провал и др. В изследвания на 
връзката на импостър феномена с личностните характеристики по 
модела на „Големите пет“ се установява висока позитивна коре-
лация с невротизъм (Bernard et al., 2002, Ross et al., 2001), значима 
негативна корелация с екстраверсия (Ross et. al, 2001), както и 
умерена негативна със съзнателност (Chae et al., 1995; Clance, 1985).  

Първоначално синдромът се приема за характерен за жените 
(Clance&Imes, 1987). Резултатите от редица изследвания показват 
обаче, че полът не е диференциращ фактор за разпространението му 
– среща се еднакво често и при жени, и при мъже (Flewelling, 1985; 
Harvey, 1981; Imes, 1979). Oколо 70% от хората (без значение от 
пола) се чувстват като измамници в своята кариера (Gravois, 2007). 
Факт е също така, че обикновено нивата на импостър феномена e 
по-висок сред жените, отколкото при мъжете. Счита се, че акаде-
мичният свят, където високият интелект е издигнат в култ, е подхо-
дяща среда за появата и поддържането на този феномен. В този 
смисъл голяма част от проучванията са фокусирани върху акаде-
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мичните среди и по-конкретно върху завършващи ученици и сту-
денти (Qureshi et al., 2017; Ramsey & Brown, 2018; Cowie et al., 
2018), докторанти (Craddock et. al, 2011), асистенти (Gravious, 2007, 
in press), декани (Crouch, Powel, Grant, Posner-Cahill, & Rose, 1991) и 
библиотекари (Clark, Vardeman and Barba, 2014; Gordon, 2003). 
Податливи към развитието на синдром на измамника са студенти 
първа година в университета (Upcraft, 2005), хора от малцинствени 
групи (Craddock et. al, 2011), студенти от малки и отдалечени гра-
дове, хора с кариерна ориентация, различна от тази на родителите 
им. В редица популярни издания известни личности, успешни пред-
приемачи, генерални директори в различни сфери на бизнеса спо-
делят, че са засегнати от импостър феномена, но научните изслед-
вания на този проблем са оскъдни. В България темата също почти 
не е дискутирана, като данни за научни изследвания към момента не 
са открити.  

Съществуват няколко инструмента, които оценяват конструкта 
импостър феномен. Първият от тях е създаден от Харви (Harvey 
Impostor Phenomenon Scale) (Harvey, 1981). Той съдържа 14 айтема 
и цели да измери наличието на когниции и емоции, свързани с 
ивпостър феномена. Изследователи изтъкват като недостатък на 
скалата, че тя не диференцира адекватно хората с импостър 
синдром. Освен това, се счита, че формулировката на айтемите 
провокира изследваните лица да възприемат негативно въпросника 
и оттам това рефлектира върху техните отговори. Кланс (Clance, 
1985) взима предвид тези ограничения и създава собствен инстру-
мент (CIPS). Въпросникът съдържа 20 айтема, като освен изслед-
ваните от Харви аспекти на импостър феномена, авторът добавя 
още три – страх от оценяване, страх от неспособност да се повтори 
успеха и страх от това да бъдеш по-малко способен от другите. 
Айтемите са формулирани така, че да се минимизира влиянието на 
социалната желателност при попълването на въпросника. Въпрос-
никът има висока вътрешна консистентност (=0,84) и показва, че 
диференцира добре „измамниците“ от хората без импостър фено-
мен. За да обяснят преживяванията на „измамниците“, Колигън и 
Стърнбърг (Kolligian & Sternberg, 1991) вместо импостър феномен 
предлагат термина възприета измама (perceived fraudulence), който 
измерват със съответната скала (Perceived Fradulence Scale). Тя е с 
висока валидност и надеждност и съдържа две подскали – неав-
тентичност и себеосъждане. Сравнения между скалите на Колигън и 
Стърнбърг и на Кланс и Имс показват, че и двата инструмента имат 
висока, близка по стойност вътрешна консистентност и мерят 
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импостър феномена по един и същ начин. Поради по-малкия брой 
айтеми и по-лесния начин на администрация, въпросникът на Кланс 
и Имс се приема за по-полезен за клинични изследвания и 
изследователски цели. 

 
2. Метод  
2.1. Инструментариум и процедура  
За целите на настоящото проучване е проведено емпирично 

онлайн изследване в периода март-април 2019 г. Методиката 
включва следните въпросници. 

Скала за оценка на синдрома на измамника (Clance 
Impostor Phenomenon Scale) (Clance, 1978). Въпросникът е разра-
ботен, за да оцени нивото на импостър феномен и съдържа 20 твър-
дения, които се оценят с Ликъртов тип скала, която варира от „1 – 
Изобщо не съм съгласен“ до „5 – Напълно съм съгласен“. Инстру-
ментът е подходящ за бърз скрининг, като позволява да се оцени 
дали човек страда от импостър феномен и ако да – до каква степен. 
По-високият резултат предполага по-високи и рискови нива на 
импосътр синдром.  

Въпросник за личностните характеристики (NEO FFI) 
(Costa & McCrae, 1985). За целите на изследването са взети три от 
„Големите пет“ личностни черти – невротизъм, екстраверсия и 
съвестност. Използвана е 5-степенна Ликъртова скала за отговори 
от „1 – Изобщо не съм съгласен“ до „5 – Напълно съм съгласен“.  

Въпросник за оценка на страха от провал (Performance 
Failure Appraisal Inventory) (Conroy, 2003). Инструментът се 
състои от 25 твърдения със скала за отговори Ликъртов тип от „1 – 
Изобщо не съм съгласен“ до „5 – Напълно съм съгласен“. Той 
съдържа пет измерения – страх от изпитване на неудобство и срам, 
страх от обезценяване, страх от несигурно бъдеще, страх да не 
разочароваш значимите други, страх да не изгубиш интереса на 
другите и страх от провал като цяло.  

Мултидименсионална скала за оценка на перфекционизма 
на Фрост (Frost Multidimensional Perfectionism Scale, Frost, 1990). 
Тя представлява самооценъчна скала, състояща се от 35 твърдения, 
формиращи шест подскали – притеснение за грешки, лични стан-
дарти, очаквания от родителите, критикуване от родителите, съмне-
ния за предприемане на действие, организираност. Скалата за 
отговори отново е 5-степенна, Ликъртов тип.  
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2.2. Изследвани лица и процедура  
Изследването е проведено върху извадка от 154 души между 17 

и 64-годишна възраст (Х=34,28; SD=10,94). За целите на срав-
нителните анализи изследваните лица са разделени по: възраст – до 
29 години и над 29 години, образование – със средно и висше 
образование, заемана позиция – изпълнител и мениджър. Разпреде-
лението на извадката по демографски показатели е представено в 
таблица 1.  

 
Таблица 1. Разпределение на извадката от изследвани лица по 

демографски фактори 
Демографски характеристики Брой % 

Пол 
мъже 31 20,1 
жени 123 79,9 

Възраст 
до 29 години 77 50 
над 29 години 77 50 

Образование 
средно 31 20,1 
висше 123 79,9 

Позиция 
изпълнител 106 68,8 
мениджър 48 31,2 

 
3. Резултати 
3.1. Взаимовръзка на импостър феномена с други психо-

логически конструкти 
При направения корелационен анализ се установяват стати-

стически значими взаимовръзки между импостър феномена и лич-
ностните черти по модела на „Големите пет“. Импостър феноменът 
се свързва умерено и положително с измерението невротизъм 
(r=0,642, p<0,01). Налице е и статистически значима умерена нега-
тивна корелация на импостър феномена с екстраверсията (r=-0,392, 
p<0,01) и съзнателността (r=-0,344, p<0,01).  

Резултатите от корелационния анализ показват значителна 
положителна взаимовръзка между импостър феномена и страха от 
провал като цяло (r=0,636, р<0,01). Конструктът е положително 
свързан и с всички подскали на този въпросник. Хора с по-високи 
нива на импостър синдром са по-силно обезпокоени от обезценя-
ване (r=-0,629, p<0,01) или преживяване на вина и неудобство (r=-
0,567, p<0,01). Регистрира се положителна корелация и със страха 
от несигурно бъдеще (r=-0,442, p<0,01). Изненадващ е фактът, че 
импостър феноменът е най-слабо свързан със страха от изгубване на 



199 

интереса на другите (r=0,361, p<0,01) и страха от това да се 
разстроят значимите други (r=0,342, p<0,01).  

Установява се умерена положителна корелация между импо-
стър синдрома с перфекционизма (r=0,497, p<0,01). Хората с по-
високи резултати по импостър синдра са по-склонни да се притес-
няват да не допуснат грешки (r=0,542, p<0,01) и да се чувстват 
несигурни какви действия да предприемат (r=0,547, p<0,01). Слаба 
положителна е взаимовръзката между импостър феномера и очаква-
нията на родителите  (r=0,201, p<0,01) и критикуване от страна на 
родителите им (r=0,227, p<0,01). Не се регистирира статичстически 
значима взаимовръзка между импостър синдрома и личните стан-
дарти, които човек си поставя (r=0,102, p>0,05), както и с органи-
зираността (r=-0,032, p>0,05).  

 
3.2. Вирации в импостър феноменa  
За проверка на вариациите е приложен двуфакторен диспер-

сионен анализ. Резултатите от него показват, че полът диференцира 
значимо импостър синдрома (F(1,153)=5,709; p<0,05) По-високи са 
стойностите на жените (Х=65,62), за разлика от тези на мъжете 
(Х=56,64).   

Регистрира се също така, че образованието е диференциращ 
фактор за проявата на импостър синдром (F(1,153)=5,948, p<0,05), 
като логично по-високи са стойностите на хора със средно 
образование (Х=66,31), за разлика от тези с висше (Х=55,95).  

Заеманата позиция в организацията има значим ефект върху 
импостър феномена (F(1,154)=5,163; p<0,05), като по-високи 
стойности се установяват при изпълнителите (Х=60,13) в сравнение 
с мениджърите (Х=55,23).  

На база получените резултати се регистира, че взаимодей-
ствието между образование и позиция също диференцира значимо 
импостър феномена (F(2,153)=6,892; p<0,01). Данните са представен 
на fигура 1.  

Както се вижда на фигура 1, най-високи са стойностите на 
импостър синдрома при мениджъри със средно образование (Х=75), 
а най-ниски – при мениджъри със висше (Х=51,57). Този резултат 
дава основание да се направи извод, че вероятно образованието е 
силен предиктор за проява на импостър феномен.  
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Фигура 1. Вариации в импостър феномена в зависимост от 
взаимодействието между образование и позиция 

 
4. Дискусия 
Установените статистически значими взаимовръзки между 

импостър синдрома и личностните характеристики и измерения 
показват добрата конструкт-валидността на скалата при прилаг-
ането ѝ в български социокултурен контекст. Резултатите от напра-
вените корелационни анализи са консистентни с предишни изслед-
вания на взаимовръзката между импостър феномена и личностните 
черти по модела на „Големите пет“ (Clance, 1978; Steinberg, 1986, 
Thompson et al., 1998; Ross et al., 2001; Bernard et al.,2002, McGregor, 
2008). По-високите нива на импостър синдрома са свързани и с по-
високи нива на невротизъм и по-конкретно по фасетите депресия и 
тревожност. Според Стайнбърг емоциите, съпътстващи импостър 
синдрома, са генерализирана тревожност, депресия, ниска само-
оценка, раздразнителност, липса на самоувереност, суицидни мисли 
(Steinberg, 1986). Томпсън и колеги откриват, че „измамниците“ 
споделят за негативни емоции, заедно с тенденцията да интерна-
лизират неуспеха и да генерализират неуспехите – единични случаи 
на неуспех определят представата им за себе си (Thompson et al., 
1998).  

Резултатите от настоящото изследване показват, че импостър 
феноменът се свързва и с други два домейна – екстраверсия и 
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съзнателност, като корелационната връзка е отрицателна. Подобни 
са и откритията на Бърнард и колеги (Bernard et al., 2002) и Рос и 
колеги (Ross et al., 2001), които установяват негативна връзка на 
импостър синдром със съзнателност и екстраверсия. „Измамни-
ците“ могат да бъдат по-вяли, неентусиазирани, когато работят 
върху целите си. Хората с по-силно изявен импостър синдром могат 
да имат трудности да се мотивират. По отношение на връзката 
екстраверсия – импостър феномен, може да се каже, че хората с по-
високи нива на импостър синдром са по-резервирани, формални в 
общуването, по-малко склонни да разкриват истинските си чувства.  

Според проведени изследвания при хората с по-високи нива на 
импостър синдром се установява и по-висок страх от провал (Fried-
Buchalter, 1997, Roskowski, 2010). Това се подкрепя и от резултатите 
от настоящото изследване, според които се регистрира положителна 
значителна взаимовръзка между импостър феномена и глобалната 
скала за страх от рповал. „Измамниците” са стеснителни, липсва им 
увереност, че могат да се справят, също така се притесняват, че са 
неспособни отговорят на стандартите, които другите им поставят. 
Тези преживявания обясняват до голяма степен много големите 
усилия на хората с импостър синдром, които полагат, за да постиг-
нат поставените им цели. Хората с по-високи нива на импостър 
синдром се страхуват, че неуспехът може да доведе до разкриване 
на некомпетентността им и другите ще ги разпознаят като моше-
ници (Hoang, 2013). Интересен е фактът, че според данните от 
настоящото изследване, импостър феноменът корелира най-слабо 
със скалите на въпросника за страха от провал (PFAI), които са 
свързани с очакванията и мнението на другите. Импостър синдро-
мът е по-силно свързан със страха от изпитване на негативни емо-
ции и страха от понижаване на собствената преценка на „измам-
ника“ за себе си.  

Регистрирана е и положителна връзка между импостър синдро-
ма с перфекционизма. Не е изненадващо, че хората с импостър 
синдром често са перфекционисти. Перфекционизмът подбужда 
хората да се вглеждат в своите слаби страни и несъвършенства, да 
поставят нереалистични очаквания към себе си, да се съдят сурово. 
„Измамниците“ често се чувстват претрупани, разочаровани и пре-
живяват себе си като провал, ако не успеят да изпълнят идеали-
стичните си планове (Clance, 1985; Sakulku, 2011). Тази взаимо-
връзка се подкрепя и от резултатите от настоящото изследване – 
импостър феноменът корелира най-силно с перфекционизма 
(FMSP), който е свързан с притесненията от допускане на грешка. 
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Освен това двата конструкта са свързани с потребността „да бъдеш 
най-добрия“, като за това свидетелства значимата положителна 
корелация на импостър феномена и притесненията по отношение на 
предприемане на действия. Противно на очакванията и резултатите 
от предишни изследвания (Dadau, 2014), според данните от на-
стоящото изследване, феноменът е слабо свързан с очакванията на 
родителите и критиките от тяхна страна.  

Слабите корелационни връзки в настоящото изследване между 
импостър синдрома и скалите на от въпросника за страха от провал 
и перфекционизма, свързани с очакванията, мнението и стандар-
тите, идващи от значимите други, се различават с резултатите от 
предишни изследвания по темата. Възможно обяснение за това 
разминаването може да се търси във възрастта на изследваните лица 
в настоящото изследване. Предвид, че средната възраст на участ-
ващите е над 34 години, можем да допуснем, че голяма част от тях 
са постигнали зрялост и поведението им се влияе в по-малка степен 
от това как другите ще оценят постъпките им и е по-силно зависимо 
от личните преживявания, самооценката и идеалния образ, към 
който самите те се стремят.  

Една от най-дискутираните теми за импостър синдрома е дали 
той е типично „женско“ явление, както и дали полът има значим 
ефект върху нивата му. След направения двуфакторен анализ, става 
ясно, че полът като независима променлива диференцира значимо 
импостър феномена. При жените се установяват по-високи стойно-
сти на импостър синдрома. Tези данни потвърждават откритията от 
редица предишни изследвания (Clance and Imes, 1978; Harvey & 
Katz., 1985; McGregor, 2008), според които жените обикновено имат 
по-високи стойности, за разлика от мъжете. Консистентни са и 
резултатите по отношение на възрастта, която и в настоящото из-
следване не се установява като диференциращ фактор.  

Импостър феноменът е изследван предимно сред хора с висше 
образование, тъй като те се считат за по-податливи. Резултатите от 
настоящото изследване обаче показват, че образованието и взаимо-
действието между образование и позиция са диференциращ фактор 
за импостър синдрома, което поставя фокус и върху друга целева 
група – тази на хората със средно образование. Макар и да звучи 
логично хората на мениджърска позиция и със средно образование 
да имат по-високи нива на импостър феномен, то темата заслужава 
да бъде изследвана по-обстойно.  

По аналогичен начин се смята, че колкото по-високо в йерар-
хията се намира човек, толкова по-големи са предизвикателствата, а 
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оттам и по-високи нивата на импостър синдром. Високата позиция е 
еквивалент на успех, но е и възможност за разкриване на неком-
петентността. Настоящото изследване, обаче свидетелства, че хора-
та на по-ниска позиция са с по-високи нива на импостър синдром. 
Това може да се обясни със страха от успех, който обикновено 
спира хората от развитие на цялостния им потенциал, приемане на 
предизвикателства и повече отговорности. 

 
5. Заключение 
Настоящото изследване e първото в България, което засяга 

темата за импостър феномена. Въз основа на резултатите може да се 
направи заключението, че импостър феноменът се обуславя от 
много и различни фактори, като причина за появата и поддържането 
му може да се търси както на индивидуално равнище, така и на 
равнище семейство и общество. Настоящото изследване дава ин-
формация за вариациите на импостър феномена в зависимост от 
изследваните демографски фактори. От една страна, то обогатява 
съществуващата по темата литература, като подкрепя с резултатите 
си заключения, направени в други изследвания в световен мащаб. 
От друга страна, настоящото изследване обръща внимание на 
въпроси, които към този момент са незасегнати или само слабо 
засегнати в изследователската практика. Получените резултати по-
казват много висока вътрешна консистентност (=0,843) на въпрос-
ника за изследване на импостър синдрома, както и висока външна 
валидност, за която свидетелстват изследваните взаимовръзки на 
импостър феномена с други личностни аспекти. Резултатите от 
направените корелационни анализи подчертават необходимостта от 
по-задълбочено и обширно изследване на посоката на причинно-
следствената връзка между тях, както и по посока по-ясна дифе-
ренциация на импостър феномена от други психични явления. Не на 
последно място, изводите от настоящото проучване могат да бъдат 
използвани в консултантската и терапевтична работа. Те обръщат 
внимание на специалистите към ресурсите, които могат да използ-
ват, за да подпомогнат своите клиенти, засегнати от импостър 
феномен, да достигнат оптимално ниво на психологично функцио-
ниране, удовлетвореност и стил на живот. 

 
6. Ограничения на настоящото изследване и препоръки 
Редно е да се обърне внимание на няколко ограничения на 

настоящото изследване. Може да се каже, че настоящото проучване 
е само прогностично за нивата на импостър синдрома в българския 
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социокултурен контекст. Данните от него са ориентировъчни, но не 
и изчерпателни за мащабите на разпространение на по-глобално 
ниво в страната. Изследването обхваща само малка част от българ-
ската популация, което налага необходимостта от по-обширно 
проучване, обхващащо по-разнородни, но балансирани групи от из-
следвани лица. Поради преимуществения брой жени, взели участие 
в настоящото изследване, в бъдещи проучвания се препоръчва 
включването на по-голям брой мъже. Интересно и полезно е да се 
изследва импостър феномена сред тийнейджъри и кандидат-
студенти, тъй като проучванията в световен мащаб свидетелстват, 
че хората от тази възрастова група са особено податливи за 
развитието му.  
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Резюме: Докладът представя резултати от проучване на социал-

ната работа с родители на деца, настанени в услуги в общността от 
резидентен тип и влиянието на фактори като период на престой в 
услугата, пол, възраст, както и на модела и условията на работа с 
родители в социалните услуги в общността. Резултатите показват, че 
децата, настанени в резидентни услуги, често се разделят за дълго време 
от своите родители и преминават от една услуга в друга и това 
намалява интензитета на комуникиране със семействата им. Основните 
фактори, оказващи влияние върху интензитета на общуване, са възраст, 
период на раздяла и вид на услугите, от които се настаняват децата. В 
услугите от резидентен тип не са идентифицирани модели, които да 
подкрепят работа с родители, както и психологическа подкрепа за 
цялото семейство с оглед запазване на връзките и възстановяване на 
отношенията. 

Ключови думи: социална работа, деца в риск, социални услуги, 
работа с родители, психологическа подкрепа 
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services. The results show that children who reside in those services are often 
separated from their families for a long period of time and transit from one 
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with parents, as well as psychological support for the whole family to maintain 
connections and restore relationships.  

Keywords: social work, children at risk, social services, work with 
parents, psychological support 

 
Въведение 
Ефективната практика на социална работа с деца в риск е необ-

ходимо да бъде ориентирана и да вземе под внимание значимостта 
на семейството в живота на децата (Durrant, 2017, р. 529). Редица 
автори, дискутират семейно-ориентирания подход в социалната 
работа (O’Loughlin&O’Loughlin, 2008), (McCroskey&Meezan, 1998), 
(Petr, 2003), (Pecora&Harrison-Jackson, 2010), като го определят чрез 
възможностите на семейството да бъде подкрепено и да участва 
активно във вземането на решения по отношение на тяхното дете. 
Според някои автори, между които Фрост и Долан, основните 
теоретични основания за разработване на програми ориентирани 
към семействата са свързани с:  

 Необходимостта от ранна интервенция, което е свързано с 
ранната идентификация или началото на възникване на социалния 
проблем 

 Активен процес, които ангажира детето и семейството 
 Опит да се предотврати появата на проблеми и да се 

осигурят по-добри резултати за децата 
 Работа в различни форми на партньорство и договаряне със 

семейството 
 Теория на промяната – до какви промени в семействата води 

интервенцията 
 Намаляване на социалните разходи и превенция на 

престъпността (Frost&Dolan, 2012, in Davies р. 44-45). 
Професионалните социални услуги често се фокусират върху 

детето, дори за сметка на отношенията с неговото семейство. Спо-
ред някои автори обаче, програмите за подкрепа на родителите и 
превенция на насилието трябва да се фокусират върху развитие на 
капацитета на семейството да разбере детското развитие и чувства, 
да развие умения за комуникация между всички членове на се-
мейството особено между родители и деца и не на последно място 
върху уменията за развитие на отношения(Durrant, 2017). 

Семейно – ориентираните услуги често са считани за същест-
вени в процеса на постигане на добро детско и семейно благо-
състояние. Ако семейството като социална институция трябва да 
бъде подкрепено и силните му страни укрепени, тогава профе-
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сионалистите трябва да поставят цялото семейство, а не индиви-
дуалното дете в центъра на процеса (Petr, 2003, p. 117). Това е 
валидно и в случаите, когато тежките проблеми налагат извеждане 
на децата от семейната среда. Работата с родителите в извън се-
мейна среда (резидентни услуги) се определя като съществена от 
гледна точка на включването им в процеса на грижа. Има из-
следвания за участието на родителите в закрилата на децата, които 
са установили, че осигуряването на подкрепата за родителите по-
добрява тяхното доверие и чувство за сила, участие и удовлетво-
рение (Reimer, 2017, р. 6–15). Също така е установено, че участието 
на родителите подобрява резултатите за много деца, настанени 
извън семействата си. В тези случаи отношенията между работе-
щите и родителите се характеризират с уважение и не осъждащо 
поведение, отворена комуникация, споделена отговорност, участие, 
сътрудничество и застъпничество, без да се преминават професио-
налните граници (Пак там).  

Един от авторите, насочващ вниманието към анализ и описа-
ние на практически модели за работа със семейства и определящ 
ефективността на подкрепата при работа с деца в риск, е Том 
Гарфад. Той описва развитието на разбиранията и промените на 
практиките за работа с родители на деца, ползващи резидентни 
услуги в общността. Според него, професионалистите в системата 
за детска и младежка грижа все повече разбират, че младият човек е 
част от социална система и че неговото развитие, неговите мисли, 
действия, ценности, вярвания и опит възникват в система (Garfat, 
2012, р. 12). Общото разбиране е, че трайната промяна за младия 
човек е най-вероятно да се случи, когато професионалистите 
работят с цялата семейна система и помагат на цялото семейство 
(Charles & Charles, 2003; Garfat, 1998, 2007; McConkey- Radetski & 
Slive, 1988 1988 in Garfat, 2012, р.12 ). Според него е трудно може 
да се определи кога точно е възникнала промяната в резидентните 
услуги и ориентацията към прилагане на семейно-ориентиран 
подход. Но това, което е ясно, е, че е налице развитие на начина, по 
който практикуващите социални работници възприемат семей-
ството и семейните отношения (Garfat, 2012, р. 8). 

Една от основните характеристики на ефективната грижа в 
услугите от резидентен тип е именно работата с родителите на на-
станените деца (Гюртс, М, Ферхеер, М. и кол., 2011). Възможно-
стите за реинтеграция на децата и възстановяване на връзките с 
техните родители са пряко свързани с общуването с тях, запазване-
то на родителската отговорност в периода на настаняване и пови-
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шаване степента на участие на семейството във всички решения, 
свързани с живота на децата им (Христова-Михайлова, Н. и 
колектив, 2004).  

Редица изследвания на практиката на социалната работа 
показват, че независимо от това, какъв е видът на семействата им, 
децата определят и подчертават, че техните биологични родители са 
изключително важни и отношенията с тях са най-значими (McAuley 
& Rose, 2010, p. 44). Това означава, че децата остават психологи-
чески свързани с техните семейства, въпреки раздялата и загубата. 

Изследвания сред деца в грижа показват, че те споделят за две 
последствия от това, че са извън семействата си. Първото послед-
ствие е свързано с това, че колкото по-дълго децата са в системата 
за грижа, толкова по-висок е рискът да изгубят връзки с техните 
биологични родители, разширеното семейство и приятелите. Друго 
последствие е, че живеенето в грижа често разделя братята и 
сестрите (Пак там, p. 44).  

В допълнение, изследванията показват, че децата в грижа може 
да имат нереалистични и идеализирани мнения за техните семей-
ства, но тези образи са много важни. Децата като цяло не е за-
дължително да говорят за отношенията с техните семейства, нито за 
техните чувства и семейната промяна, още по-малко да ги обяс-
няват. Важно е да се вземе предвид както мнението на децата и 
контекста, в който те го споделят, така и да се обърне сериозно вни-
мание на това, което те не споделят директно и значението  на това 
несподеляне (Butler & Roberts, 2004, p. 155). 

Семейно центрираната практика се стреми да промени тради-
ционната роля на професионалиста (Petr, 2003, p. 14). Основните 
характеристики на тази роля са ориентация към силните страни, 
работа с цялата семейна система, социално-психологическа подкре-
па на родителите и на децата, особено в случаите на раздяла. 

Осигуряването на цялостна професионална подкрепа за децата 
и техните семейства, включително психологическа, е част от стан-
дартите в методиката за предоставяне на услугата Център за наста-
няване от семеен тип (Методика, ЦНСТ, 2014). Психологическата 
подкрепа, според посочения документ, е задължение на доставчика 
на услугата, но се предоставя само за настанените деца, доколкото 
техните родители могат да ползват при нужда такава извън 
резидентната услуга. 

Цел: Да се изследва доколко младите хора, настанени в услуги 
от резидентен тип, поддържат отношения със своите родители, 
влиянието на факторите място на живот преди настаняване, период 
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на престой в услугата, възраст върху запазване и поддържане на 
тези отношения, както и условията за работа с родители в услугите.  

Методи: В изследването е използван разработен за целта 
въпросник за самостоятелно попълване от деца и млади хора, 
настанени в резидентни услуги в общността и приемна грижа и 
протокол за наблюдение на социални услуги. Настоящото проуч-
ване е част от по-голямо изследване на ефективността на работата 
със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността. 
Разработен е въпросник с общо 10 затворени въпроса, от които 3 
демографски и 7, свързани с ключови индикатори относно: период 
на ползване на услугата, място на живот преди ползване на услу-
гата, комуникация със семейството, учене и планове за бъдещето, 
както и основни потребности след напускане на услугата. Въпрос-
никът съдържа въпроси и отговори, които са ясно формулирани, на 
достъпен език, не съдържат внушения, които да насочват респон-
дентите към определени отговори, или отговори, които са социално 
желателни. Протоколът за наблюдение е разработен, за да регист-
рира данни относно условия за предоставяне на услугите във връзка 
с работата със семейства, модел и процес на предоставяне на под-
крепата на родители и ориентация към резултатите. Във всяка от 
посочените области са разработени групи от индикатори за наблю-
дение като: сгради и помещения, в които се предоставя услугата, 
наличие на помещения за срещи с родители, обзавеждане и общ вид 
на тези помещения, време и вид на срещите с родители, теми, 
ангажименти и решения от срещите, планиране на следващи срещи, 
инициатива за провеждане на срещи с родители, документиране на 
срещите, оценка на резултатите и връзка на темите с плана за 
работа по случай.  

Участници: Количественото проучване е осъществено сред 77 
деца и млади хора на възраст над 14 години, настанени в различни 
форми на резидентни услуги в общността и приемна грижа, като 
Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Преходно жилище 
(ПЖ), Наблюдавано жилище (НЖ) или са настанени при приемни 
семейства в гр. София, гр. Велико Търново, гр. Стара Загора и           
гр. Габрово.  

Проучването е проведено при прилагане на типологична из-
вадка, която отчита региона и видовете услуги. Планираната и 
реализирана извадка има за цел да покрива няколко важни кри-
терия: 
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– Географско покритие: извадката обхваща социални услуги и 
институции от региони с голям брой резидентни услуги в общност-
та от всички видове. 

– Разнообразие от доставчици на социални услуги от рези-
дентен тип в общността: извадката включва всички видове достав-
чици на социални услуги от резидентен тип за деца в България – 
общини и неправителствени организации 

– Разнообразие от социални услуги от резидентен тип: Център 
за настаняване от семеен тип, Преходно жилище, Наблюдавано 
жилище, Приемна грижа (ПГ). 

Осъществени са и 10 наблюдения на модела за работа с 
родители, която се реализира в социални услуги. Наблюденията са с 
продължителност 6–8 часа в рамките на всяка от услугите. Наблю-
давани са следните услуги: Център за обществена подкрепа (ЦОП), 
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Център 
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен 
център (ДЦ) и Преходно жилище в гр. София. За всеки тип услуга 
са включени по две наблюдения. 

Организация на изследването: Количественото изследване е 
осъществено в периода м. юни – м. декември 2018 година. Изслед-
ването е съобразено с етичните принципи за провеждане на изслед-
вания с деца в риск. Първоначално е осъществен контакт с достав-
чиците на социални услуги и общините, на чиято територия се 
намират услугите. Поискано е разрешение от ръководителите на 
услуги за осъществяване на проучването, придружено с подробна 
информация за целите и задачите, както и за използването на резул-
татите. Проучването е осъществено изцяло анонимно, не са събира-
ни лични данни на участниците. В хартиения вариант на проучване-
то е включен текст относно целта, начина на събиране и използване 
на данните, правото на лицето да се откаже на всеки един етап, 
както и правото да не отговаря на въпроси, на които не желае или 
не може да отговори, както и запазването на неговата анонимност. 
Участието в изследването е напълно доброволно и не е допусната 
никаква степен на принуда. Въпросникът е попълнен самостоятелно 
от децата и младите хора.  

Наблюденията са осъществени в периода януари – юни 2018 г. 
Предварително е осъществена комуникация с ръководители на 
услуги от различен вид, предоставяни в общността, както от 
консултативен, дневен, така и от резидентен тип. Наблюденията са 
осъществени в обичайната работна среда на услугите, в обичаен 
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работен ден. Социалните работници, които предоставят услугите, са 
информирани относно целите и задачите на наблюдението.  

Резултати: Данните от проведеното проучване сред деца и 
млади хора, настанени в услуги в общността от резидентен тип 
показват, че преобладаващата част от тях (43 % и 11%) са живели в 
специализирана институция или друга услуга от резидентен тип 
преди настаняването в настоящата услуга. Прави впечатление, че  
22 % от участвалите в проучването идват от семейна среда 
(Графика 1). 

 

 
 

Графика 1. Място на живот преди настаняване в услугата 
 

Средният период на престой в услугите от резидентен тип, 
където децата са разделени с техните семейства и близки, е 3 годи-
ни (Графика 2). Прави впечатление, че по-голямата част от децата 
са разделени от семействата си за период между 2 и 5 години (42%). 
20% от участвалите в проучването деца живеят извън биологичните 
си семейства повече от 5 години, като има 4 %, за които този 
период е по-дълъг от 10 години. Само 38 % от децата са настанени в 
услуга от резидентен тип преди по-малко от 1 година. 
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–

 
 

Графика 2. Период на престой в услугата 
 
При сравнително дългия престой извън семействата си, децата 

общуват най-често с приятели в услугата (47%) или извън нея (37%) 
(Графика 3).  

 

 
 

Графика 3. Общуване на децата и младите хора 
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с връстници. От друга страна обаче, твърде ниският дял на общу-
ващите с родителите (5%) и близките (9%) показва, че престоят в 
услугата и моделът на работа с децата, настанени извън семействата 
си не предполага активни срещи и контакти с родители и род-
ственици. 

Анализът на данните показва, че колкото по-големи са децата, 
настанени извън семейна среда, толкова по-рядко общуват или не 
поддържат връзка с родителите и близките си. (Графика 4). 33 % от 
децата между 12–15 г. и 48 % от децата над 16 г. не поддържат 
връзка с родителите и близките си.  

 

 
 

Графика 4. Съотношение възраст и честота на общуване  
с родители и близки 

 
В допълнение, данните показват значима връзка между факто-

рите местоживеене на децата преди настаняването извън семейна 
среда и честотата на общуването с родителите и близките им.  

Графика 5 показва, че 50 % и съответно 45% от децата, живели 
в приемно семейство, услуга от резидентен тип или специализирана 
институция, не поддържат връзка с родителите и близките си. По-
нисък значително е този процент при тези деца, които се настаняват 
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в резидентна услуга директно от семействата си. Честотата на 
общуване също показва зависимост от фактора място на живеене 
преди настаняване в услугата. Данните показват, че ежедневна 
връзка с близките си поддържат децата, които преди услугата са 
живели в семейна среда (биологично или приемно семейства). 
 

 
 

Графика 5. Съотношение местоживеене преди настаняването  
в услуга и честота на общуване с родители и близки 

 
Анализът на факторите престой в услугата и честота на 

общуване, представен на Графика 6 показва, че колкото по-дълъг е 
периодът на настаняване извън семейна среда (над 2 години), 
толкова по-голяма е вероятността да се прекъсне връзката с 
биологичното семейство и близки.  
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Графика 6. Съотношение между времето на престой в услугата 
и честотата на общуване с родители и близки 

 
Основните индикатори за осъществяване на наблюденията на 

работата на социалните услуги бяха разпределени в няколко обла-
сти: условия за предоставяне на услугата, процес на предоставяне и 
ориентираност към резултатите. 

По отношение на сградите и помещенията за предоставяне на 
услугите, данните показват, че има както новопостроени сгради, 
основно за услугата ЦНСТ или ЦОП, така и сгради на бивши 
специализирани институции, в които са отделени помещения за ДЦ, 
ПЖ и ЦОП. Това ситуиране на услугите в различни сгради оказва 
влияние и върху наличието/липсата на помещения за работа с 
родители.  

В услугите от тип ЦОП такива помещения са предвидени, но 
често не са отделени специално за тези срещи, а се използват и за 
срещи на екипа и дейности с деца. Обикновено големината на тези 
помещения позволява да се осъществява само индивидуална работа 
с родителите. Не са предвидени помещения за срещи на родители и 
деца по едно и също време, както и помещения за групови срещи 
или психологическа работа.  

В ЦНСТ, ПЖ и ДЦ няма специални помещения за срещи с 
родители, независимо дали са за деца с увреждания или за деца в 
риск.  
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Всички налични помещения за срещи с родители са обзаведени 
със столове и дивани, което позволява да се осъществяват разговори 
и обстановката е предразполагаща. 

По отношение на планирането на срещите и времето за осъ-
ществяване се наблюдава значима разлика между услугите от типа 
ЦОП и ДЦ и услугите от резидентен тип. 

Обикновено срещите с родители в дневните и почасови услуги 
са планирани и продължават около 1 астрономически час, докато в 
резидентните услуги за деца с и без увреждания такова време не е 
отделено и планирано. Срещите са кратки и зависят от това каква е 
темата и чия е инициативата. Например, ако срещата не е планирана 
и родителите идват по собствена инициатива да видят децата си и 
да се срещнат с екипа, времето е кратко, доколкото е свързано с 
отговор на конкретно поставени въпроси. 

Основните теми, които се обсъждат по време на срещите с 
родители, в услугите, които предполагат престой на детето, неза-
висимо дали е дневен или постоянен, са свързани най-често с пове-
дението на детето, условията на престой, времевите граници, основ-
ните дейности и др. Не са идентифицирани теми, насочени към 
развитие на родителските умения, напасване на правилата за 
престой в услугата и в дома на семейството, договаряне на правила, 
участие на родителите във вземане на решения относно правилата 
на престой и основните дейности, психологическа подкрепа за спра-
вяне с раздялата и възстановяване на отношенията, както и уточня-
ване на моделите на работа и развитие на социални умения в 
семейна среда. Това е валидно както за услугите за деца с уврежда-
ния, така и за тези за деца в риск. 

В услугите, които не предполагат престой на детето, обсъжда-
ните теми са насочени към развитие на родителския капацитет и 
решаване на проблеми от различно естество, свързани със семей-
ната ситуация и отглеждането на децата. 

Видовете срещи, които се провеждат, са основно срещи за 
уточняване или информиране относно плана за работа или срещи за 
договаряне на правила за престой. Първият вид срещи често са 
планирани, неколкократно и се осъществяват по предварителен ред 
и теми, от водещите на случаите. Вторият вид срещи не са пла-
нирани, често са по инициатива на родителите, осъществяват се от 
дежурните на смяна, кратки са и не променят всекидневието в 
услугата. Наблюдавани са и ситуации, при които, ако срещите не са 
планирани, родителите не са добре приети, налага се да изчакват 
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дълго време, нямат достъп до децата си, нямат достъп до поме-
щенията. 

По отношение на протичането на срещите, прави впечатление, 
че често инициативата за провеждане е на професионалистите, 
решенията се вземат предимно от тях, договаряне на последващи 
срещи рядко се случва. Това е особено валидно за услугите, които 
предполагат престой на децата. В тези услуги, не са идентифи-
цирани конкретни модели на работа с родители, доколкото основ-
ните им цели са свързани с осигуряване на възможности за развитие 
само на децата. В допълнение, наблюденията показват, че няма 
определени професионалисти, които да осъществяват срещите с 
родители и често те се провеждат от тези, които в момента на сре-
щата са в услугата. Нещо повече, в тези срещи не участват психоло-
зи, доколкото такива има назначени в услугите. Не е идентифи-
циран процес на психологическа подготовка на децата за срещите с 
родители и съответно за развитие на връзките с тях. 

Степента на ориентираност на срещите като планиране, про-
тичане и постигнати договорености към конкретен резултат е 
дискусионна. Поради факта, че често тези срещи не са планирани, 
на тях не се очаква да се постигнат договорености, които да допри-
несат до постигане на целите в индивидуалния план за работа или 
грижа. Тези срещи се документират по различен начин, в зависи-
мост от приетия пакет работни документи в услугата. Често родите-
лите не се запознават с описаните документи или запознаването е 
само информативно, т.е. изисква се подпис на родителя, като съгла-
сувателна процедура. 

Дискусия: Преобладаващата част от децата, настанени в рези-
дентни услуги от различен вид преминават от една услуга в друга 
през различни периоди от живота си. Малка част от тях са наста-
няват от семействата им. Данните дават основание да се твърди, че 
настаняването извън семейна среда често води до продължителна 
раздяла на детето с биологичното му семейство, което се потвърж-
дава и от данните относно средния престой извън семейна среда. 
Основните фактори, оказващи влияние върху запазването на връз-
ките и контактите със семействата, са: възраст на децата, мястото, 
от където се настаняват децата в услугите и продължителност на 
раздялата. Тези фактори и тяхното влияние показва, че е налице 
пряка зависимост между качеството и ефективността на грижата на 
работата с родители в резидентите услуги и възможността за запаз-
ване и възстановяване на отношения между децата и семействата 
им. Тази продължителна раздяла изисква разработване на модели за 
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работа с биологичното семейство, които да създадат възможности 
за запазване на връзките и поддържане на отношения между роди-
телите и децата във всички случаи, когато това е възможно. Това 
предполага включване на социално-психологическа подкрепа за 
справяне със ситуации на загуба и раздяла и подкрепа от страна на 
подготвени психолози за възстановяване на връзките с биологич-
ното семейство. Тази подкрепа трябва да се осъществява системно и 
да се работи както с децата, така и с техните родители. 

Данните от проведените наблюдения показват, че в услугите от 
резидентен тип не са налични индикации за участие на родителите 
във вземането на решения относно живота на техните деца, извън 
семейството. Това се отнася както за участие в процеса на оценка и 
планиране на подкрепата, така и за участие и запазване на отговор-
ност относно всекидневието на децата, правилата, при които те 
живеят, развитието на социални умения и др.  

Освен това, от направените наблюдения е видно, че професио-
налистите запазват властовите си позиции при планиране, организи-
ране и провеждане на срещите. Те са инициатори на дискусиите, 
задават дневния ред и инициират решения. Работата в резидентите 
услуги е ориентирана предимно към децата и тяхното благосъстоя-
ние, а не към цялото семейство. Запазва се ролята на професиона-
листа като знаещ, можещ и притежаващ власт да реши проблемите 
на децата, дори и това да означава отделяне от семейната среда.  

Липсата на ясно дефинирана психологическа подкрепа за цяло-
то семейство допълнително затруднява развитието на умения за 
общуване, справяне с раздялата и възстановяване на отношенията.  

Заключение: Резултатите от настоящото изследване допълват 
знанията за работата с родители на деца, настанени извън семейна 
среда. Те показват, че в рамките на резидентите услуги в страната 
все още не са налични ясни модели за работа с биологични роди-
тели. Тези модели са важни, поради това, че децата, настанени 
извън семейна среда, се разделят за дълго време от своите родители, 
често преминават от една в друга резидентна услуга и постепенно 
губят връзка и контакти със своите родители и родственици. Лип-
сата на модел за активно въвличане на родителите в процеса на 
предоставяне на резидентни услуги, чиито основни акценти да са 
свързани със запазване на родителската отговорност в максимално 
възможна степен, води до затруднения в запазването на комуника-
цията между децата и техните семейства. Тази комуникация и 
възстановяване на отношения трябва да бъде подкрепена от социал-
но-психологическа работа с цялата семейна система. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Теоретический сравнительный анализ Россия–Германия, 

Ушински–Фихте) 
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Анотация: Основным фактом, к которому приходит Ушин-

ский, является тот факт, что все великие народы имеют свою 
национальную систему воспитания. В основе каждой из этих 
систем лежит своеобразный принцип, который определяет систе-
му образования в целом и придает ей специфический характер. Для 
Фихте свобода, целостность, уникальность по отношению к внеш-
ней культуре кажутся основными свойствами нации как таковой. Нация, 
которая утратила эти свойства, перестает быть нацией в истинном 
смысле этого слова. Вот почему римляне не представляют нации в том 
смысле, в каком Фихте понимает немецкий народ. 

Ключевые слова: образование, национальную систему воспитания, 
национальное образование, природой данного народа, нация. 

 
THE PROBLEM OF NATIONAL EDUCATION 
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Annotation: The main fact that Ushinsky comes to is the fact that all great 
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что задача философского знания состоит в том, чтобы точно 
определить эту добродетель в той же сущности? 

Не является ли обязательным для философской и психологи-
ческой педагогики, чтобы на месте ограничиться отдельными 
странами образования, обратиться к изучению его идентичного и 
присущего ему характера? 

Несомненно, сущность образования не должна распадаться на 
отдельные виды. Но, с другой стороны, также нельзя отрицать, что 
идентичность является лишь точкой разнообразия, которая не мо-
жет быть известна, когда она отрезана от разнообразия, а разно-
образие, в свою очередь, достигается знанием только тогда, когда 
оно пронизано идентичностью. В этом отношении педагогика раз-
деляет судьбу философии, к которой она применяется. В своем 
стремлении познать всю культуру философия неизбежно распа-
дается на ряд дисциплин, которые отдельно исследуют различные 
культурные ценности. Тело культуры, ее абсолютное начало, не 
может быть понято философией в отдельности, отделено от разно-
образия тех ценностей, в которых оно проявляет себя. Это можно 
интуитивно ощутить только во множестве культурных ценностей, 
которые в их относительных ограничениях известны, однако, всегда 
в отдельных дисциплинах. Абсолют раскрывается только в отно-
сительном, так же как относительный известен только как момент 
абсолютного проникновения в него. Это как раз тот «дискурс» 
знания, который в своем стремлении достичь тела вынужден знать 
только его отдельные части. 

Таким образом, несмотря на знание частей и включает в себя 
интуицию тела, единственный раз в том, что под его «дискур-
сивност» сохраняется в частях. В соответствии с философской 
«фундаментальной наукой», что за отдельными значениями позна-
ния добра и красоты знали бы более идентичны их сущность в 
качестве окончательного и абсолютного первого базиса, это также 
невозможно, как невозможно знать абсолютную первую базу, или 
тело природы. Такая метафизика культуры, а также рационализи-
ровать представление о теле, как это упрощено до Канта натура-
листической метафизики. Естественно, что все отдельные философ-
ские дисциплины, в конечном счете представлен сам единое тело. 
Но это тело философии как проникающая множественность кото-
рых он даже думал, не может быть разорвана, не свойствен объект, 
исследование по отдельности, увенчает «частные» философские 
дисциплины, но единство метода, единство дороги в которой все 
философские дисциплины идти к своему предмету, единство, 
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осознать логику философии. И мы надеемся, что суть образова-ния, 
которое не может быть известно, кроме его видов, дала интуиции 
читателя в единстве одного метода, который мы стремились выд-
винуть наше исследование различных видов образования и чьи 
личность свидетельствует о том, что образование педагогической 
науки распадается на многие виды в своей окончательной сущности 
холост. 

Но это в его последней сущности. Потому что, как часто, куль-
турные эпохи живут под знаком жестокой борьбы между отдель-
ными культурными ценностями (наукой и религией, религией и 
искусством, моралью и «внешней культурой»), и различные типы 
образования объединены в идее. На самом деле они слишком часто 
вступают в сложные конфликты между собой. Не является ли, 
однако, задача педагогики определить пути и средства преодоления 
конфликтов, возникающих между различными странами образо-
вания? Разве педагогике не нужно изучать образование не только в 
его продольных разрезах (моральных, научных, художественных и 
т. д.), Но и изучать его в разрезе, давая разным возрастам полное 
описание образовательного процесса в живом единстве? всех его 
продольных сторон. И да, и нет. Нет, потому что по самой своей 
природе эта проблема может быть решена только на конкретном 
материале возникших конфликтов. Построить теоретически воз-
можные конфликты между различными сторонами образования и 
решить их абстрактным образом – это означало бы, что мы попа-
даем в бесплодные тематические исследования, аналогичные тем, в 
которых Кант углублялся в разработку своей детальной теории 
морали. Конфликт возникает только в живой реальности и также 
разрешается не теоретическими рассуждениями, а свободными, 
творческими действиями. Именно поэтому идентичность образо-
вания неизвестна, потому что его единство является объектом не 
знания, а творческого усилия, предметом нашего педагогического 
действия. Культура сплочена и внутренне убеждена, это убеждение 
учреждения тела, которое мы испытываем, когда видим, как 
различные проблемы образования выявляются одним и тем же 
методом в их отношениях друг с другом. По той же причине мы 
можем быть уверены, что внутренние конфликты культуры неиз-
бежны, поскольку культура – это не мертвая схема, а живое – 
решение с помощью творческих усилий. 

Образование по своей сути унифицировано, но эта идентичная 
природа образования неузнаваема. Это означает, что это просто 
идея, то есть предмет нашего творческого действия. Он создан нами 
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и не известен как мѐртвый и готовый дать. Но если теоретическая 
педагогика вынуждена ограничиваться изучением отдельных 
продольных разрезов образования, то из этого вряд ли можно гово-
рить о конфликтах внутри культуры и образования. Гармоничное и 
неотъемлемое целое образования не является предметом наших 
знаний. Да, но это было предметом действия для многих выдаю-
щихся педагогов, и очень поучительно и интересно узнать, как они 
на самом деле решили эту задачу, связать индивидуальные требо-
вания образования с внутренне единым и неотъемлемым целым. В 
этом большое значение педагогической литературы, классическая 
модель которой «Клиренс летописи» так хорошо известна, задача 
которой – раскрыть опыт педагогической работы, историю 
конфликтов, возникших при реализации педагогических задач, и 
попытки их решения. фактическое разрешение. Тем не менее, тео-
рия образования должна быть удовлетворена, если она устанав-
ливает требования и задачи отдельных типов образования с воз-
можной точностью и тем самым помогает практикующему персо-
налу увидеть те конфликты, которые так часто скрыты под толстым 
слоем педагогических неясностей и предубеждений. Потому что, 
чтобы разрешить конфликт с помощью вашего творческого дей-
ствия, необходимо, прежде всего, осознать его во всех проблемах, 
ориентированных на действие. 

Однако, в заключение, нам понадобятся два момента, чтобы 
выйти за пределы лонгитюдного изучения разных стран образова-
ния и перейти к его трансверсальным работам. Мы имеем в виду 
проблемы т.н. национальное и физическое воспитание, понятия 
которого обычно чередуются с понятиями нравственного, научного 
и художественного воспитания. Можем ли мы говорить о нацио-
нальном и физическом воспитании в том же смысле, в каком мы 
говорим о моральном, научном, художественном и экономическом 
образовании? Решение этого и связанных с ним вопросов поможет 
нам более точно объяснить нашу концепцию образования и отли-
чить теорию образования от других смежных с ней дисциплин. 

В проблеме национального образования различные направле-
ния в педагогической и политической мысли фантастическим 
образом переплетаются. С одной стороны, национальное образо-
вание воспринимается как монополия консервативных кругов. Так, 
в России его парадоксальным образом посадили М. Катков и Д. А. 
Толостой с помощью классической школы. С другой стороны, на-
циональное образование выделяется радикальными педагогически-
ми кругами, которые в своих требованиях к «национальной школе» 
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(украинская, татарская и т. д.) Совпадают с политическими защит-
никами прав угнетенной национальности и которые обосновывают 
свои претензии на принцип свободы и закон. С одной стороны, 
Робеспьер и Лепелетт, идеологи единой и неделимой родины, враги 
любого федерализма, выступают за «национальное образование»; С 
другой стороны, за национальное образование говорят защитники 
«провансальского» возрождения, т.е. представители федерального 
принципа, которые стремятся выращивать местные народности в 
границах или даже за пределами великой "государственной" нации. 
И если мы обратимся к идеологам национального образования - 
скажем, к Hite в Германии и к Usinski в России - мы будем пора-
жены тем, как их теории могут стать отправной точкой и оправ-
данием для столь разных политических и педагогических устрем-
лений. Потому что их в равной степени называют кружками на-
ционально-консервативной педагогики, близкими к славянской 
философии, а также демократически-радикальными сторонниками 
«невинной» школы. И нельзя сказать, что и то, и другое совершенно 
верно с их точки зрения. Нет, «народное образование» справедливо 
говорит, чтобы прояснить свои чаяния и Робеспайпер, и прованцы, 
и Д. Т. Толстой, и защитники украинской школы. И если в России 
этим термином пользовались в основном защитники украинской 
школы, а во Франции, наоборот, представители центральной и рав-
ноправной доктрины Французской революции, то только «языковое 
ремесло», которое не всегда следует логике своего развитие. Не 
терминологической двусмысленностью, а сложностью и универ-
сальностью скрытой философской проблемы – проблемы нации – 
объясняется фактическое прикосновение различных упомянутых 
выше тенденций и их, казалось бы, парадоксальность. В России 
наиболее обоснованное обоснование идеала национального образо-
вания принадлежит К.С.Шинскому. Мы станем синагогой этого 
довольно элементарного, но интересного опыта, тем более, что 
высказанные там мысли продолжают оставаться скрытым мотивом 
большинства теорий, которые здесь совпадают. 

Основным фактом, к которому приходит Ушинский, является 
тот факт, что все великие народы имеют свою национальную систе-
му воспитания. В основе каждой из этих систем лежит своеоб-
разный принцип, который определяет систему образования в целом 
и придает ей специфический характер. Поскольку основным прин-
ципом немецкой системы образования является наука, немецкие 
университеты, которые являются центром научных знаний, состав-
ляют центр всей немецкой системы образования. Принцип англий-
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ского воспитания заключается в развитии характера, свободного 
самоуправления, идеала гражданина. Этот идеал в Англии опреде-
ляет средняя школа, а также английский колледж и университет, 
которые дают меньше образования, чем общее образование, необхо-
димое для будущего политического деятеля свободного государ-
ства. Для Франции, наоборот, характерно стремление к внешнему 
применению научного знания. Техника – самое сильное место для 
французов. Отсюда позитивизм и утилитаризм философии, преоб-
ладающей во Франции. Отсюда и профессиональный характер ее 
системы высшего образования и системы соревнований, которая 
привлекает больше внимания к внешнему блеску, стилю и вопию-
щему решению задачи, чем к глубине мысли и содержания. Нако-
нец, американская система образования (США) характеризуется 
непреодолимым движением вперед, нестабильностью, которая 
заставляет американцев всегда стремиться к новым, новым методам 
и формам образования. Он отражает лихорадочную скорость, с 
которой он строит свою жизнь, это новая, непритязательная исто-
рическая традиция и свободный от первопроходцев народ. Одним 
словом, у каждой нации есть свой идеал для человека, который в 
идеале стремится реализовать в своей национальной системе 
воспитания: «Основы его воспитания и его цели, а, следовательно, и 
его основное направление, различны для разных наций и опреде-
ляются характером людей, когда педагогические личности могут 
свободно переходить и часто переходить от одной нации к другой ". 
(Ушинский, 1864) 

Установив факт различия в образовательных системах отдель-
ных народов, каждая из которых преследует свою особую цель, 
которая определяется природой данного народа, Усинский позднее 
доводит этот факт до норм. У русских еще не было собственной 
системы воспитания. До сих пор они ограничивались имитацией 
других систем. Именно поэтому воспитание не могло принести свои 
плоды, и русский народ остается необразованным и по сей день. 
Мы должны воздерживаться от подражания иностранным образцам 
и, касаясь наших людей, создавать собственную национальную 
систему воспитания, которая отвечает чаяниям и потребностям 
души людей. Потому что русский народ существует как народ, у 
него своя история, свои мечты и желания. «Каждый живой исто-
рический человек – это самое высокое и самое замечательное Божье 
творение на земле, и образование можно извлечь только из этого 
богатого и чистого источника». Русское воспитание, которое до сих 
пор было абстрактной имитацией иностранных образцов и потому 
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беспомощно, должно стать популярным, проникнуться идеалом 
души народа, прикоснуться к ней, чтобы придать ей силу и мощь. 
Но каков идеал русского народа? Что это за принцип, который 
составляет отличительную черту русской души и поэтому должен 
стать целью русского воспитания? Ясно, что ни наука, ни закон, ни 
техника, ни лихорадочная жажда прогресса не составляют особен-
ность великих западноевропейских и американских народов. При-
мечательно, что когда дело доходит до определения характера 
русского народа, Усинский, который уже сделал неточность и неяс-
ность в изложении американской системы образования, становится 
еще более неясным и неясным. Он не смог одним словом или даже 
кратко зафиксировать принцип русской души и русского воспи-
тания. Вот что он охарактеризовал как «Глубокие несущественные 
принципы патриархального образа жизни, которые, с одной сторо-
ны, чужды строгости римского права, в большей или меньшей сте-
пени лежащие в отечественных народах западных народов, а с 
другой стороны, иностранные торговая жесткость и исчисление; 
здесь преобладает то славянское чувство, которое течет как невиди-
мый поток, распространяясь как широкая река, чувство позыва, 
неровное, но обладающее достаточной силой, чтобы поднять чело-
века иногда толчком от самой глубины моральной слизи до вершин 
нечеловеческого достоинства; необычное изобилие инстинктов, 
которые склонны догадываться, а не учиться; необычайная, удив-
ляющая иностранцев, восприимчивость ко всему остальному, без-
различная, идет ли она с востока или с запада, а вместе с ней и 
стойкость в своей национальности, хотя зачастую и без сознания; 
наконец, древняя православная религия с ее универсальным истори-
ческим значением, религия, обращенная к плоти и крови народа: 
вот что должно проявиться в народности русского образования, 
если оно хочет стать настоящим выражением жизни народа, а не 
Насильственное, чуждое национальности, имитация, а не растение 
без корней, которое, поскольку оно постоянно увядает и постоянно 
вынуждено подвергаться искусственному обновлению и повторной 
пересадке из чужой почвы, пока наша почва снова не повредит его. 

Мы постарались передать с возможной точностью ход мыслей 
Виншина, что привело его к установлению требований националь-
ного образования. Как видно, идеи славянофильской метафизики 
как внутренней психической субстанции, составляющей характер 
народа, здесь переплетаются с демократическими требованиями к 
конкретному и близкому к людям образованию. Практически по-
следняя тенденция преобладала в ушинском; это подтверждается 
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знаменитым «Родным словом», в котором Ушинский показывает, 
насколько важно общее языковое образование на родном языке, 
если оно рассматривается как живой организм на языке, отражая 
судьбы, мысли и чаяния людей и чье поглощение означает одновре-
менно погружение в сокровищницу национальной культуры. Харак-
терно, однако, что при выборе записок для чтения Усински меньше 
всего руководствовался идеалом славянофила патриархальной 
Древней Руси, но пытался собрать в своем «Родном слове» лучшие 
образцы русской литературы периода после Петра. Отлично, до-
ступно для людей. Идти к людям, чтобы поднять его до уровня 
образованного слоя общества, который сегодня является единствен-
ным носителем и носителем национальной культуры, - эта чисто 
националистическая мысль определила всю практическую педаго-
гическую работу Усинского (Обрешков, 1974) 

Из всего этого можно видеть, что оправдание, которое Ушин-
ский дал своему взгляду через представление о народном духе, как 
о некоторой готовой и полной сущности, было немного отзывчивым 
к его собственным практическим устремлениям. Национальное 
образование – это не столько проявление уже существующей в 
форме души данного народа, сколько включение народа в культур-
ную традицию, накопленную в его среде творческими усилиями его 
сыновей. Несмотря на свою популярность, Уссинский даже готов 
признать, что сыновья образованного слоя являются лучшими в той 
мере, в которой необходимо поднимать широкие массы. Итак, 
нация не является готовой субстанцией, присущая ей природа 
может быть выражена неким «принципом». Нация никогда не 
заканчивается, но она всегда создается. Жизнь нации никогда не 
является простым проявлением готового начала, но это непрерыв-
ное развитие, которое сопровождается расширением задач, решае-
мых нацией, ставя перед собой новые и новые цели для действий. 
Вот почему все попытки охарактеризовать эту душу, проявления 
которой у разных народов, настолько поверхностны и неопреде-
ленны. В этом отношении характеристика, данная Усинским инди-
видуальным душам людей, не менее успешна, чем аналогичные 
попытки «исторической школы» и русских славянофилов, на кото-
рые она влияет. Действительно, можем ли мы серьезно утверждать, 
что техника является отличительной чертой духа французского 
народа, что дух немецкого народа исчерпан наукой, а английский - 
началом свободного самоуправления? 

Примечательно, что в основе всех этих определений лежит не 
столько вера в неограниченные возможности развития нации, 



229 

сколько, наоборот, убежденность в определенных ограничениях ее 
будущего развития, вытекающих из одностороннего, исключитель-
ного взгляда на прошлое. Предположим, что до сих пор немецкий 
народ культивировал в основном науку, французы - технику, а 
английский - закон, и что каждый из них означает одностороннюю 
гегемонию культурной ценности над другими, что усилило ее гос-
подство над землей несанкционированных культурный конфликт. 
Так ли это будет, и вам придется остаться в будущем? Может ли 
техника быть свободной от науки, эти два без права и закон без 
морали? Так, например, славянофилы думали о праве, в котором 
русский народ не нуждался, поскольку оно является носителем 
морали, непосредственной, конкретной и избегающей любых жест-
ких формул. Однако в действительности отдельные страны культу-
ры слишком переплетены друг с другом и обусловлены друг 
другом. Для этого их внутренние отношения свидетельствуют о 
конфликтах, которые вспыхивают между ними, и если эти конфлик-
ты были разрешены чаще всего с помощью насильственной гегемо-
нии одной ценности над другими, а не путем их гармоничного 
смешения, у нас нет причин брать этот факт из прошлого. норма 
будущего. Из того, что до сих пор Россия не проявляла особого 
лица ни в науке, ни в праве, ни в технике, не следует ли из этого, 
что так будет и что так и должно быть в будущем? Не следует ли из 
этого, наоборот, что, как отметил Вашингтон У. Стеуани, перед 
лицом отсталости России в области права, науки и техники, как осо-
бенности российской национальной системы образования, сегодня 
это должно быть прежде всего культивирование этого до сих пор 
пренебрегали русскими ценностями? Если идеал гармоничного и 
всестороннего развития справедливо подчеркивается для личности 
человека, чтобы интегрировать личность в полноту культурного 
творчества, почему коллективная личность людей должна быть 
сознательно исключена из этой полноты, сознательно отказаться от 
гармонии в пользу односторонней и насильственной гегемонии 
любой из культурных ценностей? Вот почему у нас так мало осно-
ваний, что коллективная личность людей не попадает в такой сте-
пени, как унитарная личность, под власть разделения труда, что 
является трагедией культуры (Усинский, 1965) 

Но даже если мы выйдем из этой точки зрения, является ли 
нация особой целью образования в том же смысле, в каком мы 
говорим о научном, моральном и художественном образовании? 
Очевидно, что нет, потому что специфическая природа нации 
видится здесь не в той конкретной цели, которая добавляет к тем 
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ценностям, которые в своей совокупности составляют культуру, а к 
одностороннему решению в пользу одной или другой из этих цен-
ностей, конфликт между ними разразился. Национальное образо-
вание тогда будет ограничено принудительным культивированием 
только научного, юридического или технического образования. 

В противном случае и глубже определяется задача националь-
ного образования Фихте в его «Речи немецкому народу». Выступая 
в Берлинском университете в 1807 году, когда Пруссия и вместе с 
ней вся Германия пережили дни французской оккупации. «Речь 
Фихте была призвана вывести немецкий народ из состояния край-
него унижения и безразличия, в котором он находился, и внушить 
ему веру. Как средство возрождения немецкого народа, по мнению 
Фихте, необходимо было служить новой системе образования. 
Более того, образование не должно быть простым воспитанием 
людей, а должно быть «своего рода немецким национальным обра-
зованием». Это должен быть не перенос немецких влияний на 
немецкую землю, а скорее дух немецкого народа, вытекающий из 
самой его природы. Но какова природа немецкого народа, которая 
отличает его от «аусландии», под которой Фихте всегда подразуме-
вает римский Запад? Фихте далек от идеи определения националь-
ного характера немецкого народа через особенности его готовой и 
уже сложившейся культурной традиции. Также особенность рим-
ских народов, которые он противопоставляет немецким, он не 
видит в их особой приспособляемости к тому или иному виду 
культурной работы. Напротив, она ставит всю проблему нации в 
другую плоскость, переводя ее из плоскости культуры как таковой в 
плоскость отношения людей к культуре. Разнообразие как немецко-
го народа, так и римского Запада следует искать не в том, что они 
сделали в области культуры, а в том, как они сделали это в своем 
самом отношении к культуре. С этой точки зрения отличительной 
чертой немецкого народа, по мнению Фихте, является его «ориги-
нальность» или «ursprunglichkeit» (его способность к возбуждению 
и свободе). Эта особенность немецкого народа проявляется прежде 
всего в его языке. Затем, когда немецкие племена на романизиро-
ванном Западе выучили язык побежденного романизированного 
населения, немецкий народ сохранил свой язык во всей его само-
бытности. Вместе с языком римские народы утратили свое свобод-
ное и прямое отношение к культуре. У него был более чисто внеш-
ний способ восприятия римской культуры, который разрушает их 
уникальность, непосредственность и свободу. Вот почему культура 
в них была чем-то искусственным и искусственным, взятым, не 
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творчески созданным, чужим и не своим. Отсюда ее преимущест-
венно формальный характер, как и во французской поэзии, форма 
доминирует над содержанием, готовым и канонизированным 
прошлым – живым настоящим. Здесь также разрыв между образо-
ванным классом и народом: язык культуры до сих пор был чужд 
народу, и в этом отрыве интеллигенции от народа продолжает 
оставаться главный факт в истории римского Запада, а именно 
победа там готовой и мертвой культуры его полный язык о распаде 
под ее бременем души некогда свободных людей. Наконец, отсюда 
происходит мертвый и завершенный характер языков римского 
Запада, который, застыв на питательной почве людей, застыл в 
своем механическом формализме. Напротив, немецкий народ, 
сохраняя всю уникальность своей речи, также сохранил свою свобо-
ду в отношении рианской культуры. Она не поработила его, но он 
переписал его самостоятельно, взяв то, что она могла полностью 
переварить. Это также решающее значение Реформации в истории 
немецкого народа: это подлинно народное движение, народное 
восстание против местной и иностранной культуры с ее иностран-
ным языком, это восстание в двенадцатый час в то время, когда 
народ уже сломан под своим весом. Реформация вернула интелли-
генцию народу, уничтожив разрыв между ними, который стал бы 
непреодолимым. Богатство немецкого народа состоит в том, что его 
культура доступна людям и что он черпает силу в людях: люди и 
интеллигенция говорят здесь на одном языке, поэтому язык не 
является чем-то мертвым и полным, но он является живым разви-
тием целом. Вся разница между западными римлянами и немецким 
народом была смело отражена в том, как они относились к класси-
ческой древности в эпоху ее возрождения: римский Запад пассивно 
принял ее, немецкий народ создал из классической древней жизни 
нечто свое, уникальное и оригинальное. 

Историческая и языковая неполнота всех высказываний Фихте 
очевидна. Сказать, что романские языки - мертвые языки, римская 
культура – мертвая культура, и что на Западе разрыв между интел-
лигенцией и народом глубже, чем в Германии, это значит игнори-
ровать целый ряд очевидных исторических фактов и принудительно 
истолковывать последнее в пользу абстрактного взгляда. Сегодня 
это признают даже самые восторженные немецкие адепты автора 
«Reciti». Но смысл и смысл теории образования Фитча не в этом 
философско-историческом заключении. Его значение в том, что 
Фихте впервые увидел проблему национального образования в 
отношении людей к внешней культуре. Проблема народного обра-



232 

зования показывает нам таким же образом идентичность с извест-
ной проблемой воспитания личности. Поскольку задача нравствен-
ного воспитания по отношению к человеку заключается в сохране-
нии личности его личности и свободы, его непосредственности и 
целостности, когда он воспринимает внешнюю культуру, задача 
национального образования также состоит в том, чтобы давление 
внешней культуры не преодолевалось. свободная самоидентифи-
кация его творческих устремлений, а не разрушение его внутренней 
целостности. Эта мысль о Руссо, разработанная самим Руссо о 
личности индивида, применяется Фихте к коллективной личности 
людей. И мы считаем, что прекрасной задачей для историка 
философии было бы проследить непосредственное влияние Русса 
на автора «Reciti». Здесь следует своеобразное отождествление 
Фихте с терминами «немецкий» и «национальный». Для Фихте 
свобода, целостность, уникальность по отношению к внешней куль-
туре кажутся основными свойствами нации как таковой. Нация, 
которая утратила эти свойства, перестает быть нацией в истинном 
смысле этого слова. Вот почему римляне не представляют нации в 
том смысле, в каком Фихте понимает немецкий народ. «Быть 
немцем» для него – это то же самое, что иметь характер, быть чело-
веком. «Все, кто живут или создают себя и создают нового, или, по 
крайней мере, готовы потакать течению изначальной жизни, все эти 
уникальные люди, если мы видим их как людей, представляют себя 
Врволками, людьми преимущественно (das Volk schlechtwer), все 
они немцы". Но именно тогда национал или германец не противо-
речит «человеку», а совпадает с ним. Чтобы быть почитаемым дру-
гими народами, немецкий народ немедленно и свободно, не нару-
шая своей внутренней целостности, воспринимает и ассимилирует 
культуру иностранных народов, он самостоятельно обрабатывает 
всего человека, откуда бы он ни шел. Власть немецкого народа не 
противостоит "своему" человеку. Напротив, его истинный нацио-
нальный характер заключается именно в том, что он может делать 
все, что он может сделать сам. Его свободная и творческая работа 
над универсальными ценностями создает нацию так же, как лич-
ность, как мы знаем, создается посредством его творческого вспле-
ска сверхличных ценностей. Вы упали настолько далеко от воюю-
щего национализма, который противопоставляет себя чужому и 
своему собственному господству над чужеземцем, видит суть на-
ционального идеала, что он говорит поистине пророческие слова. 
По поводу так часто проповедуемой немцам «Свободы морей» он 
говорит: «О, пусть счастливая судьба защитит немцев от участия в 
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добыче других стран, поскольку вы сохранили их от непосредствен-
ного участия в нем! О, если бы легковерие и жадное стремление 
жить так же вкусно, как и другие народы, не вызывали у нас нужды 
в тех ненужных товарах, которые производятся в других странах! 
Давайте сами обеспечим себя необходимыми, мы обеспечим нашим 
свободным гражданам достойные условия жизни, постараемся 
воспользоваться потом и кровью несчастных рабов за океаном. В 
этом случае, по крайней мере, мы не будем приводить собственную 
причину нашей судьбы в таком случае, и мы не будем побеждены 
как торговцы и уничтожены как рынок ». «Его» о Фихте не является 
противоположностью «другого», но это стиль того, как люди асси-
милируют других. И нация не является противоположностью уни-
версальной, но это стиль творчества, посредством которого нация 
ассимилирует универсальное культурное содержание. 

Это объясняет только тот факт, что национальное образование 
Фихте имеет по крайней мере национальный характер в смысле 
ограничения образования историко-традиционным «националь-
ным» содержанием или даже придания последнему особой роли в 
образовании. Напротив, Фихте видит национальную систему обра-
зования в педагогической системе Песталоц, этой маленькой "на-
циональной" педагоги, вдохновленной универсальным человече-
ским идеалом в духе первой Французской Республики, которая 
сделала его гражданином. По словам Фихте, система Песталоци 
является национальной, поскольку она полностью построена на 
принципе любительской, творческой интуиции и свободы. Культи-
вирование этого принципа является национальным характером 
образования, и хотя Фихте в отдельных точках и не согласен с 
Песталоц, и, идя дальше, чем он, развивает свою теорию сообщест-
ва трудовой школы, но его критика направлена не из-за космо-
политической природы системы Песталицы, а из-за оставшейся в 
ней механики и недостаточности принципа любительской деятель-
ности. Таким образом, национальное воспитание для него совпадает 
с воспитанием личности и свободы в человеке. Это не особый тип 
образования, применимый к другим его видам, как новая и другая 
образовательная цель. Нет, это не что иное, как нравственное вос-
питание для людей. Следовательно, только образование человека и 
свобода личности способны только сохранить и укрепить уникаль-
ность людей во всей их полноте, его свободу культуры и его благо-
родную способность с энтузиазмом воспламеняться для служения 
человеческим целям – ничего, что составляет характерные свойства 
нации как таковой. Только творческая работа над общенацио-
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нальными культурными проблемами может вовлечь сегодняшнее 
поколение людей как отдельную единицу в этот вечный и устой-
чивый ряд поколений, которые составляют нацию, охватывающую 
как прошлые, так и будущие поколения людей. Вот почему Фихте 
клянется, что нынешнее поколение немецкого народа работает над 
национальным образованием во имя не только нынешнего живого 
поколения и всего человечества, но и древних, чьи дела должны 
продолжаться в работах современников и современников. Имя «все 
еще нерожденных потомков», которые говорят: «Позаботьтесь, 
чтобы не разорвать цепь, чтобы мы могли гордиться вами и вами, 
как безупречным звеном в этой цепи, продолжать быть в той же 
славной линии ". 

Антиномия национализма- космополитизм, который Фихте 
стремился преодолеть своей теорией нации, играл ту же роль, что и 
анонимность, детерминизм, детерминизм, индивидуальная личность 
в отношении коллективной личности людей. Тезис космополитизма 
совершенно аналогичен тезису детерминизма, поскольку последний 
отрицает оригинальность и самоопределение доступности, а также 
космополитизм воспринимает в нации просто группу индивидов, 
лишенных внутреннего единства и связанных чисто механически и 
временно под давлением внешних фактов (географических, состоя-
ние). Нация и человечество одинаково воспринимаются космополи-
тизмом как простая совокупность частей: только эти части являют-
ся реальными – индивидуальными индивидами, а для детерминизма 
личность человека распадается из-за необходимости простой 
«связки», которую человек распадает по необходимости простой 
«связки» восприятия души народа и «духа мира» – это только 
абстракции, абстрактные понятия, которые формируются в нас как 
совокупность временных свойств, которые мы наблюдали в жизни 
той или иной группы сожителей; и объяснять с этой природой 
исторические события также ненаучно, как объяснять действие 
наркотика во сне с помощью общежития dormitív. Они сами тре-
буют объяснения, а не того, что сами могут служить принципами 
объяснения. Поскольку реальными являются только отдельные 
люди и возникающие экономические отношения, именно эти фак-
торы не национального, а международного характера должны на-
правлять наши действия. Мы должны стремиться к всеобщему, 
национальные ограничения являются лишь временными барьерами, 
которые со временем будут и должны быть устранены братством 
всех людей. 
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Противоположный тезис национализма, напротив, полностью 
аналогичен индексации: поскольку последний считает, что свобода 
и личность являются несомненными фактами нашей жизни, отрица-
ние которых делает наше моральное существование бессмыслен-
ным и без нашей ответственности за наши действия, национализм 
также считает абстрактное понятие человечества слишком немыс-
лимо, чтобы руководствоваться им в наших действиях. Помогать 
всем и обслуживать всех – это значит, что никто не помогает. 
Каждая борьба и каждое действие должны исходить из конкретных 
задач, относиться к определенным людям. Такую специфику и 
определенность дает реальное реальное целое национального 
союза. Индивидуальный человек – это живое реальное существо 
только в той степени, в которой он является членом нации, которую 
он воспринимает в себе с помощью речи своей матери. Благодаря 
сборной, которая прикрывает нас с первого дня рождения, мы 
становимся настоящими личностями. Мы обязаны ему всем, что 
составляет смысл и саму основу нашего существования. Нация - это 
не просто совокупность людей, это живая сила, сама сущность 
каждого человека, который отделен от нации и тянет за собой 
абстрактное и необъяснимое существование. Потому что только эта 
творческая работа является ценным, трудоемким, реальным духом, 
который составляет нашу истинную основу. Искусство, право, 
религия, правительство, наука – все в их величайших достижениях с 
глубоким национальным. Он вырастает из реального начала духа 
людей, для которого они являются только проявлениями и с 
которыми они могут быть объяснены только в их единстве, уни-
кальности, взаимном родстве отдельных моментов. Культура 
народа – это своеобразное действие духа народа, так же как и 
обвинительное заключение, наши действия являются продуктами 
свободного выбора самих себя. 

Примечательно, что последовательно проникающий национа-
лизм также разрушает себя, поскольку неразборчивая мысль 
неизбежно ведет к отрицанию свободы. Действительно, отрицая 
человечество как нацию, завоевавшую нацию, и рассматривая чело-
вечество как простую абстрактную коллекцию только действитель-
но существующих частей – наций, национализм считает невозмож-
ным отличить нацию и понять ее как единое целое. Одна часть, 
отделенная от целого, разваливается на множество не связанных 
между собой частей. Нация, провозглашенная самодовольным и 
более высоким началом существования, неизбежно заменяется 
своей собственной частью, которая претендует на роль истинного 
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хранителя и носителя национального духа. Таким образом, немец-
кий национализм неизбежно перерастает в прусский, последний – в 
Гогенцоллерн – Бранденбург, а также в русский национализм, 
проходящий через Велико-Крукс, постепенно одерживающий побе-
ду в Москве-Суздале. В этой раздробленности и взрыве нации, как 
будто это движение распада и раздробленности, которое было по-
глощено нацией, отделенной от целостности человечества, продол-
жается. Нация, которая поставила себя перед конечной целью 
своего существования, чувствует судьбу того человека, который «не 
заложил ничего в качестве основы для работы своей собственной 
личности»: она рушится. Проблемы старой жизни, устаревшее госу-
дарственное устройство, которое никогда не представляло нацию в 
целом, начинают говорить от имени нации. Часть хочет заменить 
целое. И этот взрыв нации в национализме приводит к тому, что вся 
нация теряется. Давно замечено, что нет более безличного, более 
удобного вывоза в зарубежные страны, чем национализм. Все 
национализмы напоминают две капли воды. Просто заменив тер-
мины, русский национализм без труда можно перевести на немец-
кий, французский, турецкий. Это тот же идеал господства, самодо-
статочности, величия, это тот же дух абстрактного утверждения о 
его необычайной ценности, который чаще всего выражается даже в 
аналогичных терминах. В этом уравновешивании национализма, 
который навязывает столь явную противоположность марке без-
личного космополитизма, его внутреннее противоречие особенно 
заметно. По мере того как свобода испаряется в индентилизм, 
превращается в произвол и «иллюзию нашего невежества», нация 
также испаряется в национализм, теряя присущие ей дух индиви-
дуальности и свою уникальность.. 

Причина этого самоуничтожения национализма такой же, как 
известна, нам уже причина неудачи идентерминизъм. И идентер-
минизма и национализм выглядеть первым – личность человека, 
второй – коллективная личность людей, в плоскости конечного 
существования. Национализм страна готова и жизнь, это принцип 
объяснения и познания исторической реальности. В плане бытия 
нации и человечество на самом деле являются взаимоисключающей 
основой, и антиномии национализма, космополитизм кажется не-
разрешимым. Но вам это потому, что на самом деле? Ли они 
человечество и нация совпадает с суммой жителей сегодня людей, и 
если нет, то следует ли из здесь, что нация скрыта живая сила, 
народный дух, который в одиночку сами по себе производит его 
содержание? Категория проблема  как предмет нашей деятельности, 
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мы уже достаточно известны из вышеупомянутого анализа 
(Ушински, 1808) концепции личности, так что мы теперь сделать 
его применимым к понятиям человечества и нации. Для того, чтобы 
определить, человечество с коллекцией людей, живущих сегодня, 
как и космополитизм не только поверхностные, но и просто невоз-
можно, потому что человечество не заканчивается с его мгновенно 
в момент. Но однажды из-за границами mignovenieto, теперь мы 
вынуждены включать в человечестве в вечном числе, и наши 
предки и наши потомки. Это понятие человечества как концепция 
факта, чем когда-то перевернул понятие ценностно из «челове-
чества» – сборник этих культурных вопросов, впереди сегодня 
живет поколение, как предмет его творчества. Понятые в этом 
смысле, человечество уже не противостоит нации как выключают 
самого начала, но предлагает нации и требует его. Та же проблема 
решается по-разному разными людьми, чтобы держать его во много 
раз. Общий, так как проблема не исключает разнообразия, но 
вместо этого происходит в него нации, задуманный как принцип 
действия, а не как принцип познания и объяснить реальность, 
чреватую человечеством, ее высшей задачей и обоснованием. Ибо 
только как нация достигнуто значения, поэтому он стал личностью, 
которая берет свое особенно незаменимое место в мировой культу-
ре, т.е. она стала нацией. 

Человечество, как устойчивая, последовательно решаемая 
человеческая проблема, требует, чтобы каждый, кто идет на твор-
чество, объединял свои усилия с усилиями и достижениями преды-
дущих поколений. Это требует совокупных или коллективных дей-
ствий в творчестве современного поколения, чтобы продолжить 
усилия предков, которые работали над теми же проблемами. Каким 
бы ни было индивидуальное создание индивидуума, оно черпает 
всю свою силу и мощь из того факта, что мы чувствуем, что решили 
проблемы, поставленные древними, чьи усилия продолжают жить и 
получают свое оправдание в достижениях отдельного создателя. 
Таким образом, проблема требует традиции в качестве предвари-
тельного условия. И это то, что это означает: человечество, как 
сообщество культурных проблем, требует нации, которая, кажется, 
является основой перехода от поколения к поколению. Мы при-
ходим к тому же выводу, исходя из понятия нации как единства 
культурной традиции. Изучить наследство отцов, защитить его от 
забывчивости и разрушения можно не воспринимать как пассивное, 
а активно продолжая работу предков, решая их более глубокие и 
глубокие проблемы. Только тогда, когда культурное богатство 
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предков возрастает, сохраняется, потому что дела предков живут не 
в нашей пассивной памяти, а в наших творческих усилиях и до-
стижениях. Только творческая работа над теми же проблемами, с 
которыми столкнулись наши предки, осознала чудо, что прошлое 
сохраняется. В этом смысле мы уже упоминали выше, что эта 
традиция, как и та, которая сохранилась в настоящем прошлом, 
возможна только благодаря нарастающей проблеме во времени. А 
это значит: нация, как наследство от предков, возможна только 
через человечество, что является объединяющей культурной проб-
лемой для всех наций. Человечество и нация, воспринимаемые как 
предмет наших действий, как обязанность нашего существования, 
не только не исключаются, но и взаимопроникают. Настоящий 
космополитизм и настоящий национализм совпадают. 

Ограничение космополитизма заключается в том, что он игно-
рирует момент традиции, без которого немыслимо ни одно подлин-
ное культурное произведение. Эта ошибка связана с тем, что чело-
вечество воспринимается космополитизмом как факт, известный 
разумом, а не как надвигающийся на наши действия "человечество". 
Ограничение национализма, напротив, состоит в том, что он вос-
принимает нацию как полностью самодельный и готовый народный 
дух как наш самостоятельный акт. Ошибка национализма в том, что 
он игнорирует момент проблемы, которая только приносит жизнь в 
прошлое и сохраняет прошлое. Это даже объясняет тот замечатель-
ный феномен, в котором космополитизм и национализм в своих 
высших достижениях настолько близки, что они не различаются. 
«Националист» Фихте и космополит Ласкл, русские западники и 
славянофилы в героической эпохе своих московских споров в 
тридцатые годы прошлого столетия различались по своему родству 
не столько по своим притязаниям, сколько по их воспринимаемым 
симпатиям и чувствам. Теперь мы понимаем, почему Герцен, помня 
эти споры, мог сказать: «Нам нравится Янус или двуглавый орел, 
который смотрел в разные стороны, когда пульсировало сердце». 
Так как же может быть иначе? Западные жители Грензова и 
Герцена, глядя на историю Запада, поставили вопрос: «Что нужно, 
чтобы спасти человеческую культуру?» И в прошлом русский народ 
руководил вопросом о том, что поможет этим новым варварам 
исцелить пустыню человечество: а славяне-киреевцы, очарованные 
прошлым русского народа, искали в истории Запада оправдание 
своей веры в его всеобщее историческое признание, их надежды на 
то, что русский народ самостоятельно решит несанкционированное, 
но все же для человечества roblema, и, таким образом, будет пере-
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давать на Запад его исторический домен обновлен и анимирован-
ный. Последователи западников и славянофилов превратили эти 
разные взгляды во взаимоисключающую враждебность: но запад-
ники были вынуждены заменить проблему продолжения западной 
культуры идеей пассивного подражания этой культуре, а славяно-
филам пришлось заменить проблему, которую они хотели оправ-
дывает русскую историю новыми достижениями на благо всего 
человечества с идеей простого сохранения русского прошлого и его 
механического господства над человечеством. 

С этим разделением традиция и проблема нации, структура 
которой как коллективной личности людей, которая связана со 
структурой личности индивида, объясняет трудности определения 
понятия нации, найти в точной абстрактной формуле все и отличи-
тельные черты Несмотря на усилия многочисленных исследова-
телей найти знак, который позволил бы сузить ограничения нации, 
они еще не испытывали искушения найти его. Ни единство расо-
вого происхождения (большинство современных наций произво-
дятся смесью самых разных племен), ни поселение на определенной 
территории, ни государственное единство (есть нации, принадле-
жащие к разным странам, и страны, являющиеся по объему разны-
ми нациями) необходимые и достаточные особенности националь-
ного единства, хотя каждый из них в отдельности и способствует 
формированию нации. Такой знак невозможно найти по той самой 
причине, что нация не готова и не завершена, но это живой и 
прогрессивный процесс. Что касается личности индивида, то, что 
касается нации, мы не можем говорить, что она просто существует 
или не существует, но мы можем говорить, что она более или менее 
существует, у нее есть свои степени интенсивности, степени ее 
реализации. Подобно тому, как свобода реализуется только в той 
интенсивности, с которой она стремится преодолеть уже достигну-
тую степень, нация жива только в интенсивности своей культурной 
работы, которая ведет ее все выше и выше по ступеням. Нацио-
нальное существо. Современные исследователи из разных областей, 
отказываясь находить определенные материальные особенности 
понятия нации, ограничиваются формальным определением, таким 
как «историческое в нас» (Майнике 1986) или как «культурное 
сообщество» (Биндер1948) людей, которые объединены в общность 
характера через общность исторической судьбы "(Отто Бауер 1878), 
но это только подчеркивает наше понимание того, что нация не 
является антропологическим или социологическим фактом, имею-
щим четко определенные и узнаваемые признаки; Это не цель, 
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которую мы могли бы определить, но это особый стиль народного 
существования, форма, которая сама по себе, получая ее творчество 
людей, направленных на решение универсальных культурных 
задач. Точно так же мы определили личность человека как выше, не 
как факт его существования, которое порождает его действия, а как 
действия, выраженные через действия. Это не материальное «что», 
а формальное «как» в существовании народа составляет его нацио-
нальный характер. Вот почему так бессмысленно ставить нацию как 
цель личного и национального творчества. С. В. Станкевич совер-
шенно прав, говоря: «Что так возбуждают люди по поводу нацио-
нальности? Мы должны стремиться к человеку, его придет не будет. 
Каждый бескорыстный и непредсказуемый поступок духа непред-
намеренно печатает свой собственный, и чем он ближе к общему, 
тем лучше... У кого есть свой характер, он печатает его на всех 
своих действиях: создавать персонажа Вы образованы только через 
универсальные принципы. Изобретать или составлять характер 
народа из его старых обычаев, старых действий – значит желать 
продолжить свое детство: дать его человеку и увидеть, на что он 
способен воспринимать, чего он не достигает. Вот что вы угады-
ваете, и удерживать старое с помощью сверхдержав "банально" - 
патриотизм - это ничего не значит." Тот, кто ставит нацию целью 
своей работы, делает ее пробной. Эта работа теряет именно то, к 
чему она стремится – ее творческий и самобытный характер, кото-
рый создает нацию: нация – это не забота, а естественный плод 
усилий, направленных на решение наднациональных задач. 
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Summary: Modern business management requires flexibility, creativity, 

and innovativeness when solving a number of business tasks. Innovation 
management is a complex and multilayered process suggesting primarily 
personal inclination towards innovations and ability to grasp the new. This 
means that innovativeness is a key personal characteristic and a prerequisite for 
innovative behavioral attitude. Business leaders who have more clearly 
pronounced innovation attitudes will be more willing to use innovations in their 
business models. This empirical study looks at the tendencies for perceived 
innovation of managers and employees and examines the differences between 
the two groups in terms of innovativeness. Results show that there are clear 
tendencies in the perceived personal innovativeness between the two groups, 
with managers having statistically significant higher results than employees.  

Keywords: perceived innovativeness, manager, employee, rigidity, 
management 

 
Модерният бизнес е изключително изменчив, динамичен и 

гъвкав и конкурентните възможности на всяка една фирма зависят 
от степента, в която мениджърите  демонстрират познания и умения 
за развитие и адаптиране. Глобалните пазари и технологично 
опосредстваната комуникация изменят значително пазарния облик, 
а това изисква и приспособяване на съвременните бизнеси към 
бързо променящия се свят. Някои автори утвърждават, че 21 век се 
основава на познание, информация и иновативна икономика, като 
организационният успех зависи от знанията, опита, креативната 
дейност и квалификацията на служителите, а акцентът е поставен 
върху продължаващото обучение, изследванията и развитието 
(Urbancová, 2013). Така на практика икономиката, основаваща се на 
иновации, предполага „новото“ да лежи в основата на всеки бизнес 
и всеки продукт, за да се постигне конкурентност и израстване. 

mailto:julika.novkova@gmail.com
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Разглеждайки темата за иновативността следва да отбележим, 
че това е личностна характеристика, описваща индивидуалните 
способности и насочености, свързани с концепцията за „ново“. 
Иновативността е степента, в която индивидът или друго звено, 
приема сравнително по-рано нови идеи, отколкото другите членове 
на системата (Rogers, 1983). „Нов“ е всеки продукт/процес, който 
бива възприет като такъв от околните. Съвременните изследователи 
приемат, че иновативността е едно от най-ценните притежания за 
всяка организация и успехът на съвременния бизнес модел се 
базира на това колко иновативен е моделът, а не какви  са неговите 
капитал, капацитет и разходи  (Sanayei, Shahin, Taherfar, 2013). Още 
повече, че под „иновативност“ се разбира способността да се 
генерира, адаптира и прилага иновация (Garcia & Calantone, 2002), 
което обхваща твърде широк спектър от познания и умения. По 
отношение на създаването и управляването на бизнес, индивидуал-
ните тенденции за иновативност се явяват решаващи за търсенето и 
намирането на нови начини за бизнес управление и развитие. Така 
креативността и иновативността се явяват сложни феномени, които 
възникват във времето и изискват умело лидерство, за да се 
увеличат максимално ползите от новите и подобрени начини на 
работа (Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014). 

Някои изследователи разглеждат иновацията като съвремен-
ното конкурентно предимство, подсилено от качество, ефективност, 
скорост и гъвкавост, което помага на фирмите да играят домини-
раща роля при формирането на бъдещето на тяхната индустрия 
(Lawson, Samson, 2001). Все по-често се приема, че съвременните 
мениджъри вероятно са по-иновативни и креативни, тъй като 
иновационното решаване на проблеми се превръща неизменна част 
от ролевите предписания за лидерите. Така умелите бизнес лидери 
са високо ефективните иноватори, които са способни да поддържат 
огромния жонглиращ акт на способности и непрекъснато внасяне на 
нови висококачествени продукти на пазара по-бързо, по-често и на 
по-ниска цена от конкурентите (Lawson, Samson, 2001). Фокусът на 
лидера следва да е не просто върху собствените иновативност и 
креативност, но и върху организационните ресурси в лицето на 
поверения човешки ресурс. Нещо повече, основната задача на 
мениджъра следва да е подкрепа на индивидуалната иновативност и 
креативност на отделния служител, тъй като иновативността, 
основаващата се на познание и способност за отговор на турбулент-
на среда, се възприема като източник на печалба и успех в конку-
рентна среда (Urbancová, 2013).  
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Вероятно всички тези изменения водят  до тенденцията инова-
тивността да се превръща в неизменна част от профила на успешния 
бизнес лидер. Все по-ясно се осмисля потребността от иновативен 
мениджър, представител на т.нар. „еволюционен“ мениджмънт, 
който да бъде ориентиран към справяне с различни ситуации и 
който да има способността да създава и развива визии за нови 
хоризонти (Bočková, Gabrhel, 2015). В рамките на определени огра-
ничения, настоящото изследване се опитва да проследи основните 
тенденции в иновативността на мениджърите и служителите, обект 
на изследването. Макар резултатите и анализите да не претендират 
с изчерпателност, те могат да послужат като отправна точка за 
бъдещи изследвания и дават основание да се очертаят основните 
различия в иновативността на мениджърите и служителите. 

 
Методология на изследването  
В предложеното изследване беше използвана скала за само-

оценка на иновативността, съдържаща 20 айтема,  разработена от 
Хърт,  Джоузеф и Кук (1977),  за да се постигнат няколко цели: 1) 
измерва се желанието на индивида да се промени; 2) дефиниране на 
иновативността като личностно желание за промяна, но и време за 
приемане; 3) описват се поведенческите характеристиките на всеки 
индивид в различните категории последователи; 4) измерва се 
„иновативността“ на иновацията (Hurt, Joseph, Cook, 1977). Ска-
лата за иновативност използва като основа модела на Еверет 
Роджърс за дифузия на иновациите, дефинирайки иновативността 
като нормално дистрибутиран основополагащ личностен конструкт, 
който авторите интерпретират като „желание/готовност за промя-
на“, а континуумът обхваща иновативността от най-ниските до най-
високите нива  и всеки айтем може да бъде поставен директно в 
една от 5-те категории последователи по модела на Роджърс 
(Menold, Jablokow, Purzer, Ferguson,  Ohland, 2014).  

Въпросите от скалата за иновативност отразяват степента, в 
която даден индивид демонстрира желание за възприемане на 
новото и приемане на промяната. Това би довело до по-лесното 
установяване на индивидите с по-високи резултати за иновативност 
сред категориите последователи (adopters), които са част от късното 
мнозинство и изоставащите последователи (Hurt,  Joseph и, Cook, 
1977). Освен това, всички 20 айтема са категоризирани като измер-
ващи когнитивния стил, т.е. като личностна характеристика, а 
всички айтеми от скалата измерват готовността за  промяна, за 
разлика от много други инструменти, които измерват множество 
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фасети на иновативността (Menold, Jablokow, Purzer, Ferguson,  
Ohland, 2014). 

Така скалата на Хърт и колектив (1997) за самооценка на ино-
вативността се фокусира върху характеристиките на индивидите и в 
частност – върху техния когнитивен стил и може да се приеме, че 
валидираният инструмент измерва определени аспекти на инова-
тивността много ефективно (Menold, Jablokow, Purzer, Ferguson,  
Ohland, 2014). Може да се каже, че се очаква да бъде измерена ино-
вативността и ригидността като присъща характеристика на лич-
ността. Но освен общата иновативност (дефинирана като личностна 
черта, характеризираща с готовност за промяна или желание за 
опитване на нови неща), скалата съдържа айтеми, които иденти-
фицират и креативната и оригинална личност, като самата скала 
има добри психометрични характеристики  и е валиден инструмент 
за глобалната черта (Goldsmith, Foxall, 2003). Основание за подобно 
допускане дават самите автори на скалата, които твърдят, че 
индивидите могат да бъдат локализирани върху континуума от не-
иновативно до иновативно поведение, в който по-високите резулта-
ти ще индикират по-голяма степен на иновативност, което означава, 
съгласно тяхното определение, по-висока степен на готовност за 
промяна (Pallister, Foxall,1998). 

Скалата за отговори е от Ликъртов тип, чиито отговори вари-
рат както следва: 1) категорично несъгласен/а; 2) несъгласен/а; 3) не 
мога да преценя; 4) съгласен/а; 5) категорично съгласен/а. За целите 
на изследването не бяха  използвани всички 5 измерения от модела 
за иновативност на Роджърс, а резултатите се разпределят в двата 
полюса на континуума под етикетите „Иновативност“ и „Ригид-
ност“. Така иновативните индивиди от извадката имат ясно изразе-
ни иновационни нагласи, докато ригидните личности демонстрират 
ниски резултати за иновативност. 

Беше направен експлораторен факторен анализ с фиксирани 
два фактора върху оригиналната скала за иновативност. Факторният 
анализ беше проведен с promax ротация, за да бъде проверена коре-
лацията между скалите. Двата фактора обясняват 40% от вариа-
цията във въпросите, което е силен показател за 2 фактора. Фактор 
1, иновативност, съдържа въпроси с факторни тегла между 0.51 и 
0.67, докато Фактор 2, ригидност, съдържа въпроси с факторни 
тегла между 0.46 и 0.73. Факторите имат средно силна отрицателна 
корелация от -0.48.  

Скалата за иновативност съдържа общо 12 въпроса и има 
много силна вътрешна валидност от а = 0.87, а скалата за ригидност 
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съдържа общо 8 въпроса и също демонстрира силна вътрешна ва-
лидност от а = 0.84. В заключение може да се каже, че използваната 
методология има добри психометрични характеристики и надеждно 
измерва личната иновативност и готовността за промяна. 

 
Обект на изследване, цели, задачи и хипотези  
Обект на изследване са представители на различни организа-

ции, разпределени в две групи – Мениджъри и Служители. Макар 
извадката да не е представителна, в нея са включени участници от 
държавни и частни институции, микро-, малки, средни и големи 
организации, на различни управленски и не-управленски позиции.  

Основната цел на изследването е да се проследят тенденциите 
в субективно възприетата иновативност на участниците.  

Във връзка с поставените цели бяха формулирани и следните 
задачи: 

– Да се проследят основните тенденции в отговорите на рес-
пондентите по скалите за иновативност и ригидност;   

– Да се проследят различията в тенденциите между групите на 
мениджърите и служителите по отношение на двете скали, основа-
ващи се на определени  демографски характеристики; 

– Да се изследва влиянието на специфичните демографски 
фактори върху изявената иновативност между индивидите в рамки-
те на всяка от групите на мениджърите и служителите. 

За по-задълбочено изследване на респондентите ще бъдат 
разгледани тенденциите и различията в степента на иновативност 
между мениджъри и служители по отношение на техните характе-
ристики „пол“ и „възраст“. Резултатите от демографския анализ на 
извадката по фактора „образование“ свидетелстват, че повечето 
изследвани лица имат завършено висше образование със степен 
магистър и степен бакалавър и данните няма да бъдат анализирани 
допълнително.  

Факторът „възраст“ има своето значимо място по отношение 
на иновативността, тъй като възрастта е вторият най-добър предик-
тор на иновативността и Щеенкамп, Хофстеде и Ведел (1999) от-
криват значителна отрицателно отношение на възрастта върху 
иновативността (Tellis, Yin, Bell, 2009). Очакванията са именно въз-
растта да оказва влияние върху възприетата иновативност на рес-
пондентите. 

Във връзка с описаните цели и задачи, бяха обособени общо 3 
хипотези за настоящото изследване: 
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Хипотеза 1: 
Мениджърите ще демонстрират по-високи резултати по 

скалата за иновативност и по-ниски резултати по скалата за 
ригидност от служителите  

Хипотеза 2 
Възрастта при  мениджърите ще влияе отрицателно върху 

иновативността като по-младите мениджъри ще демонстрират 
по-високи резултати по скалата за иновативност и по-ниски по 
скалата за ригидност от по-възрастните мениджъри, които ще 
демонстрират по-ниска иновативност и по-висока ригидност. 

Хипотеза 3 
Възрастта при служителите ще влияе отрицателно върху 

иновативността, като по-младите служители ще демонстрират 
по-висока иновативност и по-ниска ригидност от по-възрастните 
служители, които ще демонстрират по-висока ригидност и по-
ниска иновативност. 

 
Описание на извадката 
Настоящото изследване обхваща общо 968 души в една незави-

сима извадка. Респондентите бяха подбрани на случаен принцип 
чрез социални мрежи. На участниците беше предоставен електро-
нен вариант на въпросника за попълване. Данните от изследването 
са обработени със софтуер за статистическа обработка (IBM SPSS 
Statistics 23). 

Разпределението на респондентите по отношение на основните 
изследвани демографски характеристики може да се проследи в 
Таблица 1. 

 
Таблица 1. Демографски характеристики на респондентите  

от извадката 

Демографски характеристики 

Разпределение 
на 

респондентите 

Брой Процент 

Пол 
Жена 681 70,4% 

Мъж 287 29,6% 

Възраст 

До 25 години 110 11,4% 

От 26 г. до 35 г. 438 45,2% 

От 36 г. до 45 г.  256 26,4% 

От 46 г. до 55 г. 122 12,6% 

Над 55 г.  42 4,3% 
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Завършена 
степен на 

образование 

Висше, степен Магистър 519 53,6% 

Висше, степен Бакалавър 259 26,8% 

Доктор 30 3,1% 

Средно специално 81 8,4% 

Средно 76 7,9% 

Основно 1 0,1% 

Нямам завършено образование 2 0,2% 

Трудов статус 

В момента не работя 80 8.3% 

Имам собствен бизнес, но не го 
управлявам аз 

9 0,9% 

Нает/а съм като мениджър от ниско 
ниво 

41 4,2% 

Нает/а съм като мениджър от средно 
ниво 

79 8,2% 

Нает/а съм като ТОП-мениджър 28 2,9% 

Притежавам собствен бизнес и го 
управлявам сам/а 

146 15,1% 

Управлявам бизнеса си в съдружие 62 6,4% 

Служител съм в държавна организация 100 10,3% 

Служител съм в частна организация 423 43,7% 

 
Както се вижда в Таблица 1, в изследването преобладават 

жени, в активна трудова възраст, с трудов опит, заети в основно в 
частни организации като мениджъри или служители, със завършено 
висше образование и доходи на и над средния за България праг. 
Така групите ще бъдат разграничавани по отношение на пол, 
възраст и факта дали заемат управленска или не-управленска пози-
ция в своята организация. 

За целите на изследването респондентите от извадката бяха 
разпределени в две групи – мениджъри или служители в зависимост 
от отговора, който са посочили на въпроса „Какъв е Вашият трудов 
статус“.  

Така в изследването на иновативността и ригидността взеха 
участие общо 365 мениджъра и 523 служителя, а останалите 80 
души са посочили, че са неработещи. Резултатите на трите групи са 
поместени в Таблица 2, като за целите на изследването ще бъдат 
анализирани данните на мениджърите и служителите. 
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Таблима 2. Резултати на групите по скалите за ригидност  
и иновативност 

Скали Групи Брой 
Средна 

аритметична 
стойност 

Стандартно 
отклонение 

Ригидност Мениджъри 365 17.01 5.29 

 
Служители 523 18.53 6.00 

 
Не работещи  80 19.79 5.80 

Иновативност Мениджъри 365 48.69 6.51 

 
Служители 523 45.60 7.53 

 
Не работещи 80 45.33 7.63 

 
Анализ на резултатите от изследването 
Във връзка с изследването на Хипотеза 1 беше направен 

еднофакторен дисперсионен анализ за сравнение на респондентите 
от двете групи по скалите за иновативност и ригидност. Резултатите 
свидетелстват, че са открити статистически значими разлики 
както по скалата за иновативност (мениджъри: M = 48.96, SD = 
6.51;  служители: M = 45.60, SD = 7.53) при p < 0.05 (F(2, 965) = 
21.64, p < 0.001), така и по скалата за ригидност (мениджъри: M = 
17.01, SD = 5.29; служители: M = 18.53, SD = 6.00) при p < 0.05 (F(2, 
965) = 11.57, p < 0.001). 

Така Хипотеза 1, според която „Мениджърите ще демонстри-
рат по-високи резултати по скалата за иновативност и по-ниски 
по скалата за ригидност от служителите“ се потвърждава 
изцяло. 

Хипотеза 2 изучава различията по възраст между респонден-
тите в групата на мениджърите като се допуска, че по-младите 
мениджъри ще имат по-високи резултати по скалата за иноватив-
ност и по-ниски по скалата за ригидност, а по-възрастните менид-
жъри ще имат по-високи резултати по скалата за ригидност и по-
ниски по скалата за иновативност. Aнализът установи, че няма 
статистически значима разлика между различните възрастови 
групи мениджъри по скалата за иновативност (F(4,360) = 0.89, p = 
047), както и по скалата за ригидност (F(4, 360) = 0.41, p = 0.81). 
Така тезата, че по-младите мениджъри са по-иновативни от по-
възрастните, както и че по-възрастните мениджъри са по-ригидни 
от по-старите, изцяло беше отхвърлена. Вероятно върху инова-
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тивността влияят по-скоро личностни характеристики, отколкото 
фактора „възраст“, макар някои изследователи да приемат, че имен-
но възрастта е един от основните предиктори на иновативността 
(Tellis, Yin, Bell, 2009). 

За проверка на Хипотеза 3 беше проведен еднофакторен дис-
персионен анализ в групата на служителите по фактора „възраст“, 
който установи, че се наблюдават статистически значими 
различия по скалата за иновативност (F(4,518) = 3.19, p = 0.01), 
но не и по скалата за ригидност (F(4, 518) = 1.11, p = 0.35). 
Допълнителният анализ по скалата за иновативност показа, че 
групата служители до 25 г. (М = 48.33, SD = 6.15) има статисти-
чески значими и по-високи резултати по скалата за иновативност от 
групата служители на възраст между 26 и 35 г. (M = 45.28, SD = 
7.28) и от групата служители на възраст между 46 и 55 г (М = 43.51,  
SD = 8.58).  

Тези резултати потвърждават донякъде Хипотеза 3, тъй като 
най-младата група служители в извадката демонстрира най-високи 
средни стойности по скалата за иновативност. Интерес представ-
лява фактът, че хипотезата беше частично отхвърлена, тъй като 
респондентите не демонстрираха статистически значими различия 
по скалата за ригидност. Тенденцията в извадката е по-възрастните 
служители да не се възприемат като по-ригидни от по-младите, 
макар фактора „възраст“ да влияе върху степента на иновативност 
при по-младите. 

Беше счетено за необходимо да се проследят и възможните 
различия в степента на иновативност и ригидност по фактора „пол“, 
като не бяха открити статистически значими разлики между инди-
видите в групата на мениджърите, нито между индивидите в 
групата на мениджърите и служителите. Така може да се допусне, 
че тенденциите за индивидуалната иновативност и ригидност в 
извадката не се дължат на полово-стереотипни поведения, а произ-
тичат по-скоро от други фактори от личностен и контекстуален 
характер. 

 
Изводи 
Проведените анализи изведоха интересни и в някаква степен 

неочаквани резултати. От една страна, хипотеза 1 беше изцяло 
потвърдена, което свидетелства, че действително мениджърите 
демонстрират по-висока иновативност. Използваната методология 
измерва възприетата иновативност  като намерение, но и като лич-
ността черта, присъща на индивида, и като когнитивен стил за 
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вземане на решения. Може да се допусне, че по-високите резултати 
свидетелстват за наличието на изкристализирала и осъзната готов-
ност за иновации от страна на мениджърите, касаещи способността 
им да осъзнават и приемат промяната и ‚новото“. Тези резултати са 
в синхрон с основните постановки в специализираната литература, 
които интерпретират мениджърите като иноватори, като по-отво-
рени към иновативното и непознатото.  Вероятно в някаква степен 
различията в тенденциите за иновативност между мениджърите и 
служителите се дължат не само на личностни характеристики, но и 
на ролеви предписания. Както беше описано по-горе, много изсле-
дователи приемат, че иновативността е ключово умение за успеха 
на всяка съвременна организация, което вероятно води до промяна 
на личното поведение на мениджърите в посока по-осъзната 
иновативност и промяна на личностно ниво. 

Интерес представлява фактът, че служителите демонстрираха 
по-високи резултати по скалата за ригидност – допускане, напра-
вено въз основа на факта, че изпълнението на поставени задачи, при 
ясни критерии за изпълнение, в някаква степен изисква по-малко 
иновативност за имплементиране, отколкото за създаване на подоб-
на структура. Друга предпоставка вероятно се явява призмата, през 
която мениджърите и служителите разглеждат решенията си, воде-
ща до различия в степента на иновативност, която е необходимо да 
прилагат. Служителите демонстрират по-ниско желание и готов-
ност за промяна, което отразява в някаква степен когнитивния стил 
за осмисляне на новото и иновациите. 

Интерес представляват резултатите във връзка с Хипотеза 2, 
която беше изцяло отхвърлена. Липсата на различия между степен-
та на иновативност и ригидност на мениджърите във връзка с 
възрастта свидетелства, че по отношение на извадката възрастта не 
се явява ключов фактор, а ригидността и иновативността са по-
скоро присъщи личностни черти. Този резултат е консистентен с 
анализи от други изследвания, при които възрастта също не е опре-
деляща за възприемането на нови продукти (Carbon, Schoormans, 
2012). Може да се приеме, че ориентацията към „новото“ се явява 
по-скоро характеристика на отделния индивид, която не зависи от 
неговия пол или възраст. Друг интересен аспект на резултатите е 
тенденцията мениджърите да не се различават по своята ригидност, 
нито по своята иновативност във връзка с пол и възраст. Така може 
да се допусне, че вероятните различия по-скоро биха се дължали 
отново на личностни и контекстуални характеристики.  
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Частичното отхвърляне на Хипотеза 3 свидетелства, че възрастта 
не е фактор по отношение на ригидността и в групата на служителите. 
По отношение на иновативността, най-младите представители де-
монстрираха статистически значими по-високи резултати. Данните са 
консистентни с предходни анализи от изследвания, в които по-младите 
потребители (между 20 и 29 г.) е по-вероятно да купят нов продукт 
спрямо другите възрастови групи (Tellis, Yin, Bell, 2009).  

От една страна, настоящите данни свидетелстват, че възрастта 
не оказва влияние върху ригидността, а степента на ригидност се 
различава в зависимост от заеманата позиция – мениджър или 
служител. От друга страна, мениджърите не се различават по своята 
иновативност и ригидност по отношение на пол и възраст. От трета 
страна, по-младите служители са по-иновативни, но по-възрастните 
служители не са по-ригидни от по-младите служители.  

 
Заключение 
Макар извадката да не е представителна, тенденциите в 

резултатите свидетелстват за значими различия в иновативността 
като ръководителите, независимо от своите пол и възраст, имат по-
ясно изразена, осъзната готовност за иновации от служителите. 
Нещо повече, иновативността е присъща тяхна личностна черта и 
отразява начина, по който интерпретират новото и иновативното – с 
по-ясно изразена готовност спрямо служителите. Не по-малко инте-
ресен е фактът, че съвременният служител е относително инова-
тивен и не демонстрира ригидно поведение, независимо от своите 
пол или възраст. Влиянието на възрастта като фактор беше демон-
стрирано единствено по отношение на по-високата иновативност в 
групата на най-младите служители. 

Резултатите от представеното проучване не са категорични и 
не изчерпват темата за разликите в тенденциите за възприета 
иновативност между мениджъри и служители. В някаква степен 
съответстват на съществуващите данни, че мениджърите действи-
телно са по-иновативните индивиди в организациите. Анализите 
повдигат важни въпроси във връзка с демонстрираните резултати 
по отношение на ригидността, които свидетелстват за промяна на 
динамиките и значимостта на иновациите за бизнес развитието не 
само сред мениджърите, но и сред служителите. Ключов аспект е 
фактът, че иновативността не се повлия директно от фактора 
„възраст“, макар да има данни за наличие на отрицателна връзка 
между двата конструкта и може да послужи като основа на бъдещи 
проучвания за по-задълбочено изучаване на факторите от бизнес 
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средата, водещи до отслабване на влиянието на възрастта върху 
иновативността в бизнес контекст.  
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Резюме: Изследването представя динамиката на ценностните 

ориентации в българската социокултурна среда в периода 2000–2018 г. 
Обхванати са общо втория – 2269 лица. Основната хипотеза на изследва-
нето се гради върху схващането, че организационната култура определя 
доминиращите ценностни ориентации в организационната среда. За 
отхвърляне или потвърждаване на хипотезата е използван Въпросникът 
на Камерън и Куин [Cameron, K., Quinn, R., 1999], адаптиран за български 
условия от С. Карабельова за определяне на типа организационна кул-
тура. Данните са обработени с SPSS-21. 

Ключови думи: организационна култура, ценности 
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Summary: The survey presents the dynamics of value orientations in the 

Bulgarian socio-cultural environment in the period 2000–2018. The second is 
the total – 2269 persons. The main hypothesis of the study is based on the 
perception that organizational culture determines the dominant values 
orientations in the organizational environment. The Cameron and Quinn 
Questionnaire was used to reject or confirm the hypothesis [Cameron, K., 
Quinn, R., 1999], adapted for Bulgarian conditions by S. Karabelova to 
determine the type of organizational culture. Data is processed with SPSS-21. 

Key words: organizational culture, values 
 
Теоретични постановки. Организационната култура се прие-

ма за понятие, включващо различни компоненти, стабилни за пе-
риоди от време, което търпи промени и развитие. Това, че орга-
низационната култура е с непостоянна динамика потвърждава 
разбирането за възможна трансформация на организационните 
ценности през различни периоди от време и обосновава хипотезата 

mailto:sonyakarabeliova@gmail.com


255 

за промяна на организационните нагласи, релативно стабилни за 
различни периоди.  

В обобщен вариант един от основните отличителни белези на 
дадена организационна култура могат да бъдат формулирани и чрез, 
например насочване на вниманието към основните цели, поддър-
жане на висок стандарт, на качество на продукта; технология; рав-
нище на междуличностни отношения, откритост при комуника-
цията: формални информационни канали; използване на обратна 
връзка; добра система на поощрения и санкции: точни критерии; 
обвързване с крайния резултат; връзка с мотивацията; своевремен-
ност; позитивна ценностна система на служителите: инструмен-
тални ценности; крайни ценности; отношение към промените: раз-
биране необходимостта; избор на стратегия; разбиране на причи-
ните; преодоляване на съпротивата (Карабельова, 2011). 

Изследването на типовете организационна култура се превръ-
ща в обект на настоящия анализ. Целта е да се установи динамиката 
на организационните ценности през призмата на организационната 
култура в български организации през различни периоди от време. 
Водещата хипотеза е, че организационната култура определя типа 
на доминиращи ценностни ориентации, тъй като влияе върху 
перцепциите на хората в организацията. Аргументите за подобна 
хипотеза се основават както на изследвания в тази насока, така и на 
емпиричен материал на чужди автори през последните две десе-
тилетия, напр. проекта GLOBE, изследванията на Камерън и Куин 
за мениджърските компетентности и умения, 1999. За проверка на 
хипотезите се установява състоянието на типовете организационна 
култура и да се прави съпоставителен анализ между различните 
години с използваните конкретни методики за съответния период. 
Изследователските задачи се решават с използване на редица ста-
тистически методи, като се проследяват средните аритметични 
стойности и стандартните отклонения за типовете организационна 
култура. Данните са обработени със стандартния пакет статисти-
чески програми SPSS for Windows 21.  

Използвани методи. В проведеното изследване е използван 
теоретичният модел и методиката на Камерън и Куин [Cameron, K., 
Quinn, R., 1999], за оценка на типовете култури като кланова, адхо-
кратична, йерархична и пазарна. Инструментът стъпва на еври-
стичен изследователски подход, с ориентация към регистриране на 
доминиращия тип организационна култура чрез подразбираща се 
скрита процедура на основните измерения на психологическия 
прототип. Четирите типа организационна култура се обособяват 
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според ориентацията им към вътрешната и външната среда и според 
гъвкавостта и стабилността или степента на контрол и свобода на 
действие. Вписва се в т.нар. „Модел на конкурентните ценности“ за 
изследване на типовете организационна култура – организационна 
схема, която хората използват за възприемането, тълкуването и 
правенето на изводи за информацията. Въпросникът съдържа 24 
айтема, като всеки тип култура се установява с четири типа твър-
дения, които измерват съответно организационните характеристи-
ки, типа ръководител, спойката на организацията, нейната стратеги-
ческа насоченост и критерии за успех. Изброените критерии 
очертават и присъщите ценности за отделните типове култури. За 
клановата култура са присъщи лоялността, традицията, междулич-
ностните отношения и работата в екип, където ръководителят е 
„бащата“ на организацията, а стратегическите цели се постигат с 
работа в екип, висока степен на привързаност и трудов морал. За 
адхократичната култура са характерни ориентацията към външната 
среда, стратегическите цели и ценности на иновации и креативност, 
ръководителите са новатори и предприемачи. За йерархичния тип 
култура приоритет са стабилността в организацията, ролята на 
ръководителя е да координира и организира изпълнението. А за 
пазарната култура най-важното е отчитане влиянието на външната 
среда и търсене на конкурентните предимства. Респондентите раз-
пределят 100-бална оценка между четирите алтернативи в рамките 
на всеки от аспектите, представени в дейността на организацията. 
Надеждността на всеки един от въпросниците е висока, съответно 
(=0.88) и (=0.90), според коефициента Алфа на Кронбах. С 
използваните методики може да се изследва и желаната промяна на 
културните ценности и развитието им в определена насока в 
отговор на бъдещи конкурентни изисквания.  

Резултати. Представени са резултати от авторовите емпи-
рични изследвания в български държавни и частни фирми в периода 
от 2000 г. до 2010 г. – с 1373 изследвани лица, както и в периода 
2015 г. до 2018 г. – 896 изследвани лица в български университети. 
Това дава възможност да бъдат изведени някои основни тенденции 
в промяната на предпочитанията на хората и техните очаквания за 
бъдещото развитие на организацията. Промяната в социо-култур-
ната перспектива предизвиква съпротива, която допринася за дра-
стично неравномерните темпове на развитие. В такъв аспект може 
да бъде обяснена десинхронизацията на доминиращите ценностни 
ориентации на основните институции и организации с ускорението 
на глобално развиващите се общества, което изисква икономика, 
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основаваща се на знание. В подкрепа на тези изводи могат да се 
цитират Алвин и Хайди Тофлър, според които „... Днес по целия 
свят ангажирането с множество задачи и множество паралелни 
фокуси на внимание заменя концентрацията върху един-единствен 
предмет, тъй като новото поколение се социализира в култура и 
икономика, които вървят от последователност към паралелност на 
процесите". В този смисъл старите институции и организации 
стават нефункционални, необходими са нови начини на живот, нови 
системи от убеждения, нови ценности, нови отношения между 
половете. В почти всички случаи е налице индикация за промяна на 
баланса на влияние между отделния човек и институцията/орга-
низацията – независимо дали става дума за болница, университет, 
бизнес корпорация, фирма (държавна или частна) или неправи-
телствена организация. В този контекст все по-отчетливо се налага 
идеята, че индивидът трябва да взема активно участие в процеса на 
генериране на институционалните или организационните ценности. 

В периода 2000 г. до 2010 г. са участвали 1373 лица, работещи 
в частни и държавни организации, разпределени сравнително 
равномерно по групи в зависимост от изследваните демографски 
признаци: по пол: мъже – 633 души; жени – 740 души; по възраст: 
до 29 г. – 309 души; от 30 г. до 29 г. – 464; от 40 г. до 49 г. – 297 
души; от 50 г. нагоре – 253 души; без отговор – 50 души; По обра-
зование: средно – 459 души; висше – 866 души; Без отговор – 48 
души; По тип организация: държавна – 479 души; частна – 894 
души; по заемана позиция в организационната йерархия: менид-
жъри – 468 души; изпълнители – 905 души; период на изследване: 
2000–2003 г. – 627 души; 2005–2006 г. – 451 души; 2008–2010 г. – 
295 души. 

 
Таблица 1: Вътрешна консистентност на скалите за четирите типа 

организационна култура (коефициент алфа на Кронбах) 

Скали 
Българска 
адаптация 

(2000–2003) 

Изследване в 
България (2005–

2006) 

Изследване в България 
(2008–2010) 

Кланова 0,86 0,84 0,81 
Agxokpaична 0,89 0,85 0,77 
Пазарна 0,91 0,87 0,74 
Йерархична 0,81 0,81 0,72 

 
Тази методика може да се използва и за изследване на жела-

ните културни ценности, които членовете на организацията смятат, 
че трябва да се развиват в отговор на бъдещите изисквания на 
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средата и предизвикателствата, пред които компанията може да се 
изправи. 

Анализът на резултатите, получен въз основа на методите на 
описателната статистика, за доминиращия тип организационна 
култура отграничава следните основни тенденции. Всички изслед-
вани лица изразяват мнение, че във фирмите доминира йерар-
хичният тип организационна култура (Х=21,01). 

Като критерии за ефективност се оценяват предимствата на 
стабилността, на реда и на контрола в организациите. В актуалната 
ситуация в България за периода от 2000 г. до 2010 г. – на преход от 
командно-административна система на управление към утвържда-
ване на принципите на пазарна икономика – нивото на несигурност 
за бъдещето се повишава както на индивидуално, така и на групово 
равнище. Ето защо придържането към твърди организационни 
структури и дейности, в които могат да се внесат ред и контрол, по 
всяка вероятност се оценяват като ефективни и водещи до известна 
стабилност в бързо променящата се икономическа ситуация. В 
ценностните предпочитания на изследваните лица придържането 
към формалните правила и стандартизираните процедури се раз-
глеждат като надежден начин за оцеляване и просперитет на орга-
низацията. Тази ориентация се конкурира с алтернативните ценно-
сти за просперитет чрез участието и/или инвестирането в нови, 
рискови дейности, дори ако обещават евентуална по-висока пе-
чалба. 

Друга вероятна причина за доминирането на йерархичната 
организационна култура в ценностните ориентации на всички из-
следвани лица може да се търси в наследството от т. нар. „планова" 
икономика, където повечето организации имаха строга и стръмна 
йерархична структура. Все още в българските фирми и институции 
е трудно да бъде приложен принципът на хоризонталната органи-
зация, която се характеризира с по-плоска йерархична структура и 
по-слабо и не толкова строго спазване на субординацията в управ-
лението. Тези резултати са съпоставими с ценностните предпочи-
тания, които изграждат ядрото на ценностната система и начина на 
мислене, отразяващи се във всекидневните културни практики на 
хората, свързани с очакването за по-директивно ръководство. 

На второ място се ранжират ценностните предпочитания към 
пазарния тип култура (Х=20,62). Вероятно обяснение на този 
резултат може да се търси в икономическата ситуация в България. С 
утвърждаването на принципите на пазарната икономика организа-
циите са изправени пред необходимостта да посрещнат промените 



259 

във външната среда, да отговорят на новите й изисквания и да се 
адаптират към тях. Функционирането на икономическите пазарни 
механизми налага фокусиране върху ключови ценности като 
конкурентоспособност и производителност. Важни са резултатите 
от организационните дейности, които са насочени към печалба. В 
период на преход от централизирана към пазарна икономика съвсем 
естествено е както държавните организации, така и частните фирми 
да се стремят не само да отговорят на изискванията на външната 
среда, но и да търсят най-добрия начин да го направят, за да изпре-
варят конкуренцията. Във фирми с доминиращ пазарен тип култура 
освен производителността и конкурентоспособността се ценят 
качества като новаторство, предприемачество, творчество, адаптив-
ност и поемане на рискове. В тези организации не се разчита в 
толкова голяма степен на традициите. Дори и държавните пред-
приятия развиват по-голяма гъвкавост и адаптивност като средства 
за справяне с изискванията и новите промени на обкръжаващата 
среда.  

 

 
 
На трето място се оценява клановият тип култура (Х= 

19,63), която се асоциира със и напомня на патриархалния или 
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семеен тип организация. Тези резултати също не са изненадващи, 
тъй като в нашата страна е твърде голям процентът на хората, които 
развиват своята дейност в т. нар. семейни фирми. Поддържаните 
ценности в клановата култура са силно свързани с децентрали-
зацията, доверието, чувството за равенство между членовете на 
организацията, високия дух. Те се допълват от ценностите на най-
високо оценявания от изследваните лица тип култура – йерархич-
ният, а именно, ориентацията към стабилност, ред и контрол. 

На четвърто място се ранжират ценностните предпочитания 
към адхократичния тип култура (Х= 19,55). Ценностите на адхо-
кратичната култура са силно ориентирани към спазване на фор-
малните принципи и норми на организационно поведение, предраз-
положението към промяната и активното отношение към стратегия-
та и развитието. Както се вижда, средните стойности за този тип 
организационна култура са много близки до тези на кла-новия тип. 

В началото на 2015 г. се проведе ново изследване на типовете 
организационна култура с извадка от 717 лица, работещи в сектора 
на образованието. През 2017 г. със същия инструментариум се 
проведе друго проучване върху 70 лица. В началото на 2018 г. в 
изследването се включиха още 109 лица. Респондентите са 
разпределени сравнително равномерно по групи в зависимост от 
изследваните демографски признаци: по пол: мъже – 56.9 %; жени – 
43.1 %; по възраст: до 21 г. – 15.5 %;от 22 г. до 40 г. – 59.6 %; над 40 
г. – 25.0 %; по трудов стаж – до 2 г. – 33.8 %; до3 г. – 20.7 %; над 3 
г. – 42.6 %. Ръководна позиция - 30%; изпълнители – 70%; от 
столицата – 57.5, от голям град – 30.7; от малък град – 11.8%.  

 
Таблица 2: Различия в типовете култура през 2015 г. (n = 717), 2017 

г. (n = 70) и 2018 г. (n = 109) 

Тип култура Година M SD F Sig. 

Кланова 

2015 21.10 4.50 

30.57 .000 2017 22.21 4.68 

2018 24.67 4.25 

Адхократична 

2015 19.43 4.75 

35.49 .000 2017 20.14 5.41 

2018 23.52 4.10 
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Пазарна 

2015 20.84 4.11 

7.69 .000 2017 21.63 4.45 

2018 22.45 4.35 

Йерархична 

2015 21.45 3.86 

7.69 .000 2017 22.84 3.57 

2018 22.60 3.68 

 
Анализът на данните от измерването на организационната 

култура през трите години разкрива наличието на значими промени 
в изследваните организации. Наблюдава се обща тенденция на 
постепенно изменение на културните аспекти от по-ниски към по-
високи нива, което очевидно се дължи на бавно, но с трайни после-
дици съзряване на обществото. Очевидното развитие на клановите 
аспекти на културата показва нарастващата загриженост за отдел-
ния член на организацията и взаимната подкрепа, на която може да 
се разчита. Статистически значимия ръст на адхократичния тип 
култура разкрива факта, че хората постепенно излизат от летаргич-
ното състояние при което държавата се грижи за всичко и проявяват 
известна готовност да се справят с внезапно възникнали задачи ad 
hoc. Пазарният и йерархичният тип отношения също се променят, 
което изглежда съвсем логично на фона на новия тип отношения в 
обществото, макар че пазарната среда не ги е променила критично. 

Наличието на ценности от пазарен тип е основен начин на 
лидерите да намират отговор на изискванията на външната среда. 
Организационната среда се управлява чрез консенсуса и екипната 
работа. Това би допринесло за изграждането на благоприятни 
условия за развитие на личностния, иновативния и творческия 
потенциал чрез стимулиране на участие във вземането на решения, 
привързаност и лоялност. Ключовите ценности, които се провоки-
рат и изграждат се основават на сплотеността, участието, чувството 
за «ние», доверието един към друг. Линията на поведение, които се 
поддържат в пазарния тип организационна култура са конкуренто-
способността, продуктивността, постигането на високи печалби и 
поемането на рискове. Основният фокус е върху създаването на 
условия за по-добро и качествено образование, като са допустими 
лични контакти между ръководство и служители. Може да се 
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твърди, че стремежите се изразяват в удовлетворяване на очаква-
нията и от двете страни. Наблюдава се разминаване в оценките на 
йерархичната култура, но това се отчита като „добър знак за 
положителните промени, настъпили в организационната култура.  

Анализът на данните показва различия в перцепциите към 
отделните култури през изследваните периоди от време. За 2000 г. 
най-ясно изразена е идеята за ценности на конкурентоспособност и 
инициативност. Поемането на рискове е още един начин за изпре-
варване на конкуренцията. Едновременно с това се запазват стреме-
жите към търсене на стабилност и ред, вероятно продиктувано от 
несигурността в динамичната външна среда. През годините се 
утвърждава тенденцията към производителност, резултати и печал-
ба. От друга страна предразположението към промяна си остава на 
последните места. Доминиращи остават предпочитанията към при-
държането на формалните правила и стандартизираните процедури.  

Очертава се устойчива ориентация на конкуриращи се алтер-
нативни ценности за развитие. От една страна поемането на рискове 
за дейности, свързани с по-висока печалба и предприемачество, а от 
друга – директно ръководство и стабилен контрол. Това показват 
регистрирани високи стойности към строгото спазване на йерархич-
ната последователност при съгласуване на организационните цели. 
Промените във външната среда не са предизвикали сериозни транс-
формации в избора на организационни ценности. Вероятно обясне-
нията за това могат да се търсят в несигурност от реализация на 
новото, скептицизъм от прилаганите промени, страх от риска и 
поддържането на традиционни методи на работа, които са оценени 
като ефективни. До голяма степен тези резултати се покриват и с 
изследванията от периода 2000–2010 г. (Карабельова, 2011). Фор-
малните правила и йерархия се възприемат за надежден начин за 
оцеляване и конкурентоспособност. Все пак значимостта на лидер-
ството през изследваните етапи от време и организационни сред се 
разглежда и като подкрепа за индивидуално развитие на хората в 
организациите.  

Заключение. Отчита се ориентация към създаване на нови 
алтернативи и оценяване и избиране на най-подходящото решение 
от гледна точка на потребителите на образователния продукт. 
Отчита се и в двата различни периоди от време, че придържането 
към различен тип доминиращи ценностни ориентации. Въз основа 
на проведените емпирични изследвания в български фирми в пе-
риода 2000–2010 г. се установява, че доминиращият тип организа-
ционна култура е йерархичният (първо), следван от пазарния 
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(второ), клановия (трето) и адхократичния тип (четвърто място). 
Доминирането на йерархичния тип култура е ясно изразено в 
изследваните държавни организации, за които най-значими са 
стандартизираните правила и процедури, системата за контрол и 
поддържането на висока и постоянна производителност. Доминира-
нето на ценностите на пазарния тип култура е по-силно изразено в 
изследваните организации от частния сектор. Резултатите от про-
ведените емпирични изследвания показват тенденция към синхро-
низация на конкуриращите се ценности на клановата и пазарната 
култура. Данните от емпиричното изследване 2015 – 2018 г. в 
сферата на образованието показват, че по-ясно изявени са клановата 
и пазарната култури. Изключение от тази тенденция правят органи-
зационните характеристики, които се основават на йерархичния и 
до известна степен на адхократичния тип култури. Служителите се 
мотивират да са проактивни, да влагат допълнителни усилия и да 
работят енергично. Управлението е насочено към ориентация към 
потребностите на клиентите. Все пак управлението на приспособя-
ването на служителите към работата и силната система на контрол, 
която проявяват лидерите е другата важна характеристика на при-
лаганите стилове. Тенденцията е да се прилагат системи за наблю-
дение и оценка на резултатите и да се следят процесите на изпъл-
нение. Поощрява се координацията в организацията. Управлението 
на екипите с подкрепяща обратна връзка не се очертава като прио-
ритет при доминиращи ценностни ориентации за нито един от 
изследваните периоди. Разширяването на компетентността на слу-
жителите и израстването в кариерата е поощрявано, но не в особено 
голяма степен. Въпреки това в доминиращи ценностни ориентации 
се наблюдава повишаване на желанието да се насърчават хората да 
предлагат нововъведения, да разширяват алтернативите и да улес-
няват възникването на нови идеи. Конструирането на ясна предста-
ва за бъдещето се конкурира с агресивната пазарна ориентация.  

В заключение може да се каже, че ключови символи на 
организационната култура и доминиращи ценностни ориентации в 
българския социокултурен контекст са ориентацията към запазване 
на стабилността и статуквото пред експериментирането и 
иновациите като начин за поддържане целостта на организацията. 
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Summary: The aim of the present study is to determine whether holidays 
like Christmas lead to a temporary change in attitudes towards the two largest 
minorities in Bulgaria: Roma and Turkish. The subjects are employees of a 
security company in Sofia. They participate 3 times: 2 times during or right 
after a major holiday and at a neutral moment. The results show that for the 
people in our sample there is no change in attitudes towards the Roma, 
regardless of the moment of questionnaires’ answering. When looking at results 
about the Turkish minority, somewhat unexpectedly, attitudes towards them 
actually fluctuate in a positive direction at Christmas. 

Keywords: ethnic minority, attitude change, holidays 
 
1. Увод 
Въпросът за междуетническите отношения отдавна се е пре-

върнал в класическа тема за изследване в социалната психология. 
Обикновено интересът се дължи на това, че в много държави 
съжителстват по исторически причини представители на различни 
етноси или раси или групи, разделени по разнообразни признаци 
(народност, религия и т.н.), които са носители на различни тра-
диции, обичаи, култура. Независимо дали това съжителство се дъл-
жи на естествени миграционни процеси или насилствено премест-
ване на големи маси от хора, в крайна сметка и хората, които се 
оказват в ролята мнозинство и тези, в ролята на малцинство, са 
изправени пред тежката задача да намерят общ език със съседите 
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си. Често това не сработва добре и историята на отношенията им е 
белязана по-скоро от ситуации на нетолерантност, неприемане, 
обвинения, отхвърляне, неразбиране, неприязън или откровена 
агресия. Понякога обаче се откриват и други модели на поведение. 
На приемане, на грижа, на помощ, на подкрепа, на уважение, на 
зачитане, на защита. Колкото и да са различни две групи, при доста-
тъчно дълго съжителство или интензивни контакти, се появяват и 
смесени семейства, които са като мост между двете групи. Но дори 
и те обикновено не са достатъчни, за да се промени общото 
мислене, обичайните нагласи и предразсъдъци от едната група към 
другата. Представителите на двете групи, малцинство и мнозинство, 
до такава степен свикват със стереотипите и предразсъдъците, 
които имат едни към други, че често дори не осъзнават колко силно 
са предубедени. 

 
2. Коледа и Националният празник на България (3-ти 

март) като възможни причинители на флуктуации в нагласите 
към хората от ромския и турския етнос 

Празниците, особено така наречените „големи празници“, 
които често са и официални (най-вече когато се празнуват от 
мнозинството), са специално време, в което освен, че на хората им 
се отпускат ден-два неработни дни, те са поощрени да излязат от 
рамките на ежедневието и да се замислят за неща, за които иначе 
рядко им се удава удобна възможност. Припомнят се събития, хора, 
ситуации, модели на поведение, на мислене, на отношения, мъдро-
сти, общочовешки, народностни и семейни ценности, преосмислят 
се цели на индивидуалното равнище на отделната личност и на 
глобалното равнище на цели народи, нации и държави. Празниците 
наистина са специално време и се свързват с очакването, че ще се 
случват специални неща. Особеното значение на празниците за 
хората и предполагаемото влияние в живота им бяха основни вдъх-
новители на проведеното от нас изследване. Зададохме си въпроса: 
„Нагласите са явление в психиката, което е относително гъвкаво и 
лесно може да се променя във времето. Те могат да бъдат и доста 
„жилави“ и дори и временно да се променят, после пак да се върнат 
в обичайното си състояние. Ситуация, която обозначаваме с поня-
тия като „моментна промяна“, „временна промяна“, „преходно 
състояние“, „флуктуация“ и други подобни. Понякога, при опреде-
лени обстоятелства, човек може за известно време да промени 
мнението си или отношението си към даден обект. Взимайки тези 
предпоставки предвид, нямаме ли нелошо основание да предпо-
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ложим, че по време и веднага след големи официални празници, е 
възможно нагласите към малцинствата да флуктуират?“ Идеята за 
флуктуацията на нагласите звучеше още по-основателна при избор 
на точно определени празници, с много силни идейни послания и 
културно-исторически контекст, които биха могли да резонират с 
начина, по който се приема едно или друго малцинство. Съответно, 
бяха избрани двата най-големи официални празника: Коледа и На-
ционалния празник на България, 3-ти март. По какво тези празници 
си приличат, по какво се различават и какво ни накара да мислим, 
че биха могли да имат измеримо влияние върху нагласите на пред-
ставители на мнозинството спрямо двете най-големи малцинствени 
групи у нас, роми и турци? 

Коледа е най-големият християнски празник. Няма да навли-
заме в неговите исторически измерения, които не представляват 
непосредствен интерес за настоящото изследване, но ще обърнем 
внимание на основните послания, които са свързани с него и за 
които може да се очаква, че ще оказват влияние върху мисленето на 
хората. Коледа у нас се приема като семеен празник, който освен, че 
е свързан с християнската митология, идеята за раждането на вис-
шата божествена сила, победата на доброто над злото, светлината 
над тъмнината и т.н., е време, в което активно и силно се набляга на 
важността на ключови християнски ценности в отношенията между 
хората като любов, кротост, приемане, грижа, помощ за хората в 
нужда, близост със семейството, съседите и цялата общност и т.н. 
Възрастните се настройват за почивка и виждания с роднини и 
приятели, децата се настройват за игри и подаръци, много хора 
пътуват, за да отидат при близките си, има силен акцент върху 
обилното ядене и пиене. Призивите за мир и любов, за помощ към 
хората в нужда, за милосърдие и т.н. са повсеместни и най-силно 
изразени в сравнение с което и да е друго време на годината. Само 
за илюстрация ще споменем инициативата „Българската Коледа“, в 
рамките на която, вече години подред, населението е призовавано 
да участва в благотворителност и пряко да подпомогне деца и 
възрастни в нужда.Логично изглежда целият този контекст да 
повлияе на начина, по който хората се приемат едни други, дори и 
това влияние да трае само няколко дни. Също така логично из-
глежда хората да се настроят по-приемащо и по-положително, по-
състрадателно към различните, бедните, нямащите, ощетените, 
живеещите в нищета или мизерия. От друга страна нагласите към 
хора, които изповядват различна религия би могло допълнително да 
се „втърдят“ или да станат по-негативни, особено ако такава раз-
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лична религия принципно се представя като „съперник“ или „враг“ 
на християнството. Предвид типичните стереотипни специфики на 
двете разглеждани малцинства, ромско и турско, може да се очаква, 
че в дните по време и веднага след Коледа нагласите към първото 
би трябвало да флуктуират в позитивна посока, а към второто или 
да останат неутрални или да флуктуират в негативна посока. 

Националният празник на България или Ден на освобожде-
нието от османско иго, 3-ти март, е най-големият празник на бъл-
гарската държава и на българската нация. Той е символ на сво-
бодата, на силата на несломимия българския дух, на патриотизъм, 
на мъките и борбите за постигане на независимост, на историче-
ското признание на правото за самостоятелно съществуване, на 
ценността и идентичността на българския народ. Историческите 
измерения и на този празник не са обект на интерес в рамките на 
настоящото изследване, но общата атмосфера и посланията, които 
се свързват с него и могат да повлияят на мисленето на хората, имат 
отношение към издигнатите хипотези. В дните по време и около        
3-ти март рязко се усилва народностното и националното само-
съзнание. Говори се и се пише за история, за битки и войни, за вели-
ки владетели, за кървави жертви и безсмъртни герои. За култура, за 
върхове в създаването на културни образци и паметници, за победи 
и падения, за робства и освобождения, за приятелства и вражди. 
Говори се за историческо наследство, за родова памет, за българ-
ската идентичност, за мястото на българското в Европа и света като 
цяло. Самосъзнанието за това, че сме българи, българското като 
народностна идентичност, като национална идентичност се издига 
до възможно най-големи висини. И, логично, тук можем да си 
поставим въпроса: „Как възприемаме представителите на други 
народи и етноси в този момент?“ Всичко българско би се очаквало 
да се издига на пиедестал, да се разглежда като добро и правилно, 
но всичко, което може да се тълкува като анти-българско, би из-
глеждало като нещо крайно негативно, неприемливо, достойно за 
отричане, отхвърляне и атакувано символично, а в някои случаи 
дори и директно физически. И, естествено, от голямо значение е 
историческият контекст, в рамките на който свободата на българ-
ския народ не е свобода по принцип, а от точно определен завое-
вател и потисник, като, правомерно или неправомерно (тази тема 
също излиза далеч извън рамките на настоящото изследване) за 
пряк наследник на този потисник се разглеждат представителите на 
турския етнос. Съответно, предвид типичните стереотипни специ-
фики на двете разглеждани малцинства, ромско и турско, може да 



269 

се очаква, че в дните по време и веднага след Националния празник 
на България, 3-ти март, нагласите и към двете малцинства би 
трябвало да флуктуират в негативна посока. 

 
3. Емпирично изследване на флуктуациите в нагласите към 

роми и турци в дните по време и веднага след Коледа и 
Националния празник на България, 3-ти март 

 
3.1. Цел 
Целта на настоящото изследване е да се установи какви 

флуктуации се появяват в нагласите към роми и турци по време и 
веднага след Коледа и Националния празник на България. Изслед-
ването е далеч от каквито и да било претенции за национална 
представителност, всъщност фокусът му е върху малка извадка от 
етнически българи, които, поради спецификата на служебната си 
дейност, имат редовни контакти с представители на различни етно-
си, при това най-често в проблемни ситуации, с различна степен на 
тежест. 

 
3.2. Хипотези 
Хипотезите са свързани с двата големи празника, Коледа и 

Националния празник на България, и очакваното им въздействие 
върху начина, по който участниците в изследването възприемат и 
оценяват представителите на разглежданите малцинства. Сравне-
нията се правят като нагласите на участниците в изследването се 
регистрират на три пъти: веднъж в дните непосредствено след 
Коледа, веднъж в дните непосредствено след 3-ти март и веднъж в 
неутрален момент, който се приема за условната „норма“ на групата 
(началото на февруари). 

 
Хипотеза 1: В дните по време и непосредствено след Коледа 

ще има флуктуации в нагласите към роми и турци като: 
Хипотеза 1.1. нагласите към ромите временно ще станат по-

позитивни; 
Хипотеза 1.2. нагласите към турците временно ще станат по-

негативни. 
 
Хипотеза 2: В дните по време и непосредствено след Нацио-

налния празник на България ще има флуктуации в нагласите към 
роми и турци като: 
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Хипотеза 2.1. нагласите към ромите временно ще станат по-
негативни; 

Хипотеза 2.2. нагласите към турците временно ще станат по-
негативни. 

 
3.3. Метод 
Настоящото изследване е вътрегрупово, квазиексперимен-

тално. 
Независимата променлива е „голям официален български праз-

ник“ с две нива, Коледа и 3-ти март, и едно контролно ниво, без 
празник. 

Зависимите променливи са две: социална дистанция, измерена 
чрез скàлата на Богардус и позитивност на социалните нагласи, 
измерена чрез въпроси от Въпросник за измерване на нагласите към 
смесени бракове между роми и българи, както и няколко допъл-
нителни, специално формулирани за настоящото изследване, 
въпроса. 

 
3.4. Инструментариум 
За измерване на социалната дистанция е използван класи-

ческият въпросник на Богардус, модифицирана версия от Пампоров 
за българските социо-културни условия (Пампоров, 2007). При него 
се задават въпроси за това дали ИЛ е съгласно да се ожени за човек 
от ромски или турски етнос или да работят на едно и също място и 
т.н. Колкото по-високи стойности се получават по скàлата на 
Богардус, толкова по-приети са съответните представители на из-
следваната група, т.е. толко по-малка е субективната социална 
дистанция между тях и ИЛ. 

За измерване на позитивност/негативност на социалните 
нагласи е използвана извадка от въпроси от Въпросник за измерване 
на нагласите към смесени бракове между роми и българи (Коралов, 
Асенов,2017) и няколко допълнителни, специално формулирани за 
настоящото изследване, въпроса. Примери за айтеми от въпросника 
са „Родителите Ви биха ли приели човек от ромски произход на 
драго сърце в семейството си?“ и „Ако сте поканени на тради-
ционен празник на хора от ромски произход бихте ли отишли?“, 
като всички айтемибяха допълнително преформулирани, така че да 
имат 2 варианта: в първия се говори за „човек от ромски произход“, 
а във втория за „човек от турски произход“. Пример за специално 
формулиран за настоящото изследване въпрос е „Колко важен за 
Вас е българският празник Коледа?“ 
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3.5. Участници в изследването (изследвани лица) 
Участниците в изследването са 47 мъже, на възраст между 30 и 

45 г., семейни, всичките са служители в охранителна фирма, разви-
ваща дейността си на територията на гр. София, всичките с над 3 
години трудов стаж в областта. При изпълнението на служебните си 
задължения, ИЛ имат чест и пряк контакт с избраните за изслед-
ването малцинствени групи, което беше важно за нас, тъй като 
стремежът ни беше нагласите да не са формирани само опосред-
ствано, чрез познати, разкази и медии, а и чрез личен опит и впечат-
ления. 

 
3.6. Процедура 
Изследването беше проведено в края на 2018 и първото три-

месечие на 2019, като участниците бяха помолени да попълнят 
въпросниците на 3 пъти: първият, по време и непосредствено след 
Коледа; вторият, неутрален откъм празници момент, началото на 
февруари; третият, по време и непосредствено след Националния 
празник на България, 3-ти март. 

Попълването се извършваше през онлайн платформата на 
Google Forms. Участието беше анонимно, което доведе до определе-
ни методологични трудности, тъй като целта ни беше да проследим 
флуктуациите в отговорите на всеки човек поотделно. За тази цел 
беше създадена система с тайни кодове, така че едновременно 
анонимността на участниците да е гарантирана и в същото време да 
могат да се идентифицират отговорите на едно и също ИЛ в трите 
изследвания. За съжаление системата не сработи и затова накрая се 
наложи да се работи с обобщените резултати само на ниво група, 
без да могат да се проследят флуктуациите в отговорите на отделни 
хора. 

Цялото изследване отне малко над 2 месеца, а броят на респон-
дентите намаляваше с всяко следващо измерване, така на първото 
отговориха 47 души, на второто 43, а на третото 40. 

 
4. Анализи и резултати 
Ключовият анализ за проверка на издигнатите хипотези е, 

разбира се, сравнение между трите условия на независимата про-
менлива отделно за роми и отделно за турци първо по социална 
дистанция, а после и по показателите за позитивни/негативни 
социални нагласи. В таблица 1 са показани средните стойности и 
резултатът от еднофакторендисперсионен анализ по етноси за всяко 
условие. 
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Таблица 1: Средни стойности и резултат от еднофакторен 
дисперсионен анализ за социална дистанция по етноси и празници 

Етнос Статистика Коледа Без 
празник 

3-ти 
март 

F p 

роми 
M 9,49 9,28 9,70 

0,06 0,94 
SD 5,07 5,01 5,91 

турци 
M 13,66 12,84 12,87 

0,20 0,82 
SD 7,01 7,06 6,87 

 
Както ясно се вижда от данните в таблицата, дребните разлики 

в трите условия на изследването не ни дават основание да заклю-
чим, че социалните дистанции нито спрямо роми нито спрямо 
турци, се преживяват по различен начин от участниците в изслед-
ването. 

Между двата етноса ясно се забелязва разлика в равнищата на 
социална дистанция, като хората от турски етнически произход се 
допускат по-близо от хората от ромски етнически произход. Гра-
фично резултатите са представени на фигура 1. 

 

 
 

Фиг. 1. Графично представяне на резултатите от сравнение за социални 
дистанции със скàлата на Богардус. Едро пунктираната линия показва 

резултатите по отношение на турския етнос, а гъсто пунктираната линия 
показва резултатите по отношение на ромския етнос 



273 

И в трите условия, двата празника и без празник, турският 
етнос получава по-висок резултат, т.е. дистанцията към него е по-
малка. Тъй като нито целите, нито хипотезите на изследването са 
свързани с разликите между възприемането на двата етноса, към 
момента не са прилагани повече анализи в тази посока. 

Следващата стъпка беше да проверим дали избраните айтеми 
от „Въпросник за измерване на нагласите към смесени бракове 
между роми и българи“ показват добри психометрични характери-
стики като скàла и ако да, да проверим дали измерената позитив-
ност/негативност на нагласите към роми и турци флуктуира в трите 
условия на изследването. 

Вътрешната консистентност на двете скàли се оказа много доб-
ра, като тази за нагласи към турците е с Алфа на Кронбах α = 0,85, а 
тази за нагласи към ромите е с Алфа на Кронбах α = 0,80. 

В таблица 2 са показани средните стойности и резултатът от 
еднофакторендисперсионен анализ по етноси за всяко условие. 

 
Таблица 2: Средни стойности и резултат от еднофакторен дисперсионен 

анализ за позитивни социални нагласи по етноси и празници 

Етнос Статистика Коледа Без 
празник 

3-ти 
март 

F p 

роми 
M 20,74 18,86 19,57 

0,68 0,510 
SD 8,33 7,23 7,64 

турци 
M 29,42 25,84 25,42 

3,13 0,047 
SD 8,46 8,43 8,01 

 
При измерването с тази конкретна скàла се откриват някои раз-

личия. Точно както и при резултатите от скàлата на Богардус за 
социални дистанции, и тук няма значима разлика в степента на 
позитивно/негативно възприемане на ромите в трите условия на 
изследване. По отношение на турския етнос обаче се установява, че 
резултатът от еднофакторния дисперсионен анализ е статистически 
значим, т.е. натрупват се достатъчно разлики между средните в 
трите условия и можем да заключим, че по време на Коледните 
празници нагласите към представителите на турския етнос флук-
туират и временно стават по-положителни. За съжаление резулта-
тът, макар и статистически значим, е граничен, и когато се приложи 
анализ за множествени сравнения (posthoc анализ по метода на 
Тъки) се установява, че между отделните групи няма истински 
значими разлики, а само клонящи към значими резултати, като за 
разликата между „Коледа“ и „3-ти март“ p = 0,07. Иначе казано, в 
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рамките на общата дисперсия се натрупват достатъчно разлики, за 
да се отчете значим резултат, но е нужно разликите да бъдат още 
по-силно изразени, за да може категорично да се направи извод на 
равнището на отделните измервания. 

Между двата етноса ясно се забелязва разлика в равнищата на 
позитивно/негативно възприемане, като хората от турски етнически 
произход получават по-позитивно отношение от хората от ромски 
етнически произход. Графично резултатите са представени на 
фигура 2. 

 

 
 

Фиг. 2. Графично представяне на резултатите за позитивни / негативни 
нагласи. Едро пунктираната линия показва резултатите по отношение на 

турския етнос, а гъсто пунктираната линия показва резултатите по 
отношение на ромския етнос. 

 
И в трите условия, двата празника и без празник, турският 

етнос получава по-висок резултат, т.е. приеман е по-позитивно от 
ромския. Тъй като нито целите, нито хипотезите на изследването са 
свързани с разликите между възприемането на двата етноса, към 
момента не са прилагани повече анализи в тази посока. 
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5. Дискусия 
Целта на настоящото изследване е да провери дали големи 

празници, като Коледа и Националния празник на България, про-
менят, макар и временно, нагласите на хора от българското мнозин-
ство към ромското и турското малцинство. Очакван е ефект най-
вече заради специфичната атмосфера, която се създава по време на 
тези празници, посланията, свързани с тях, променения контекст, 
актуализирането на различни ценности и модели на мислене. Съще-
временно извадката ни е много специфична, само мъже, всички 
работещи във фирма за охранителна дейност, имащи редовни 
контакти с представители на двата етноса по служебна линия. От 
очакваните 4 ефекта, се потвърди частично един, но получихме 
също и един статистически значим резултат в обратна на предпо-
ложената посока. 

Установихме, че към ромите, независимо дали измерено със 
скàлата за социални дистанции на Богардус или със скàла за 
положителни/отрицателни нагласи, отношението се запазва много 
стабилно без значение дали по време на най-големия християнски 
празник или на националния празник на България или в неутрален 
откъм празници момент. Относно ромите се очакваха 2 ефекта, но 
не беше отчетен нито един. 

Що се отнася до турския етнос, социалните дистанции са на-
пълно стабилни в трите условия на изследването. Не е така обаче 
при измерването със скàлата за положителни/отрицателни нагласи. 
В този случай се установи наличието на статистически значим 
резултат, който има нужда от допълнителна проверка, но вече е 
говорещ за интересна тенденция хората от турски етнос да бъдат 
по-позитивно възприемани около Коледа (обратен на очаквания 
ефект) и по-негативно възприемани около 3-ти март (частично 
потвърждаване на очакван ефект, но не спрямо „нулевото ниво“, а 
спрямо Коледа). 

Интерпретирането на получените резултати задължително 
трябва да се базира основно на спецификите на използваната 
извадка. Служителите в тази фирма много повече се срещат с пред-
ставители на турския етнос в ролята им на строители на различни 
обекти, охранявани от фирмата, докато представителите на ромския 
етнос по-често се явяват в ролята на предизвикващи инциденти 
лица. От тази гледна точка е логично ИЛ да проявяват стабилно 
негативно отношение към едните, независимо дали е делник или 
празник, и по-гъвкаво отношение към другите, с които биха могли 
да имат по-позитивен и приятелски контакт. При всички случаи 
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обаче, би било интересно и полезно да се правят сходни изслед-
вания и за в бъдеще, при това с много по-големи извадки и хора от 
най-различни професионални поприща. 
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Глобализацията е всеобхватен процес проявяващ се в различни 
направления като културна, етническа, информационна, терито-
риална, икономическа и др (https://dictionary.cambridge.org/ 
dictionary/english/globalization). Многообразието на посочените на-
соки на развитие на този процес показва, че глобализацията пред-
ставлява обективен и вероятно най-важен процес в съвременния 
свят, чийто основен замисъл е свободното движение на хора, 
ресурси, капитали през границите както на високо развитите стра-
ни, така и на тези, които тепърва напредват в информационен, тех-
нически, икономически аспект. 

Глобализацията се определя като процес, съществуващ, незави-
симо от съзнанието ни. Тя изразява обективните условия на разви-
тие на съвременното общество и преди всичко на технологичния 
прогрес. Макар, че обикновенно се приема като положителна, при 
обсъждането на същността й трябва да се вземат предвид и някой 
сериозни противоречия, който тя съдържа в себе си. 

https://dictionary.cambridge.org/
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1. Глобализация – определение, проявления на 
глобализацията 

 
Глобализацията в съвременния свят, обхваща всички сфери на 

живота от икономиката и технологиите до политиката и културата. 
Глобализацията има своите корени в хилядолетния ход на 
световните исторически събития, тоест тя не е ново и непознато 
явление. Напълно непознати са обаче динамиката, дълбочината и 
всеобхватността, с които днес глобализационните процеси се разви-
ват, както и терминологията, с която се обозначават. Самите поня-
тия глобален и глобалност се появяват в края на 19 век, но като 
предмет на научни изследвания и дискусии получават разпростра-
нение едва през втората половина на 20 век. 

 
1.1 Дефиниране на глобализация 
Глобализацията е думата, с която се означават многопластови 

понятия от икономиката, политиката и обществото. Определението 
насочва най-вече към новите тенденции в тези области. Под глоба-
лизация се има предвид цялостните последици от своободното, 
нерегулирано движение на хора, стоки, пари и информация в свето-
вен мащаб. (Рот, Ю. Студии по интеркултурна комуникация, с. 257) 

Тези процеси се приемат като стъпки за премахване на 
границите и максимално възможно скъсяване на разстоянията в 
световен мащаб. Ефектите от процеса на глобализация не могат да 
се определят едностранно. Съществуват разнородни мнения и 
гледни точки за ползите и вредите от нея. Европа и създаването на 
Европейския съюз имат съществена роля и принос в процеса на 
глобализация. Обединяването на страните води до премахването на 
бариерите между тях и осигурява нови възможности за тяхното 
развитие.  

В буквален смисъл думата „глобализация“ означава просто 
„международна интеграция“. (интервю на Ноам Чомски) 

Проявления на глобализацията 
 Глобализацията на икономиката се изразява главно в 

премахване на границите и разширяването на националните произ-
водства, вследствие на отварянето на пазарите на труда, финансо-
вите пазари, свободното движение на капитали и др. Иконо-
мическата глобализация създава условия за свободна търговия, 
увеличаване на потребителските кредити, създаване на между-
народни организации като Международния валутен фонд (МВФ), 
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Световната банка, Световна търговска организация (СТО) и др. 
(Чомски Н.”Какво представлява глобализацията”) 

 Културата в условията на глобализация се влияе от въз-
можностите за лесен достъп до продукта, създаван в сферата като 
кино и телевизионна продукция, печатни и електронни издания и 
др.  

 По отношение на политиката глобализацията стеснява 
правомощията на националните органи за управление, тъй като 
стават все повече въпросите, които следва да се решават на над-
национално ниво.  

 Глобализацията на обществото създава нов тип кому-
никация между отделните единици, свързани с все по-разпрост-
ранените технологии и социални мрежи, които изместват тради-
ционния вид общуване, работа, пазаруване и др.  

 Компютърната глобализация е процес на приспособяване 
на компютърния софтуер, с цел той да бъде използван в различните 
страни. Като универсален процес глобализацията представлява не-
посредствен процес на движение на икономически, парични, човеш-
ки, производствени и други видове ресурси. Съществено място 
заема глобализацията на комуникациите, която се свързва предимно 
с развитието на високите технологии, които направиха възможно 
скъсяването на разстоянията, улесняват общуването, размяната на 
стоки и услуги и др. Развиването на тези технологии ги прави до-
стъпни за всеки отделен индивид и прави възможно участието на 
всяка отделна единица от обществото в глобализационния процес.  

 Глобализацията на търговията се изразява най-вече в 
откриването на нови пазари и организации, във възможността за 
свободното преминаване на стоки и капитали и развиването на 
национални фирми и производства извън границите на дадена 
страна.  

 Предимството на глобализацията в сферата на опазването 
на околната среда е, че дава възможност за обединяване на 
усилията за разрешаване на общозначими проблеми като озоновата 
дупка, замърсяването на водите, изсичането на горите и др. Употре-
бата на невъзобновяеми енергийни източници като въглищата, 
нарастващото потребление, свързано с увеличаване на използването 
на ресурсите и все по-голямата мобилност въздействат върху окол-
ната среда. Поради това, екологичното измерение на глобализа-
цията засяга глобалните предизвикателства към околната среда: 
спадът на световните горски ресурси, изменението на климата, 
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застрашените рибни запаси и други животински и растителни видо-
ве, както и потреблението на вода и увеличаването на отпадъците. 

 Безспорна е ролята на глобализацията в образованието, 
което позволява обмяната на опит между различните страни, разши-
ряване на мирогледа, повишаване на качеството на образователните 
услуги като цяло и др. (Вълкова.Р. Научни трудове на русенския 
университет - 2010, том 49, серия 5.2, стр.25) 

Култура и глобализация 
Едина от най-дискутираните проекции на глобализационните 

процеси е културната, а въпросът за запазване на специфичната кул-
турна идентичност, било тя национална или етническа, е основопо-
лагащ за глобализацията като цяло.  

Можем да дефинираме културата като множеството от отли-
чителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти 
на дадено общество или обществена група. (Дефиниция за култура, 
НБУ-Университетски речник). Културата обхваща освен изкуството 
и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценност-
ните системи, традициите и вярванията. Културата търпи развитие и 
е процес на адаптатция към изменящия се външен свят. Днес уче-
ните считат, че елементите на културата не бива да се разглеждат 
само в собствените им рамки, а в широки взаимоотношения с раз-
личните култури. На елементите на културата силно влияние оказва 
миграцията на хората. В резултат на това някои общества придо-
биват значителна нееднородност, което води до появата на субкул-
тури и мултикултурализъм. 

По време на глобализацията се наблюдава разпадане на локал-
ните ценности за сметка на универсалните и превръщане на част от 
локалните ценности в универсални. Наблюдава се преход към 
култура от нов тип – културата на информационното общество. 
Налице е не глобализиране на една вече съществуваща култура в 
нейния застинал вид, а поява на нова епоха в развитието на човеш-
ката култура, която наричаме "Информационно общество", в което 
устойчиво се налагат понятия от типа на "виртуално пространство" 
и "реално време". (Проданов, В. Културата на прага на трихиля-
долетието, Фондация "Човещина", издател, 2000, с. 30) 

Глобализацията в областта на културата би следвало да се 
разглежда като своеобразен троен процес. От една страна, се налага 
универсиализация и космополитизация на културата. От друга, се 
съживяват националните и етническите културни традиции, а от 
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трета страна се утвърждава и процес на сливане на предишните две 
тенденции до степен на културна хибридизация. 

Така формирането на една истински глобална култура се 
очертава не толкова като превръщане на някоя национална култура 
в универсална и доминираща над всички останали, а по-скоро като 
процес на особено взаимопроникване, съчетаване и синтезиране 
между разнообразни културни тенденции до появата на специфичен 
културен хибрид. 

 
2. Дефиниране на глокализацията 
 
Глокализацията е обратната страна на глобализацията. Прину-

дителното изтласкване на културните различия е централен проб-
лем, от културологична гледна точка, отхвърлянето на унифици-
раща глобализация води до появата на хибридни смесени форми, 
като глокализацията. (Рот. Ю. Студии по интеркултурна комуника-
ция, с. 260) 

Глокализацията е процес на икономическо, социално и култур-
но развитие, характеризиращ се с едновременното съществуване на 
различни тенденции: на фона на глобализацията вместо очакваното 
изчезване на регионалните различия е тяхното запазване и укреп-
ване. Вместо сливане и обединение, възникват явления с различна 
тенденция и се засилват: сепаратизъм, изостряне на интереса към 
местните различия, нарастващ интерес към традициите на древната 
древност и възраждането на диалектите. 

Тази концепция е използвана за пръв път от японците през            
80-те години на ХХ век във връзка с провеждането на селскосто-
панска дейност в условията на местните бизнес условия. Терминът 
"глокализация" произхожда от японската дума dochakuka, а в пре-
вод означава "да правиш нещо в родината".  

Много бързо тази концепция става обект на изследване на 
западните социолози. Роланд Робъртсън пише, че глобалните и 
местните тенденции взаимно се допълват и взаимно се преплитат, 
въпреки че в конкретни ситуации те могат да се сблъскат. Според 
него тези "отрицателни конкретни ситуации" се пораждат от 
дуалистичното съзнание на съвременната епоха, когато конфликтът 
между традиционните находища и универсалните тенденции 
изглежда очевиден и естествен. (Robertson, R. Global modernities 
1999, с. 2–10) 
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Терминът "глокализация" се отразява и в икономическите тео-
рии. Субектите на глобалната икономика често разбират, че уни-
версалната универсалност на жизнения стандарт уврежда само 
динамиката на пазара. Улрих Бек формира тази идея много ради-
кално. Авторът твърди, че при формирането на единна култура, в 
която, от една страна, местните култури умират, а от друга страна, 
всички консумират, краят на пазара и краят на печалбите 
идват.(Бек, У. „Рисковото общество” Критика и хуманизъм, 2013, с. 
31–37) 

Социално-културните прояви на глобализацията обикновено се 
наричат обединяване на вкусовете, навиците, поведението на хора-
та, техните предпочитания и в резултат на социокултурната глоба-
лизация, отслабването на традициите, разрушаването на патриар-
халните семейни връзки. Процесът на глокализация, като протест, 
по своята същност нараства в този случай. Това се случва в техни-
ческите, материалните и технологичните сфери на дейност, където 
има нарастваща взаимозависимост и взаимодействие в света. В 
област, която пряко се отнася до културата, много често има много 
различни тенденции: от приемането на глобални промени в 
конфронтацията с тях. В някои случаи културният изолационизъм 
също нараства.  

Глокализацията се основава на идеята за децентрализиран и 
"справедлив" свят. Моделите на глокализацията се разработват въз 
основа на мрежови форми на самоорганизация и междукултурна 
комуникация. Първата по рода си организация – Glocal Forum се 
появи през 2001 г. Нейната цел е да ускори световното развитие 
чрез развитието на местностите и да привлече вниманието към 
местните проблеми.Трябва обаче да се отбележи, че този феномен 
има различни форми в бизнеса, медиите и образованието. 
(http://glocalforum.flyer.it/default.php) 

 В бизнеса  
Основният мотив на глобализацията е увеличаването на мо-

билността на всички видове потоци: финансова, информационна, 
човешка, материална и други. Тази мобилност обаче може да се 
увеличи само ако съществуват значителни разлики между регио-
ните, източниците и получателите. Това може да бъде илюстрирано 
най-графично от примера на туризма. Няма смисъл да се отива 
навсякъде, ако същото нещо е навсякъде. 

В светлината на влошаването на борбата между транснацио-
налните компании и движението на антиглобализма с премина-
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ването към защита на правата на националните производители и 
потребители, глокализацията трябва да се разглежда като компро-
мисен вариант за формиране на планетарен пазар за производство и 
потребление от универсалните стоки. Редица транснационални кор-
порации защитават глокализацията като стратегия, която включва 
създаването на нови индустрии в регионите или тактики за адап-
тиране към нуждите на потребителите и вкусовете на потреби-
телите. 

Самите транснационални корпорации, като основен 
изпълнител на икономическата глобализация, са много 
заинтересовани не само от запазването, но и от укрепването на 
регионалните различия. Печалбата в съвременната мобилна 
икономика е възможна само ако има потенциална разлика между 
различните региони. Маркери, разработващи "глобални марки", в 
ситуация на мултикултурен постмодерния риск да фалират 
собствените си компании. Глобализацията променя самата 
стратегия за брандинг, изискваща максимално отчитане на 
културните характеристики на потребителя. "Локализира" не само 
самия продукт, но и целия комплекс от маркетингови комуникации, 
а понякога и изображението на самите маркери. 

Тази практика обаче не е само "акулите на световния бизнес". 
То също така отваря подобни "огледални" възможности за местните 
производители на уникални стоки и услуги в целия свят. За да 
адаптират стандартите си към местните особености от глобалните 
монополи, те реагират с глобалното популяризиране на собствените 
си местни марки. Някои от тях (най-успешните) обикновено се 
купуват от глобални корпорации, но нито един от монополите не 
може да произведе "всичко". И тези сами монополи, развиващи 
много местни марки, все повече губят образа на някои глобални 
"стандартизатори". Глобализацията всъщност води до факта, че 
глобалността не е едноизмерно пространство, а транслокалност. 
(Friedman, T. The worl is wlat, 3.0 A BRIEF HISTORY OF THE 
TWENTY-FIRST CENTURY, PICADOR, 2005, 447-515) 

 В медиите 
Томас Фридман в своята книга The World Is Flat говори за това 

как интернет насърчава процеса на глокализация. Авторът говори 
откровено за много положителни и отрицателни реалности, които са 
тясно свързани помежду си. Той заключава, че процесът на 
изглаждане често предлага най-доброто възможно бъдеще. 
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(Friedman, T. The worl is wlat, 3.0 A BRIEF HISTORY OF THE 
TWENTY-FIRST CENTURY, PICADOR, 2005, 447–515) 

 В образованието 
Значителната интеграция на местните и глобалните сили, 

помага на лидерите на образователните структури да информират и 
подобряват своите педагогически умения и практики. Те предпо-
лагат, че съвременните образователни лидери трябва да развият 
глобалната грамотност в девет специфични области на знанието: 
политическа грамотност, икономическа грамотност, културна гра-
мотност, морална грамотност, педагогическа грамотност, информа-
ционна грамотност, организационна грамотност, духовна и рели-
гиозна грамотност и светска грамотност. Авторът твърди, че всяка 
от тези области на грамотност е динамична, те са взаимосвързани. 
Необходимо е обаче да се вземе предвид фактът, че регионите могат 
да бъдат повлияни от отделна агенция на образователните лидери и 
да навредят на обществото. 

Културна глокализация 
При дезорганизирания капитализъм същностна характеристика 

на стратегията на транснационалните корпорации е "глобалната 
локализация", или глокализацията, като реакция в световен мащаб 
на специфични регионални и групови пазари. На ефективната 
локализация на маркетинга и предлаганата продукция се гледа като 
на особено важно средство, чрез което може да се отговори на 
разнообразни изисквания на специфични локални групи и потре-
бители. (Шишлянкова, Н. Диалектика социалъно-културной глоба-
лизации в современном мире. Южный федеральны университет) 

Голяма част от глобалната "масова култура" е всъщност втъ-
кана с локални идеи, стилове, жанрове по отношение на музиката, 
изкуството, начина на живот, готвенето и т.н. Разбира се, особено 
важно е кое от локалните неща ще придобие глобални измерения и 
това във висока степен зависи от силата и материалните възмож-
ности, т.е. изразява господстващата позиция на развитите западни 
страни. 

Но появата на нови световни центрове и интензификацията на 
контактите между всеки отделен регион на света рязко увеличава 
възможностите за включване в глобално функциониране на елемен-
ти на най-различни локални културни реалности. В този смисъл 
самата глобална култура не е нещо единно, а представлява своеоб-
разна мозайка, колаж, пастиш. Смесването на азиатска, африканска, 
американска, европейски култури превръща глобалната култура в 
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редица отношения в глобален меланж, съчетаваща по своеобразен 
начин елементите на различни култури. (Проданов, В. Диалог на 
култури. Материали от 13 научна сесия, Варна, 2005, с. 20) 

Връзка глобализация-глокализация 
При дискусиите за глобализация, все по-често се води борба за 

защита на локалната, регионалната и националната идентичност. 
Приема се, че локализацията не е нежелан страничен ефект от гло-
бализационните процеси, а по-скоро важна и желателна стратегия 
против глобалната безграничност.  

Глобализацията изостря съснанието за различност, противно на 
общото схващане, че глобализацията, чрез глобалните пазари и 
комуникация ще премахне различията в културите и ценностите и 
ще ни направи равни, се наблюдава точно обратното, хората осъзна-
ват различията помежду си и това се превръща в надпревара. 
Вместо по-глобални, ставаме все по-локални. Това е така, защото 
„отварянето навън предизвиква навътре страх от загуба на иден-
тичност” ( Рот, 267) 

Глокализацията има две тълкувания:  
1) неподвластността на които и да са локални явления на 

въздействието на глобализацията;  
2) локалните, със своята специфика, прояви на тенденции от 

глобален характер.  
В заключение можем да направим следните изводи: 
1. Глобализацията като процес, който е постоянен и динами-

чен налага постоянно да подобряваме своите познания за света 
около себе си. 

2. Очевиден е факта, че глобалните тенденции са навлезли във 
всеки един аспект от социалната ни среда, от начина по който кому-
никираме, научаваме нова информация, достъпът ни до различни 
пазари, комуникирането с различни култури до изменянето дори на 
хранителните ни навици. 

3. Този процес, като всяко друго явление има и своята проти-
воположност, глокализацията от друга страна е именно това, което 
налага опознаването на спецификата на отделните култури. 

4. Връзката между двата процеса е силата, която от една стра-
на води до различни културни недоразумения и от друга е именно 
ядрото за разрешаването им.  

5. Освен това, мащабите в които се простират и двете явления, 
показват важността на избраната проблематика, а именно опозна-
ването на различията и адекватното комбиниране с правилен меха-



286 

низъм за разрешаване на възникващи конфликти, защото такива 
неизбежно има.  

Очевидно е, че дисертацията би донесла ползи за всеки един 
специалист, независимо от областта в която работи, защото за 
всеки, който иска да развива успешен бизнес е необходимо да е в 
крак с времето,с новите теории, а това е особено валидно за българ-
ският трудов пазар.  

Така достигаме до необходимостта от изясняване на следва-
щите понятия, с които ще боравим в дисертацията, а именно култу-
ра, измерения на културата, междукултурна комуникация. 

 Концепцията за "култура" е сложна. Въпреки това, едно от 
нещата за които всички специалисти са съгласни е, че всеки има 
култура, дори не само една. Ще разглеждам културата не само като 
образование, изкуство, знание или социално положение, а културата 
като цялостно понятие за социално наследени и заучени схеми на 
поведение, които използваме в ежедневието си, притежавани от 
лицата по силата на тяхното членство в социални групи. (Енцикло-
педия на системите за подпомагане на живота (EOLSS), Юнеско 
Eolss, Кевин Аврух). 

Към това широко определение трябва да се добави наблюде-
нието, че културата винаги се проявява по два начина, понякога 
наричани общи и местни. Общата култура е атрибут на всички 
общества, част от нашата адаптивност. Общата култура насочва 
вниманието към универсалните атрибути на човешкото поведение, 
към "Човешката природа". За разлика от тях местната култура се 
отнася до тези сложни системи на значения (кодирани в символи, 
схеми и други видове когнитивни представителства), създадени, 
споделяни и предавани (социално възпроизведени и наследени) от 
отделни лица социални групи, в определени моменти във времето. 
Местната култура насочва вниманието към разнообразието и 
разлика. Повечето съвременни дискусии на културата подчертават 
местния смисъл, като се съсредоточават върху него разликите. 
Разбира се, това е смисълът, в който хората обикновено свързват 
културните конфликти. Но е важно да се помни, че културата също 
така представлява общи или универсалистични способности, 
особено когато човек се движи от конфликт в конфликт. Например, 
всички хора, независимо от това какво "местен" език говорят,  
притежават универсалн или генеричен капацитет за придобиване на 
език.  
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Културата също е динамична, динамиката в нея обаче, е това, 
което води най-често до културни конфликти, защото бързата 
промяна води до социална нестабилност, която пък на свой ред 
може да доведе до дълбоки конфликти. А това се случва, защото 
светът е много динамичен и има постоянен поток от нова инфор-
мация. От друга страна възможностите за промяна означават, че 
културите могат да се адаптират. Нашата цел обаче е да успеем да 
създадем правилна нагласа и към двата процеса, а това може да 
стане започвайки с изучаването на културата по принцип, как тя 
работи и как да я разбираме и уважаваме, така че в крайна сметка, 
когато работим с нея, тя да работи за нас. 
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какви фактори и обстоятелства диктуват нуждата психологията да 
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феномени и състояния в контекста на сложния религиозен опит. Накрая 
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духовническа психологична дейност. 
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of scientific rationality are revealed. There is an attempt to answer to how 
modern psychology has the nature of science and what factors and 
circumstances dictate the need for psychology to be recognized as one of the 
objective sciences. An assessment of the suitability of the experimental scientific 
approach to study mental phenomena and conditions in the context of complex 
religious experience is made. Finally, the possibility of a synergistic approach 
between secular and clerical psychological activity is justified. 

Key words: Christianity, faith, rationality, Humanism, science, 
psychology, method 

 
 
1. Относно някои особености на позитивно-научния 

императив 
Науката е особен културен феномен, доста различен от рели-

гията. И все пак не може да се твърди, че нейните корени и нейният 
произход нямат нищо общо с религията. Религията е съдействала за 
появата на научен мироглед както в аспекта на приемствеността, 
така и на противопоставянето. При първия аспект става дума за 
това, че е невъзможно възникването на какъвто и да е културен 
феномен без връзка с традицията и древното предание. При втория 
аспект подразбираме изначални разлики в нагласата и подхода към 
усвояване на действителността – ако религията абсолютизира 
вярата, то науката залага на разума; ако религията запазва доверие-
то в изначалния мит, науката има предимно антимитологична 
насоченост; ако в религията преобладава ритуалнообредното и ми-
стичното, в науката – рационалното взаимодействие между теоре-
тичното  и приложното. 

Исторически първите кълнове на наука наблюдаваме в Древна 
Гърция, т.е. преди появата на монотеистичната религия християн-
ство. Първият класификатор на античните науки е великият 
философ Аристотел (живял ІV в. пр. н. е.). Античната наука обаче 
все още стои твърде далеч от съвременното модерно схващане за 
позитивна наука. Преди всичко тя не е еманципирана от филосо-
фията, предпоставките й са предимно обективноидеалистически, 
умозрителното преобладава над емпиричното, използваните методи 
са повече интуитивни, отколкото когнитивни. Обяснимо е защо 
феноменът „антична наука“ изчезва през Средновековието – това е 
епоха на цялостна културна доминация на монотеистичната рели-
гия. Но въпреки че феноменът изчезва, архетипът (по Юнг) в колек-
тивната памет на западното човечество се запазва, изчаквайки ново 
преобразяване в рамките на друга по-благоприятна епоха. 
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Говорейки за модерната позитивна наука, още преди да видим 
какво по-точно представлява тя, нека първо се спрем на културно-
детерминиращите фактори за нейната проява. Първият фактор е 
развитието на разума и философията в античния елински свят. 
Вторият фактор е господството на християнската религия в Запад-
ния свят в аспектите на политическа институционалност и групова/ 
индивидуална психика. В контекста на това изложение, нека да 
видим как въздейства вторият фактор. 

Християнската вяра в Един Бог създател и крепител на всичко 
видимо и невидимо, залага в психиката на западноевропейския 
човек културния архетип на универсализма. Той е пряко следствие 
от формираното доверие в свещеността на принципа и закона като 
такъв – както на равнището на вярата, така и на разума. Универ-
салистичната нагласа на световъзприемане като сянка влече 
мисловен императив, който логиците наричат „бинарна опозиция“ 
(отвъдно – отсамно, Бог – дявол, светло – тъмно, добро – зло, исти-
на – лъжа, красиво – грозно, бяло – черно и др.) Именно многове-
ковното утвърждаване на монотеистичната позиция през Сред-
новековието, включваща иманентно и вселенски универсализъм, и 
схващане чрез бинарни опозиции, е онова, което залага християн-
ските предпоставки за модерната наука

1
. Тези предпоставки сами по 

себе си не са наука, но без тях появата на новоевропейската наука 
би била невъзможна. Ето трите принципа, въз основа на които се 
извършва това [вж. Велчев, 2007]: 

– Като творение на могъщ и премъдър Бог, природата е 
подчинена на универсални и рационални закони. 

От това християнско разбиране следва универсална прило-
жимост на природните закони и възможността те да бъдат форму-
лирани на математически език – най-изтънченото творение на 
човешката логика.  

– Като творение на трансцендентен Бог, природата не е 
божествена и е напълно отделена от Бога. 

От това християнско разбиране следва приложимостта на екс-
перименталния подход спрямо непосредствено заобикалящия ни 
свят на вещите, в което няма нищо богохулно. На човека е дадена 
известна свобода да се намесва в природата и да я „обладава“. 

                                                           
1 Псевдо-парадоксът е в това, че без готовата структура на християнски светоглед в 

психиката, който привидно не е рационален, не би възникнала формалнорацио-

налната (по М. Вебер) позитивна наука в европейската култура след Реформацията.  
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– Като Божий образ и Божий наместник в света човекът е 
способен и призван да анализира и познава физическата реалност 
(„Адам позна жена си“ – Бит. 4:1).  

От това християнско разбиране следва принципната познавае-
мост на света и възможността за научен прогрес. 

Науката е специфично рационално културно постижение на 
света, което се закрепва във формата на знание като негово висше 
когнитивно моделиране. Най-общо тя може да се определи: 1) като 
система от знания, и 2) като дейност, насочена към придобиване на 
обективно нови знания. Първата конституираща съставка характе-
ризира науката като духовно явление

2
 в живота на обществото, като 

система от специфично логосни познавателни образи (понятия, 
идеи, теории), втората отчита процеса на производството на 
„духовния продукт“, т.е. определен вид обществена дейност, която 
е не само духовна, идеална, но и материална, предметно-оръдийна 
[вж. Куков, 2010: 130]. 

Науката е европейски феномен, възникнал като форма на 
теоретично съзнание в условията на полисната социална органи-
зация и динамична култура. Именно създаденият от гърците в 
Античността дедуктивен метод (логика, математика) и умозри-
телна философия са утвърждавали теоретичната форма на позна-
вателна дейност и присъщата им  критикорефлексивна нагласа и 
самосъзнание [вж. пак там, 134]. 

Културният тип на позитивната рационална наука е плод на 
Модерността (след средата на ХVІ век). Това е времето на фор-
миране на капиталистическия начин на производство и великите 
географски открития, които затвърждават представата за единен и 
глобален свят. Нужно е да се припомни, че това е време на успешно 
осъществено западноевропейско Възраждане. Появява и утвържда-
ва се нов научнопознавателен императив, основан на свободно-
то изследване на процесите в природата. Това означава преди 
всичко изследване от личността на учен-изследовател, без 
опеката на Бог. Такова научно познание е ориентирано към 
разкриване на определени същностни връзки на обектите, приемани 
вече за съществуващи „вън и независимо от духа“. Така науката 
започва да търси законите на изменението и развитието на света 
около нас, поставяйки ги в съответствие с изискванията на човеш-
ката дейност. 

                                                           
2 Това словосъчетание подразбира духовността като „обществена надстройка“ (по 

Маркс), а не в свещеническия смисъл на християнството – като „живо творение“.  
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Следователно главната особеност на научното познание се 
състои в неговата обективност и предметност, в неговата 
ориентация към разкриване на законите за функциониране и 
развитие на обектите. То е рационално, защото постига тайните на 
природата, залагайки на доверие в сетивата и използване на вис-
шите когнитивни заложби у човека и преди всичко на логическото 
(умозаключително) мислене. То е емпирично, защото скрито или 
явно приема опита като единствения достоверен източник на 
знание. То е критично, защото не се доверява на митове и легенди 
от миналото, нито на мними авторитети и функционира като 
свободна дискусия между концепции за света и конкуриращи се 
теории и методи в рамките на всяка отделна специализирана наука. 

Друга важна особеност на научното знание е неговата целе-
насоченост, организираност и систематичност, изразяваща се в 
рамките на изследователския процес. По това то се отличава от 
всекидневното ниво на познание както и от различни други видове 
култове и практики. Най-вече системността на едно знание днес 
характеризира неговата научност. Вангел Куков, цитирайки руския 
епистемолог С. Иларионов, изтъква, че системността на научното 
познание „носи названието научен метод, изразяващ духа на 
науката“ [пак там, 139]. Всяка наука обезпечава изследванията си 
методологично (на нивото на общите принципи, подходи и пара-
дигми) и методично (на нивото на текущите методи и способи). 
Може да се каже, че научният метод представлява определена обща 
система на регулативни принципи, правила и процедури на позна-
вателна дейност в науката, заедно със съответстващите им инстру-
менти. Методът сам по себе си не винаги е гаранция за постигане на 
научната истина, но всякога е път към истината. Позитивната наука 
използва преди всичко частноиндуктивни методи на изследване. 

Главен критерий за истинността на позитивно-научното 
познание е практиката. В този смисъл теорията доказва своята 
приложимост чрез практиката. Главно изискване спрямо истината е 
осигуряването от субекта на адекватно постигане (разбиране) на 
изследвания обект. Съвременният период на постнекласическа 
наука утвърди нов тип интеграция на истината и нравствеността, на 
целерационалните и ценностно-рационалните действия [вж. пак 
там, 143]. Това създава предпоставки за все по-задълбочаваща 
се синергия на природни и хуманитарни науки, от една страна, 
и на научно и извъннаучно знание в рамките на общокултурния 
процес. 
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Духовната, умствена страна на научноизследователската дей-
ност се обозначава с термина „научно мислене“. Неговите същест-
вени признаци са обективността, доказателствеността, точността, 
систематичността, динамичността, приемствеността, толерантност-
та, професионализмът. 

Нека обобщено да изведем трите постулата на позитивната 
наука: 

 Самостоятелност на предмета на изследване 
 Единство на метода или методологичен монизъм  
 Откриване на всеобщи или частни природни закони 
Според първия постулат всяка наука трябва да има свой 

собствен обект на изследване. За биологията това е живата природа, 
за физиката – неживата, за химията – химическите елементи, за 
историята – миналото, за социологията – обществото, за психо-
логията – психиката, за изкуствознанието – изкуството, а за култу-
рологията – културата и т.н.. Според втория постулат всяка наука 
извършва изследванията си в определена методологична схема и не 
може произволно да сменя методите си. Според третия постулат 
законът в науката е обективна връзка, съществуваща в света на 
обектите и в тази връзка не са намесени изначално нито някаква 
Божия Воля нито правила за извеждане на мислите по истинност, 
взети от произволните своеволия на субекта (съзнанието). 

Виждаме, че като всяка човешка дейност и науката е 
постулатна, основава се на някакво изначално доверие в 
съществуващи принципни положения, което се приема без 
критика. По принцип науката може да изследва всякакви 
феномени на света и живота, но само от една гледна точка – 
предварително приемайки ги за особени предмети, подчиня-
ващи се на обективни закони. В. С. Стьопин забелязва: „Науката 
може да изучава всичко в човешкия свят, но в особен ракурс и от 
особена гледна точка. Този особен ракурс на предметността 
изразява едновременно и безграничността и ограничеността на 
науката, доколкото човекът като самостоятелно, съзнателно същест-
во притежава свободна воля и той не само е обект, но още и субект 
на дейността. И в това негово субектно битие не всички състояния 
могат да бъдат изчерпани с научно знание, даже ако се предположи, 
че такова всеобемащо научно знание за човека, за неговата жизнена 
дейност, може да бъде получено“ [Степин, 2000: 42]. 
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От приведения цитат следва, че въпреки че работи с универ-
салното, науката не е универсална форма на познание, а само 
относителна

3
, тя е просто един от феномените на културата 

(наред с митологията, религията, философията, морала, изкуството, 
политиката и др.), макар и най-динамичен и заемащ (все още) 
мястото на ядро в нейната категориална матрица [Вж. по-подробно 
Куков, 2010: 136-7]. Тя повече не може да се разглежда като 
исторически „най-прогресивната“ форма на знание, което „снема“ в 
себе си всички други форми и типове знания, наследявайки техните 
т.нар. „рационални зърна“ и отхвърляйки „свойствените им заблуж-
дения“. Това схващане беше характерно за немалко марксистки и 
някои други изследователи (напр. Карл Попър) през ХІХ и ХХ век, 
които абсолютизираха Хегеловото разбиране за прогреса като 
„снемане“ на „по-простите“ културни форми в „по-сложни“. 

Непълнотата на позитивно-научния императив особено ясно 
личи в ония области и дейности, където е наложително разпредме-
тяване на наличното битие

4
. Това са, от една страна хуманитарните 

и някои обществени науки, които са по-силно ориентирани към 
субекта, неговата свободна воля и общо-взето трудно предсказуе-
мите му реакции. Още по-ясно личи неприложимостта на научния 
императив тогава, когато трябва да бъдат разбирани или упражня-
вани митологията, изкуството и религията

5
. В тези сфери на 

                                                           
3 „Човекът не притежава абсолютно познание, следователно всяка научна теза е по 

някакъв начин непълна“. [Ваташки, 2015] 
4 „Позитивната наука обаче, както добре казва Велимир Хаджиарсич, не може да 

даде никакви насоки и норми за живота, защото това противоречи на основната й 

теза: тя е позитивна, а не нормативна наука. Не я интересуват нито проблемите на 

нравствената свободна воля, нито проблемите на съвестта. А без тези два важни 

елемента не може да съществува никаква етическа система.“ [Цит. по Йеротич, 

2014: 161] 
5 „Следователно, струва ми се – отбелязва Атанас Ваташки – религията и науката 

са два начина за познание с различни функции. Науката се занимава с изследване 

на света около нас, на природните закони, на устройството на живите организми, 

на човека. Основната цел на религията е да ни даде знание за Бога, и спасението на 

човека. Или по друг начин казано: науката ни помага да разберем как е устроен 

светът, как работят нещата.  Религията ни помага да разберем защо човекът е 

поставен на земята, какъв е смисълът на съществуването му. Това не означава, че 

религията  и науката  са противоположни една на друга, че нямат допирни точки, и 

че понякога не влизат във взаимодействие, а просто, че все пак са различни. И ние 

трябва да оценим техните разлики и ограничения, да не ги насилваме да ни дават 

информация за неща, за които не ни дават такава. Но бидейки различни, и 
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културата използването на научен светоглед е понякога даже 
противопоказно или най-малкото изисква взаимна поносимост на 
различни светогледи и методи. Ето защо изследователят трябва 
винаги да е наясно с ограниченостите и относителностите на 
научния императив и да използва научния подход и научния 
метод само там, където той наистина коректно може да бъде 
използван, без да се допуска ненужно изследователско 
високомерие. 

 
2. Модерната и постмодерна секуларистка душевност като 

основа на индуктивно-научната психология 
Утвърдилото се в научните и популярни среди съвременно 

название на науката за душата психология, освен че има древ-
ногръцки, но притежава също и донаучен, и извъннаучен произход. 
Неговите донаучни корени са свързани с философската му употреба 
още от колоси на мисълта като Питагор, Сократ и Платон няколко 
века пр. Хр. Извъннаучните му адресати пък, както можем да уста-
новим, са тясно свързани с догматичното християнско богословие 
още от времената на Светите отци на църквата.  

Сред широката публика терминът „психология“ е придобил 
почти магическо звучене в началото на ХХІ век. От заниманията с 
психология се очаква да подобрят живота на всички хора с някакви 
вътрешни проблеми, да оптимизират организационните дейности, 
да подпомогнат междукултурния диалог, да направят междучовеш-
ките отношения удобни и наистина хуманни. Изобщо очакванията 
към психологическите дейности са огромни, а публичният имидж 
на психологията понастоящем е по-силен и по-привлекателен, 
отколкото в предишните десетилетия. Такъв благоприятен ореол 
подпомага дейността на хората, идентифициращи себе си като 
психолози, но изисква и реалистична представа за нещата, 
обозначавани като психология. Борис Минчев е отделил следните 
възможни съвременни съотнасяния към термина „психология“ [вж. 
Минчев, 2013: 14-5]: 

– Психологията е строга наука, подобна на физиката, химията, 
математиката и биологията (В. Вунд; З. Фройд); 

                                                                                                                                  
действайки в единство, истинската религия и истинската наука,  могат да ни 

дадат една по-съвършена представа за цялата ни заобикаляща действител-

ност, да обогатят нашите представи (болдването – на авторите).“ [Ваташки, 

2015]. В тази връзка – вж. също и Аяла, 2011 
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– Психологията е недоразвита (млада) наука, която след време 
ще се приближи до горните образци на добре развити науки (К. 
Левин); 

– Психологията е съвкупност от психологически науки, всяка 
със свой предмет и специфични методи – трудова, спортна, 
педагогическа, организационна и пр. психологии (в университетски 
среди, особено в немския тип университет); 

– Има една единна наука обща психология, с множество 
„клонове“ или приложения [вж. Matarazzo, 1987]; 

– Психологията е пъстра мозайка от концепции и практики, 
центрирани върху проблемни области, свързани с наличието и 
ефектите на един скрит свят на преживявания (преобладаващата 
част от практическите психолози); 

– Психологията е нашето несъвършено разбиране на една 
свещена реалност, която се постига мистично (трансперсонална 
психология, инспирирана от религиозни и окултни среди). 

Всеки от горните шест подхода към съвкупността от дейности, 
наричани „психология“, има убедени последователи

6
. Смятаме като 

Б. Минчев, че днешното състояние на психологията се описва най-
добре от петия възглед за психологията като пъстра мозайка от 
концепции и практики. Някои от тях претендират за научност и 
копират методологията на естествените науки, например психо-
физика и физиологична психология, други като психотерапията 
често копират особености на медицинските практики. Голяма част 
от психологическите дейности са изобретени за специални нужди, 
да речем, подобряване на комуникативните умения на персонала в 
бизнеса, и вършат добра работа без ясни теоретични основания. Но 
трябва ли последните наистина да се изключват от полето на 
психологията и да бъдат наричани по някакъв съвсем друг начин? 
Съгласни сме с Б. Минчев, че тези практически дейности са „ноу-
хау“ (know how – сложни умения, компетенции). Те утвърждават 
авторитета на психологията и създават предизвикателства за теоре-
тични обобщения. 

И все пак, в разнородното социално поле всичко гореизброено 
бива обединявано около един етикет: науката „психология“. Това 
върви с уточнението, че „етикетът „наука“ следва да се приписва на 
най-прецизните и добили авторитет познавателни дейности на 

                                                           
6 Нерядко един психолог сменя възгледите си за същността и предназначението на 

своите занимания и може да мине последователно през няколко от горните шест 

типа разбирания. 
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човечеството. Това са дейности с единен обяснителен подход – 
общоприета теория и емпирична методология за проверка на 
идеите. В това, което наричаме наука следва да има натрупване 
(кумулативност) на резултатите от изследователската работа. Из-
броените три изисквания – продължава Б. Минчев – се изпълняват в 
пълен вид само от физиката, химията, математиката и частично от 
биологията. Останалите научни занимания, като социология, исто-
рия, философия и пр., са рефлексивни практики, които просто не 
удовлетворяват критериите, представени по-горе. При това тъй 
наречените социални и хуманитарни науки се занимават с човека и 
с живите същества, които са надарени с творческа активност. 
Последната е непълно предсказуема, а специално човекът е сво-
бодно същество, чиято активност е принципно непредсказуема и 
може да опровергае всяка теория. Ето защо такива познавателни 
дейности едва ли някога ще станат подобни на естествените науки, 
колкото и да им се иска на психолозите“ [пак там, 16]. 

Според Б. Минчев „отказът от претенцията за научност не 
значи, че постиженията на психологията са нискокачествени, срав-
нени с тези, да речем, на физиката. Просто двете изследователски 
области са толкова различни по естеството на съответните им 
реалности, че не бива да се мерят с еднакви критерии. Уместно е да 
се твърди, че психолозите са изследователи и изобретатели, но не са 
учени в строгия смисъл, в който учени са физици, химици и 
математици

7
“ [пак там]. 

Предметът на психологията и в съвремието си остава човеш-
ката душа, само че този термин донякъде вече е загубил своята не 
само научна, но и епохална легитимност (навярно заради лошата 
репутация пред светските среди на католическата църква от 
Средновековието, която го е експлоатирала за користни и нечисти 
цели). Днес този термин е заменен с гръцкия психея, респ. психика, 
а смисълът се е изместил в аспекта на 1) афективни, сетивни и 
когнитивни феномени; 2) еволюционни, ситуационни или биогра-
фични единства на поведенчески дейности или актове, или просто 
3) „вътрешната реалност“ на субекта. В този смисъл предметът на 
психологията като частна наука за психичния живот и човешкото 

                                                           
7 „Вместо да се делят на науки и не-науки, двата вида изследване често се наричат 

„твърди“ (монопарадигмални) и „меки“ (полипарадигмални) науки. Ако все пак 

държим на етикета „наука“, то психологията е „мека“ наука, извличаща от своя 

предмет закономерности, принципи, правила и норми, но не и закони.“ – бел. под 

лин. на цит. автор 
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съзнание е „проблемно поле, очертаващо се във взаимоотношенията 
между психичните феномени, субектността, образа на света и 
психичните функции. В по-конкретни термини предметът на психо-
логията е съставен от стилове на мислене (и поведение – бел. на 
авторите), проблеми, факти, концепции, теории и методики на 
тяхното изследване. Част от изброените реалности са специфични 
за определена научна школа или направление, а други имат 
универсална валидност“ [пак там, 17]. 

Хуманистичните и либерални промени, наложили се с модер-
ността, сами са изискали нуждата от възникването на частна и 
индуктивна наука за човешката душевност с нов научен апарат, 
отразяващ преобладаващо материалистичното разбиране за света и 
субекта, което се установява след Просвещението. На свой ред пси-
хологията е поела мисията да даде допълнителен тласък за окон-
чателното утвърждаване на светския (секуларен) императив за 
разбиране на дълбинния живот на човешката субективност и спе-
цификите на междусубектното общуване, легитимирайки го чрез 
своята специфично научна типология и история. Понастоящем, 
включително и с помощта на модерната наука психология, разби-
рането и терминологията на секуларната парадигма за човеш-
ката психика са изтласкали свещеното, респ. свещеническо 
(религиозно) схващане за психичното и човека на периферията 
на обществения процес [срв. Фройд, 1991]. Днешната психология 
преимуществено работи с постулата за една съставна психика и 
преимуществено „решава“ древния психофизичен проблем в грани-
ците на неговата сякаш подразбираща се предрешеност в полза на 
„физично първичното“. Незначителните изключения (напр. при 
феноменологичната психология [вж. Лазаров, 2016: I и II], някои от 
екзистенциалните психолози, някои от гещалтистите) не отменят 
правилото. Методите на изследване преследват стандарта за типич-
ни частнонаучни методи, голяма част от тях използват математи-
ческото и статистическо моделиране на психични процеси и тази 
тенденция се засилва. Експерименталното начало се е превърнало в 
легитимиращ фактор, емпирицизирането на психичния опит се 
приема и провежда аналитично, но заради индуктивния характер

8
 

на предпоставките то не е критично [срв. Хусерл, 2005].  

                                                           
8 Според логиците индукцията е метод, който приема че валидното в частност 

може да бъде валидно и в общия случай. В частнонаучното познание това води до 

предпоставката, че редът и структурата на света не зависят от никакъв логически 

операционализъм, както и до вярата в обективната причинна връзка между нещата. 
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Специално във връзка с включително религиозната гледна 
точка на настоящата тема трябва да кажем, че модерната и пост-
модерна индуктивна психология постави със забележителна острота 
следните два методологични казуса, които според възможностите 
си се опитва да решава, а заради влиянието си върху масмедиите и 
обществото – и да предрешава: 

1) Проблемът за еманципацията на светско от сакрално, 
който особено остро се усеща именно на полето на психиката 
(сакралното и ирационалното често пробива и надделява над свет-
ското и рационалното през установките, чувствата, някои емоции, 
волята, въображението, колективното несъзнавано и др.). Психиката 
може и следва да бъде изучавана по научнопозитивен (експеримен-
тално-емпиричен) път, но въпросът е, че психичният опит е обект и 
на всякакви други културни манипулации (на религия, окултизъм, 
изкуство, технологии, масови комуникации) и това поставя въпроса 
за рязкото разграничаване или напротив – за разумния синтез, 
между рационално и ирационално, респ. между наука и други 
форми на познавателно вникване в психичния опит; 

2) Проблемът за предметно-индуктивните методики в усвоя-
ването на психичната реалност. Тук въпросът е доколко, под каква 
форма и даже дали изобщо е налице индуктивна (частна) психика 
[вж. Лазаров, 2013: 259 и нат.] и как/дали са възможни психоло-
гическите измервания. Представата за съставна душа, наложена 
чрез съвременния термин „психика“ успешно конфронтира старата 
религиозна представа за несъставна, проста душа (вкл. и в хри-
стиянството). Функционалистката гледна точка спрямо личната и 
обществена психика е преобладаваща и работи в полето на 
приложната психология, но въпросът за структурата и произхода на 
психичното е изискал митологични (Фройд, Юнг) или догматично-
детерминистични (Фехнер, Дюркем, Павлов, Уотсън, Скинър, 
физиологична психология и др.) заемки, което поставя въпроса за 
евентуални грешки в методологията или за „мекост“ на научния 
характер на психологията, за която говори и Б. Минчев. 

Всъщност за критически и не обезателно индуктивен подход в 
психологията са претендирали още Кант, Брентано, Дилтай и 
Хусерл, а в постмодерния период и при нейното напреднало състоя-
ние – Юнг, Мерло-Понти, Ясперс, Фром, Бурдийо и др. [вж. по-
подр. Георгиев, 2013]. „Ако не вземем изключителни фигури като 
Ницше и Киркегор – отбелязва Ерих Фром, – психологията като из-
следване на душата, целяща достигането на добродетели и щастие, 
би изчезнала. Академичната психология, опитваща се да имитира 
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естествознанието с неговите лабораторни методи на претегляне и 
премерване се занимава сякаш с всичко друго, но само не и с 
душата. Изучавайки човека в лаборатории, тя е утвърждавала, че 
съвестта, ценностните съждения, знанието за добро и зло се събират 
в метафизични понятия, излизащи отвъд предела на психологиче-
ската проблематика, и най-често е решавала малки проблеми, 
съответстващи на приетия „научен метод”; а той не въвежда 
никакви нови и гъвкави методи за изследване на важните човешки 
проблеми. По този начин психологията като наука е загубила своя 
важен предмет – душата; тя се занимавала с „механизми”, форми-
ращи реакции, инстинкти, но не е обходила най-специфичните за 
човека феномени: любов, разум, съвест, ценност.“ [Fromm, 1978: 9] 
В книгата си Фром забелязва, че ние не можем и не искаме да 
унищожим нашата днешна секуларна представа за човешката 
душевност, но ние следва да я правим в културен смисъл по-
широко отворена, по-рефлексивна и по-съобразена с достояния-
та на субекта, а не с едно преднамерено „изчакващо“ знание за 
обектите извън нас, което сякаш „спъва душата в тях“ и така стес-
нява хоризонта на душевния живот. Според Фром залогът на пси-
хоанализата е тъкмо обратен на строго индуктивната и тотално 
десакрализираща представа за психиката, явяваща се по същество 
унищожител на психичното единство на личността като такова. „В 
своите „лаборатории” – продължава Фром, – опирайки се само на 
наблюдение, разум и собствени преживявания, той (Фройд – 
бел.авт.) открива, че душевната болест не може да бъде разбрана 
без да се обърне към моралните проблеми; че пациентът е болен, 
защото е пренебрегнал нуждата на душата. Аналитикът – той не е 
теолог или философ и не претендира за това, че е компетентен в 
тези области; но в качеството си на лечител на душата, аналитикът 
се занимава със същите проблеми, с които и философията, и теоло-
гията – душата на човека и нейното изцеление.“ [Ibid., 10] 

Дилемата пред днешната постмодерна психология е за нейната 
хуманизация, или напротив, за залитането й към опосредстващия 
самоцелно приложен лабораторен експеримент и бихевиористичния 
детерминизъм, които все повече я отдалечават от автентичните 
душевни преживявания. Според заемащите критична и рефлексивна 
позиция съвременни психолози, критико-рефлексивният подход не 
отрича експерименталния, но на свой ред чистият експеримента-
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лизъм
9
, подчинен на строго емпирични и статистически методи, си 

остава безкритичен към разпредметяващите, дълбинни моменти в 
психологическото познание. Особено по отношение на духовния 
опит и религиозните феномени на психиката и съзнанието

10
, 

индуктивното изследване си остава непълно или неподходящо. В 
това отношение трябва да се взема предвид авторитета на К.Г. Юнг, 
който в своето творчество непоколебимо съумява да съчетае в 
едно светския, обективен, индуктивен и частнонаучен характер 
на психологическите си изследвания с използването на крити-
ко-аналитичен, дедуктивен и даже херменевтичен подходи при 
изучаването на митологията, религията и крос-културните 
психични феномени.  

Един от подразбиращите се проблеми на настоящия доклад е 
за възможната съпоставка и взаимодействие между обичайно 
секуларния и свещеническия характер на приложно-психологиче-
ската дейност, в частност – в областта на психологичното 
консултиране. В съвремието изглежда глупаво да се борим за 
реабилитация на свещеническото пред светското с цел да омало-
важаваме или подценяваме едното или другото. Свещеническото в 
психологията (още преди да се превърне в модерна наука) десетки 
векове наред е било толкова правомерно, колкото светското в 
днешно време. Днес то сякаш е изчезнало, защото дълго време и 
агресивно е било подценявано и отхвърляно като заблуда, ирацио-
нализъм или „остатък от миналото“. Такъв е бил пътят на човеш-
кото либерално освобождение от разни табу-та, религиозни забрани 
и морални ограничения. Статусът на изследователи, който сме си 
извоювали като модерни хора, ни дава нова възможност – да се 
опитаме да разберем различното, да извлечем ценното от него, а не 
да го отхвърляме. В този смисъл религията трябва да бъде разбрана, 
доктрината й за душата и феноменологията на преживяванията й 
трябва да бъдат изучавани и постигани и с традиционни, и с модер-

                                                           
9 Макар да признава необходимостта от експеримент, съвременният американски 

психолог Гордън Олпорт казва: „Някои проблеми на индивидуалността са напълно 

недостъпни за експерименталния метод. Не можем да подхождаме с експерименти 

към феномени като влюбеността, вярата, религиозния екстаз или покаянието. (…) 

Психологията не е изключително експериментална по своя метод, но такава не е и 

твърде солидната астрономическа наука“ [Йеротич, 2014: 34]. 
10 „Не трябва да забравяме, че и самият основател на експерименталната 

психология Вилхелм Вундт оспорва възможността за експерименти с най-висшите 

душевни процеси, към които спада и религиозният процес.“ [Пак там]  
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ни методи и средства. Откъм психологията това най-добре би могло 
да се постигне с психология на религията. „Очевидно е – отбелязва 
сръбският акад. Владета Йеротич, – че психологичната основа на 
религията е стремеж, който не може да се сведе до разума, и затова 
религията не позволява рационализация. Оттук психологията на 
религията има изключително трудната и почти нерешима задача да 
определи точно отношението на рационалния и ирационалния 
елемент в идеята за Бога. В религията е налице трайно напрежение 
между рационалното и ирационалното. Затова е необходимо да се 
прави разлика между ирационалното, т.е. онова, което не може да 
бъде изведено от разума и разбрано от него, и „антирационалното“, 
т.е. онова, което е против здравия разум.“ [Йеротич, 2014: 35]. „Точ-
ните методи на изследване на отделните психични феномени, с 
обективна научна проверка на резултатите, каквито изисква 
експерименталната психология, – продължава академикът – не са 
могли да бъдат приложени при религиозните явления сред хората. 
Защото какво изобщо е религиозното преживяване? Дали е чувство, 
или мисъл? Коренът на религията, както се смята, е в едно емоцио-
нално състояние, което винаги и в същото време е мисъл и функция 
на нашето Аз.“ [Пак там, 310] 

Трябва някак да се проумее, че нито психологията е наука и 
дейност само в света, който ни заобикаля (секуларното ни съвре-
менно общество), нито християнската религия е чисто и просто 
задълбочаване в сакралното. Постмодерното състояние на чове-
чеството не предполага повече такова строго разделение. Повърх-
ностното взаимно непризнаване няма как да преодолее оная арена, 
на която те си дават среща – душевния живот на индивида. По тоя 
въпрос е налице съществена разлика в подходите и методите, но не 
и в предмета

11
. Обикновено съвременните християнски „богосло-

                                                           
11 В противовес на тезата ни, изказана току-що, руският християнски 

психотерапевт Л. Виноградов например отбелязва следното: „В православните 

среди се отнасят с подозрение към психологията. Дори съществува мнение, че това 

е някаква псевдонаука, която се стреми да замени религията. Тези опасения са 

съвсем неоснователни – академичната психология не се занимава с духовни 

въпроси. Да, психическата и духовната област са тясно свързани помежду си, но 

въпреки това между тях съществува граница. И професионалният психолог (за 

самозванците изобщо не говорим) никога не да се намесва в религиозния живот на 

човека. Психологът има друга цел – той работи с травмите, с неврозите, с това, 

което, впрочем, често пречи на хората да водят пълноценен духовен живот. Защото 

у човек със сериозни психологически проблеми религиозността също така ще има 



303 

встващи“ със своя радикализъм, изглеждат доста консервативни. 
Християнският психотерапевт Маргарита Бонева констатира: „За 
съжаление някои християни – най-вероятно поради некомпетент-
ност или прекомерна ревност – споделят мнението, че психологията 
(както философията и „светската” литература) са напълно излишни, 
дори духовно вредни. Този антиинтелектуализъм е много опасен. 
Той не е в духа на църковното учение. Трябва да се научим да 
отличаваме нехристиянските възгледи от ценната информация, 
която психолозите дават за човека, неправилните позиции и убеж-
дения от верните наблюдения. Един психолог може много точно и 
детайлно да опише състоянията и проблемите, да помогне на хората 
да се приспособят към съвременния живот и да преодолеят затруд-
ненията си. Тъй като съществува пряка връзка между психичното 
здраве и духовния живот, психологията може да помогне на човека 
да възвърне психичното си равновесие и да го научи да живее 
умерено и пълноценно. Достиженията на съвременната психология 
определено могат да бъдат използвани за добро, ако се избягват 
неправилните схващания за човешката природа“ [Бонева, 2009].  

Науката и вярата днес често и без излишни скрупули могат да 
си подават ръка, без да си обръщат гръб. Това се отнася преди 
всичко за психологията, която не зависи от катехизис и догматика. 
В такъв контекст великият психолог и философ Карл Ясперс казва: 
„Психотерапията се нуждае от принципите на вярата, но не се 
обръща към тях. Ето защо, за да не се отклонява психотерапевтът от 
истината, е нужно да бъде отворен за вярата и да я признава“

12
. 

Всъщност, процесът на взаимно обръщане един към друг е дву-
странен и той по никакъв начин не накърнява интересите на 
психологията и религията. Психологията не може да си позволи да 
бъде само индуктивна и само приложна. Въпросите за произхода на 

                                                                                                                                  
изопачен, болестен характер“ [Виноградов, 2015]. Тоест, Виноградов подценяващо 

свежда психологията до оная приложност, обезпечаваща ежедневното и оптимално 

функциониране на психичната ни кондиция. Той продължава в шеговит тон: „Да, 

действително „чревоугодие” звучи много по-благородно, отколкото „лакомия” или 

„булимия”. Но да се каеш или изповядваш за страстта на чревоугодието, страдайки 

от булимия, няма никакъв смисъл. Това е психологически (а понякога и 

психиатричен) проблем. Колкото и да се изповядваш, това няма да промени нищо. 

Човек се хваща за духовния инструментариум, но той не сработва и духовният 

живот на такъв човек приема карикатурни форми. Именно за да не се случва това, е 

необходима психологията“ [пак там]. 
12 https://sites.google.com/site/petervilkov/ 

https://sites.google.com/site/petervilkov/
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психиката и предназначението на човека с оглед на духовен адрес 
не могат да не я интересуват, защото и входът, и изходът към и от 
тези въпроси е през душата. На свой ред религията няма как да се 
консервира изцяло в своята традиционност, да остане изцяло 
сакрална. Езикът, на който проповядва, не може да си позволи да не 
бъде и модерен, в противен случай никой няма да може и няма да 
иска да я разбира, да й се причастява. „Този факт, че значителна 
част от свещениците изучават психоанализа – забелязва Ерих Фром, 
– показва колко дълбоко идеята за съюза на психоанализата и 
религията е проникнала в сферата на тяхната практическа дейност. 
Започвайки с обсъждане на проблемите за отношението между 
религията и психоанализата, аз искам да покажа, че алтернативата 
„непримирима противоположност – равенство на интересите” е 
лъжлива; пълното и безпристрастно обсъждане на въпроса разкри-
ва, че отношението между религията и психоанализата е по-
сложно, за да може да бъде стеснено в тази проста и удобна 
алтернатива. Неправилно е, че ние сме длъжни да се откажем от 
загрижеността за душата, ако не се придържаме към религиозните 
възгледи. Психоаналитикът е задължен да изучава човешката реал-
ност, която се скрива и зад религията, и зад нерелигиозните 
символични системи. Той разбира, че целият въпрос не е в това, 
връща ли се човек към религията и вярата в бог, а в това, 
живее ли той в любов и мисли ли той за истината (болдванията – 
на авторите). Ако това е така, то употребяваните символични 
системи са второстепенни. Ако не е, то те въобще нямат значение.“ 
[Fromm, 1978: 10-1] 
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Summary: The established model of "unsuccessful control and preven-
tion" of crime has led the judiciary authority to a global failure. Instead of 
correcting the perpetrator a new model of deviant behavior and deviation - 
relapse thinking with increasing the criminal behavior of perpetrators of crimes 
which pack out prisons all around the world. In response to "the powerlessness" 
Restorative justice has emerged, in order to restore  relations  between a victim 
and a perpetrator of a crime, calling on them to share responsibility with the 
community for responding to violence. 

Restorative justice teaches us to forgive and understand the other side by 
transforming the energies of a conflict and intense emotions of people from pain 
to hope through restorative practices, but they should be distinguished from the 
mediation process. 

Keywords: restorative justice, victim, perpetrator, conflict, meditation 
process 

 
 
Човекът – осъден да бъде социален 
 
„Човекът е осъден да бъде социален“ (Yonkova, 2018) и в тази 

своя присъда, неспособен да се справи със собствените си 
проблеми, често идващи от детството, преминава от другата страна 
на поредното осъждане – присъдата на самия себе си, за да дойде на 
нейно място съдебната присъда и тази на обществото. Неразбран, 
отритнат от семейната среда, приятели и общество, индивидът 
поема по пътя на затворите, често след условни осъждания и 
пробация, в невъзможност да се завърне обратно в обществото, в 
общността, въпреки голямото си желание. Изграждащ в себе си нов 

mailto:adwokat.mm@gmail.com
mailto:adwokat.mm@gmail.com
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образ на отблъснат и ненужен индивид се отдава на новата си роля, 
среда и девиантно поведение. Така, вместо поправяне на дееца, се 
установява нов модел на девиантно поведение и девиация в самото 
мислене на индивида, който ги приема за правилни в съзнанието си.  

Терминът “девиация” означава отклонение от социалните нор-
ми, нарушение. Той е оценъчен за факти и събития, свързани с 
ежедневието, относими към престъпността; наркомании, само-
убийства, скитничество, алкохолизъм и психопатоподобни изяви на 
личността. Към отклоненията в социалното поведение са относими 
и бягството от училище и дома, изоставането и отпадането от обу-
чение, педагогическата занемареност, аморалният начин на живот, 
склонностите към суицидни действия, склонност към употреба на 
алкохол и високорискови наркотични вещества, нарушения във 
взаимоотношенията между възрастен и дете, убийства, побоища, 
включване в организирана престъпна група, желание за социална 
изолация и др. Също така понятието служи за описание и оценка на 
стила и начина на живот на индивида или социалната група, които 
се противопоставят на общоприетите норми и правила на поведение 
в обществото. Девиацията като форма на социални отклонения се 
счита за нарушение на  институционализираните норми на дадено 
общество, като най-леките му форми са насилие, обида и др.  

Достигането на оптимум на развитие на способностите и свой-
ствата на личността е производно от възможностите за научаване и 
добиване на опит, които пък са детерминирани от социално-култу-
ралните условия на живот. (Dyankova, G., S. Dermendzhieva and D. 
Tasevska, 2018). В този смисъл, генезиса на девиантното поведение 
е възрастово-психологически детерминирано. Характерно за него е, 
че е следствие от разнообразни отклонения в личностното форми-
ране на децата. В кризисните периоди от психосоциалното форми-
ране на личността, когато индивидът влиза в нови по-сложни со-
циални отношения, а изискванията към него се увеличават, се 
наблюдават случаи за възникването на конфликти и нарушения в 
равновесието на отношенията между него и средата. Субекти на 
девиантно поведение могат да бъдат и психически здрави деца и 
юноши, както и индивиди с физически или психофизически аномал-
ии, различни по степен и характер на изразеност. Това поведение и 
конфликтите носят рани на жертвите на престъпления, които често 
са трудно изцелими. 

Поправянето на дееца, което цели Законът, става ясно в свето-
вен мащаб, че не може да се случи с налагане на строги присъди. 
Наблюдава се снижаване на възрастта на извършителите в цял свят, 
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което доведе неминуемо да разрастващото се зло – увеличаване на 
престъпността. Изключение не прави и Република България. Затво-
рите ни са препълнени с престъпници от различни възрастови 
групи, някои от които с метри дълги свидетелства за съдимост, 
отразяващи многобройни по ред присъди, въпреки мерките и 
програмите за намаляване на престъпността, включително тези за 
справяне с агресията и училищния тормоз. Несполучливи са програ-
мите за интегриране на затворниците след излизането им от затвора 
в обществото: малцина са тези сред тях, които намират приемна 
среда за живот и работа. Работодателите не показват активност за 
наемане на осъдени и излежали присъдите си лица. Причините се 
коренят изначално в чувството за справедливост и несправедливост 
във всяко едно общество. Като цяло обществото е непростително 
към извършителите на престъпления и предимно към тези, извър-
шили тежко убийство, изнасилване, насилие. В тази спирала на 
престъпление – затвор, излизане в обществото „бездомен и чужд“, 
навлизат все повече млади хора, за да се върнат отново в него. За 
някои от тях затворът се явява по-сигурна среда за живот. Осигу-
рена им е храна и легло от държавата с парите на данъкоплатците.  

В същото време потърпевши – жертви на престъпления – често 
признават, че в съдебната система повечето съдии и прокурори им 
предават безчувствието си и отношението е не като към живи 
същества, преживели насилие върху себе си или близък човек. 
Остават с убеждение, че за съдебната система са „пореден номер на 
дело“ и това усещане е правилно възприето. 

Като отклик на  „безсилието“ за справяне с престъпността в 
света се появи Възстановителното правосъдие, за да възстанови 
отношенията между жертва и извършител, призоваващо ги да 
споделят с общността отговорността за реагиране срещу насилието. 
„Така срещу индивида винаги стоят другите – в най-различните 
метаморфози на групите. И всяка група има „душа“, свой живот; и в 
нея всеки човек мисли, чувства и действа не както би мислил, 
чувствал и действал, когато е сам. Предпоставянето на „очевидната 
истина“ – че менталният, емоционалният и поведенческият живот 
на индивида е подчинен на „необходимите закономерности“ – влече 
след себе си „истината“, че действията и противодействията 
обменяни между свързаните индивидуални съзнания, не могат да не 
бъдат подчинени на същата необходимост. Въпросът е, дали  това 
изобщо е „необходимост“, и ако е, каква е нейната природа?  
(Yonkova, 2018). Именно тази „присъда на човека да бъде социа-
лен“, да мисли различно, когато не е сам, да прости и разбира 
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другия, да бъде сам той разбран, да търси мир в себе си, със себе си 
и общността, дава облик на възстановителното правосъдие. 

 
Смесване на възстановителното правосъдие и медиацията 
 
Говорейки обаче за възстановително правосъдие не можем да 

пренебрегнем факта, че то все повече в своите модифицирани 
подходи се смесва и бърка с модели, проекти, медиация – различни 
по неговата цел и същност.  

В самото му зараждане през 70-те години, един от основате-
лите му Хауърд Зер

1
, който разработва в САЩ възстановителното 

правосъдие като концепция за справяне с престъпността и с 
младежката престъпност (като превенция за нейното намаляване), 
отбелязва честото и объркващо смесване на воденето на сесиите в 
медиацията и във възстановителното правосъдие. Според него има 
сходства, но има и сериозни различия. Ако тези различия се игно-
рират, те могат да доведат до лоши практики и до „завладяване“ на 
възстановителното правосъдие от медиацията – по-утвърденото 
движение за разрешаване на конфликти. Това води до размиване на 
аспектите, свързани с вредите и потребностите при решаването на 
конфликтите. „Възстановителното правосъдие и медиацията имат 
какво да научат един от друг, но те са различни и не трябва да се 
смесват“ (Zehr, 2018). 

Според Зер все повече изниква необходимостта от разгра-
ничаване на възстановителните подходи от медиацията. Това „смес-
ване“ неминуемо размива ролята на фасилитатора (фигура от въз-
становителното правосъдие) с тази на медиатора (водещ процедура 
по медиация).  

За това изниква необходимост да разгледаме медиацията и 
възстановителното правосъдие според тяхната същност и цел, за да 
определим дали представляват една и съща методика или следва да 
ги разграничим по техни критерийни различия. Така ще достигнем 
до отговор на въпроса дали медиацията и възстановителното 
правосъдие са еднакви по своята цел въпреки различните подходи, 
когато говорим за жертва, извършител, конфликт, възстановяване 
на вреди.  

                                           
1 Професор по възстановително правосъдие и директор на Института за 

възстановително правосъдие „Зер“ в Центъра за „Правосъдие и мирни отношения“ 

в Източния Менонитски Университет, Харисонбург, щата Вирджиния. 
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Медиацията е по-добре позната в страната ни за разлика от 
възстановителното правосъдие, въпреки че все още не е предпо-
читан способ за разрешаване на конфликти и спорове. Медиацията е 
правно уредена в Република България, в Закон за медиацията (изм. 
ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.) и Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за 
условията и реда за одобряване на организациите, които обучават 
медиатори; за изискванията за обучение за медиатори; за реда за 
вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния реги-
стър на медиаторите и за процедурните и етични правила за пове-
дение на медиатора, както и европейските актове, които уреждат 
медиацията и приложенията й. Въвеждането на медиацията като 
възможност води до постигане на доброволно уреждане на спорове, 
в резултат на която страните си тръгват удовлетворени, вземайки 
сами решение. Допустимо е медиацията да се прилага и по нака-
зателни дела, но реално такава съдебна практика към момента 
липсва.  

Възстановителното правосъдие цели да се възстановят вредите 
в най-голяма степен, които са нанесени от престъплението, така че 
жертвата и извършителят да останат помирени, цели лечение. Въз-
становителното правосъдие цели извършителят не само да поеме 
отговорност за стореното, а да види жертвата си като живо 
същество. 

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извън-
съдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор – 
подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Тази 
процедура е бърза и евтина, което спестява на спорещите страни 
време, нерви, тревоги и средства. Целта й е страните чрез компро-
миси да достигнат до едно общо, взето от тях решение и по този 
начин да не се стига до тежките и „тромави“ съдебни дела.  

В самото начало на процедурата по медиация, медиаторът 
изисква от страните да изразят своето съгласие за участие и едва 
след като се убеди, че те са разбрали същността и последиците от 
медиацията може да пристъпи към процедурата.  

Възстановителното правосъдие не цели разрешаване на спор 
по начина, който цели медиацията, а възстановяване на отношения 
и поправяне на вредите в тяхната най-голяма степен. То е безплатно 
за разлика от медиацията. Основните участници във възстанови-
телното правосъдие са жертва, извършител и общност. В срещите 
им участва фасилитатор, чиято роля е повече от подкрепяща, на-
сочваща, насърчаваща. В зависимост от избрания за индивидуалния 
случай възстановителен подход в него могат да участват съдия, 
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прокурор, общността и подкрепящи лица (семейство, приятели и 
др.). В медиацията не се избира подход. В нея ролята на медиатора 
е конкретно определена със Закона за медиацията, както и страните, 
които вземат участие в процедурата – само страните в конфликта, 
въпреки че е допустимо да се представляват от адвокати. В медиа-
цията се цели всяка страна с компромиси да достигне до споразу-
мението, което в най-голяма степен би я удовлетворила. Във въз-
становителното правосъдие не се цели компромис, а поемане на 
отговорност от извършителя за стореното като признае вината си и 
възстанови вредите. В медиацията не се търси виновно лице. Не се 
цели поемане на отговорност. В нея участие няма право да взима 
съдия или прокурор. Възстановителното правосъдие е институт за 
разлика от медиацията. То търси отговор на въпросите „Как?“ и 
„Кой?“. За възстановителното правосъдие справедливостта започва 
от грижата за нуждите на жертвите. То се стреми да поправи 
колкото се може повече от нанесените вреди, както конкретно, така 
и символично. Този ориентиран към жертвите подход изисква да се 
мисли за тях дори когато правонарушителят не е задържан“ (Zehr, 
2018).  

„Трите стълба на възстановителното правосъдие са: вреди и 
нужди; задължения и ангажираност; участие“ (Zehr, 2018), каквито 
белези липсват в медиацията.  

След анализ на същността и целите на медиацията и възста-
новителното правосъдие можем да обобщим, че те действително са 
две различни по същността си, макар и сходни процедури. Медиа-
цията стои по-близо до държавността за разлика от възстанови-
телното правосъдие, което стои близо до хората и техните емо-
ционални преживявания. Високата натовареност на съдебните 
състави обуславя необходимостта от това съдебната система в 
Република България да се развие чрез въвеждане на задължителна 
медиация по някои видове дела: семейно-правни, трудово-правни и 
др., включително в областта на наказателното правораздаване. За 
нейното приложение към момента се обсъждат проекти в областта 
на възстановителната медиация, черпейки от опита на други 
европейски държави, САЩ, Нова Зеландия, Канада и др.  

Дефиницията на Хауърд Зер за възстановителното правосъдие 
гласи: „Възстановителното правосъдие е подход за постигане на 
справедливост, включващ, доколкото е възможно, всички заинте-
ресовани лица от дадено престъпление, и даващ им възможност 
съвместно да идентифицират и обсъдят вредите, нуждите и 
задълженията. Целта е лечение и поправяне на нещата във въз-
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можно най висока степен.“ (Zehr, 2018). Оттук следва, че възста-
новителното правосъдие ни учи да простим и разберем другия, то е 
„начин на живот“, то трансформира чрез своите възстановителни 
подходи „енергията на конфликта“ в хората и ги води от болка към 
надежда, като неговата цел е в най-висока степен хуманна: лечение 
и поправяне на нещата. 
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И КАРИЕРНИ 
ОРИЕНТАЦИИ В РАННА ЗРЯЛОСТ 

 
Паулина Цветкова 

 
Резюме: Настоящият доклад е опит да се проследи как феноменът 

емоционална интелигентност си взаимодейства с процеса на избор на 
подходяща и желана кариера на всяка личност в ранна зрялост. За тази 
цел първо са съпоставени водещи теоретични модели за емоционалната 
интелигентност. Посочени са важни аспекти и проявления в младежка 
възраст. Направен е теоретичен обзор на различни изследвания, които 
доказват взаимовръзка между емоционалната интелигентност и избор 
на кариера, като е посочено и влиянието на променлива като пол. 
Направените изводи са повод за допълнителен размисъл и изледвания на 
емоционалната интелигентност и кариерните ориентации, за да може 
всеки юноша да достигне до най-висшата потребност, според Маслоу, а 
именно да се самоактуализира и да постигне благополучие в своя живот. 

Ключови думи: емоционална интелигентност, избор на кариера, 
ранна зрялост 

 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CAREER CHOICE  

IN EARLY ADULTHOOD 
 

Paulina Tsvetkova 
 
Summary: This report is an attempt to examine how the phenomenon 

emotional intelligence interacts with the choice of appropriate and desired 
career of every human in adolescence. The first section introduces a brief 
comparative examination of important theoretical models. The second section 
points key characteristics in adolescence, as well as their specific implications. 
The last section presents overview of different studies which prove a positive 
relationship between emotional intelligence and career choice. In addition, the 
influence of gender is examined. The conclusions derived from the analysis 
enable a further reflection and research on emotional intelligence and career 
choice process so that every adolescent achieve the highest need- self 
actualization according to Maslow. 

 
Въведение 
Юношеството е период, белязан с интензивна динамика, пре-

ход между детството и зрелостта, изпълнен с различни предиз-
викателства. По време на този етап се случват множество промени, 
свързани с емоционалното, физиологичното и когнитивното раз-
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витие, които носят със себе си различни възможности за разгръ-
щане на потенциала на всеки индивид. 

Ролята, която емоциите играят в нашето общество и по-
конкретно на работното място, предизвика голям интерес в науч-
ната общност, както и в широката общественост. Емоциите играят 
важна и често погрешно разбрана или непозната роля в процеса на 
взимане на решение за бъдеща професия в живота на всеки младеж. 
Изборът на кариера не е единично решение, направено спонтанно, а 
резултат от поредица решения. Решения относно кои ценности са 
важни, кои задачи и дейности младият индивид намира за 
интересни, какво равнище желае да достигне и как работните роли 
ще взаимодействат с неработните роли, както и каква информация 
да търси и как да я търси, са важни аспекти в процеса на вземане на 
решения. Тъй като светът, в който живеем, се отличава с повишена 
нестабилност и промяна, способността да се използват емоциите в 
процеса на избор на кариера може да се превърне в критично 
умение, необходимо за справяне с изискванията и предизвикател-
ствата на различните професии.  

 
Същност и водещи теоретични модели на емоционалната 

интелигентност 
Темата за емоционална интелигентност е обект на интерес и за 

популярната, и за академична литература. В последните десетиле-
тия множество изследвания са направени, в които се установява 
значимостта на емоционалната интелигентност, какво я съпътства, 
как си взаимодейства с различни когнитивни, поведенчески и жи-
тейски конструкти и как да се повиши и ефективно да се използва и 
прилага, за да се подобри качеството на живот и благополучието на 
човек. Програми, предназначени за повишаване на емоционалната 
интелигентност, се включват в различни среди и различни курсове 
за развиване на този феномен се представят в организации, 
университети, училища и други институции.  

Естествено възниква въпросът какво всъщност е емоционал-
ната интелигентност? Както при всички останали конструкти и тук 
трябва да се определи понятието „емоционална интелигентност“. 
Съществуват различни школи и възгледи, чиято цел е да опишат 
точно и да измерят емоционалната интелигентност. Едно от най-
разпространените схващания е, че емоционалната интелигентност 
се отнася до способността да се разпознават и регулират емоциите в 
нас самите и в другите (Goleman, 2001). Торндайк, изтъкнат пси-
холог в сферата на обучението, научаването и интелигентността, 
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установява, че хората притежават няколко вида интелигентност, 
единият от които е наречен социална интелигентност или способ-
ността да се разбират и управляват индивидите помежду си и да се 
действа мъдро в човешките взаимоотношения (Thorndike, 1920). 
Впоследствие Дейвид Уечслър, основател на тестове за интелигент-
ност и скала на Уечслър за интелигентност при възрастните (WAIS), 
описва немисловни и мисловни елементи на интелигентността. 
Немисловните елементи, които включват емоционални, лични и 
социални фактори, по-късно той установява, че са от съществено 
значение за предсказването за способността за успех в живота на 
индивида (Wechsler, 1958).  По-късно множествената интелигент-
ност на Гарднър (1983) също споменава значимостта емоционал-
ното изразяване в организационното поведение. Емоционалната 
интелигентност представлява две от седемте интелигентности, 
категоризирани от Гарднър  (1983): интерперсонална и интраперсо-
нална интелигентност, а другите пет интелигентности включват 
словесна, логическа, визуална, кинестетична и музикална интели-
гентности. Гарднър посочва интерперсоналната интелигентност 
като способността да се разбират другите хора, мотивите за тяхното 
поведение, стила на работа и отношение, докато интраперсоналната 
интелигентност – като способността да се зададе норма за себе си и 
да се използва в живота. Изследванията в областта на емоционал-
ната интелигентност основно са повлияни от трима водещи теоре-
тици Бар-Он, Майер и Саловей, и Даниел Голмън. Рувен Бар-Он, 
виден изследовател и основоположник на термина „емоционален 
коефициент“ разглежда емоционалната интелигентност като разби-
ране на себе си и другите, свързване с хората, адаптиране и спра-
вяне с непосредтвената среда, за да бъде по-успешен към нейните 
условия (Bar-On, 1997). Саловей и Майер (1990) назовават емоцио-
налната интелигентост като „подвид на социалната интелигентост, 
отделна от общата интелигентност, което се изразява в способ-
ността да се ръководят своите и чуждите чувства и емоции, да се 
разграничават и да се използва тази информация, за да се насочва и 
управлява мисленето и действията“. По-късно те разширяват своя 
модел и дефинират емоционалната интелигентност като способ-
ността на индивида да възприема точно, да оцени и изрази емоция; 
способността да се разберат чувствата; умението да се разбере емо-
цията; и способността да се регулират емоциите, за да се допринесе 
за емоционален и интелектуален растеж (Mayer and Salovey, 1997). 

Даниел Голмън, психолог и учен, открива трудовете на 
Саловей и Майер през 90-те години. Вдъхновен от техните откри-
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тия, той започва да провежда свое проучване в тази сфера и накрая 
написва книгата Емоционалната интелигентност (Goleman, 1995), 
забележителната книга, която запознава и обществеността, и част-
ния сектор с идеята за емоционална интелигентност. Уайнбъргър 
(2002b) предлага резюме на изследователската работа в областта на 
емоциите, включително емоционалната интелигентност. Неговото 
резюме разделя проучванията върху емоциите в три направления- а) 
социологическа; б) психологическа; в) развитие на човешките ре-
сурси. Основата на изследванията върху емоционалната интели-
гентност се намира в ранните трудове върху емоциите и интели-
гентността. Първоначалното проучване в областта на емоциите е в 
социологическото и психологическо направление. Социологически, 
първите изследователи разглеждали сфери като „емоционален 
труд“, „емоционална зараза“, правила на чувствата, емоция и 
рационалност. От гледна точка на психологията, е изследвана 
сферата на емоциите и мотивацията, емпатията и настроението. 

 
Емоционална интелигентност и процесът на избор на 

кариера 
Изборът на кариера е едно от най-важните и трудни решения за 

ученици и студенти, тъй като преходът от учащ в работещ човек е 
съществена повратна точка за техния живот и може да бъде из-
точник на объркване. Аз-ефективността при вземането на решение 
за кариера се счита за зачим фактор, влияещ на процеса на кариерна 
ориентация. (Di Fabio, Palazzeschi, Asulin-Peretz, & Gati, 2013). 

Сравнително точната самооценка на човек за неговите спо-
собности като интелигентност, абстрактно мислене, разсъждение, 
умение за решаване на проблеми (напр. Аз-ефективност; Ackerman, 
1997), води до определени професионални пътища и тези спо-
собности се развиват по-нататък в съответните кариери.  

Проблемът за съвпадение между личностните черти и кариер-
ните или професионалните интереси е концептуално по-променлив. 
Първоначално въпросът за съвпадение на личността с кариерния 
път е разгледан в теорията на Холанд (1959) за кариерни интереси.  
Холанд предполага, че професионалните интереси отразяват 
личността и способностите на индивида, а решенията за избор на 
кариера, базирани на тези интереси, се основават на личностните 
характеристики. Теорията на Холанд идентифицира шест основни 
личностни ориентации, които могат да опишат различните профе-
сионални нагласи: реалистични, изследователски, художествени, 
социални, предприемчиви и конвенционални. Първоначалните 
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изследвания потвърждават възможността на модела да разграничава 
университетската дисциплина и избора на професия (e.g., Antony, 
1998). Въпреки това има нарастващ скептицизъм по отношение на 
степента, до която моделът на Холанд има необходимата пред-
сказуема валидност, за да предостави солидна информация за видо-
вете черти, които подсказват за избора на кариера в сравнение с 
валидността на структурата на личността (De Fruyt & Mervielde, 
1996). От друга страна се натрупват все повече доказателства, че 
определени личностни характеристики (изледвани или с личност-
ния въпросник на Ханс Айзенк, или с петфакторния модел за 
личностни черти) се свързват с определни професионални пътища 
по-последователно, отколкото с други (e.g., Corulla & Cognhill, 
1991).  

За да повишат знанията за ефектите от емоциите върху кариер-
ните решения, изследователите въвеждат концепцията за емоцио-
нална интелигентност (ЕИ), за да проучат свързаните с кариерата 
въпроси. (e.g., Brown et al., 2003; Carson & Carson, 1998). През 
последното десетилетие ЕИ се приема като основна променлива при 
обяснението на кариерните избори и успех (Di Fabio & Kenny, 2011; 
Di Fabio, Palazzeschi, & Bar-On, 2012). Различни изследвания и 
теории за емоционалната интелигентност сочат взаимната зависи-
мост между емоцията и познанието в процеса на вземане на реше-
ния. Емоциите, изпитани по време на този процес, имат отражение 
върху възприемането на риска, свързан с конкретни възможности за 
кариера, до колко индивидът се самопознава и самоизследва и как 
ще обработва информацията, свързана с избора на кариера. Пред-
полага се, че такива способности улесняват процеса на избор на 
кариера и водят до решения, които удовлетворяват  в по-голяма 
степен интересите, ценностите и стремежите, свързани с кариерата. 

Непряка връзка между избора на кариера и емоционалната 
интелигентност се основава на добре документираните връзки 
между емоционалната интелигентност и определени личностни 
черти. Например елементи на този феномен (измерени с MSCEIT) 
се свързват с откритост и сътрудничество (Brackett & Mayer, 2003; 
Kafetsios & Petratou, 2005).  Като се има предвид, че откритостта и 
сътрудничеството са две личностни черти, които преобладават в 
научните трудове на последователите на социалните науки (Harris, 
1993; Kline & Lapham, 1992; Rubinstein & Strul, 2007), може да се 
очаква, че последователите на социалните науки ще демонстрират 
висока емоционална интелигентност. Още повече, че Caruso et al. 
(2003) откриват последователни положителни връзки между всички 
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части на теста MEIS и чувствителността като елемент от много-
факторния личностен въпросник 16 PF, както и последователна 
негативна връзка с автономността като компонент от въпросника. 

Броят доказателства за връзката между личностните особе-
ности, кариерните пътища и елементите на ЕИ със сигурност е по-
голям от този, засягащ способностите за ЕИ. (e.g., Brackett & Mayer, 
2003; Petrides & Furnham, 2000). Например отразявайки особе-
ността на емоционалната аз-ефективност в моделите на чертите и 
смесените модели на емоционална интелигентност, моделите на 
чертите обикновено положително се асоциират с екстроверсия, 
сътрудничество и съзнателност, и отрицателно с невротизъм 
(Brackett & Mayer, 2003). Ето защо, вземайки под внимание тясната 
връзка между чертите на ЕИ и личността, може да се очаква, че 
наблюдаваните връзки между чертите на личността в петфакторния 
модел и кариерата също могат да приспаднат към чертите на ЕИ, 
тъй като те отразяват емоционалната аз-ефективност. 

В таблицата по-долу са представени някои от водещите изсле-
дователи и установените от тях взаимовръзки между емоционалната 
интелигентност и кариерната ориентация. 

 
Таблица 1. Емоционална интелигентност и избор на кариера 

Изследователи Установена взаимовръзка 

Brown et al.2003 Емоцията служи за обяснение на 
поведението, свързано с кариер-
ното развитие  

Di Fabio et al. 2011, 2012, 2013 Подчертава ролята на емоционал-
ната интелигентност и връзката й с 
трудностите при избор на кариера 

Zhou Jiang 2014 Емоционалната интелигентност 
положително влияе на аз-ефектив-
ността при избора на кариера 

 
Като се има предвид, че индивидите с висока ЕИ имат по-

силна емоционална осъзнатост и по-голяма склонност да интегри-
рат мисли и действия в своите емоционални преживявания, ЕИ 
може да повлияе върху проучването и избор на кариера на инди-
видите (Di Fabio et al., 2013; Emmerling & Cherniss, 2003). Изслед-
ване на Di Fabio et al. (2013) на италиански младежи на възраст 
между 18 и 29 г. отчита тясна връзка между ЕИ и аз-ефективността 
в процеса на избор на кариера, със среден коефициент на корелация 
(r = .48, p < .01). Тези изследвания предполагат, че младите 
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индивиди, които са способни да възприемат, генерират, контро-
лират и регулират емоциите, са по-склонни да имат положително 
отношение към задачите, свързани с вземането на решение за 
кариера (Brown et al., 2003). 

По-късно, през 2016 година в Калифорнийски университет, 
Сакраменто, САЩ, се провежда изследване на студенти в бакал-
авърски програми, което доказва, че ЕИ положително се свързва с 
решителността и отрицателно с обособяването на кариера. Положи-
телната взаимовръзка между ЕИ и решителността подкрепя резул-
татите от предишното проучване на Ди Фабио (Fabio & Kenny, 
2011; 2012). Тази взаимовръзка е от значение за кариерните консул-
танти, тъй като тя констатира, че ЕИ влияе на решителността, а 
оттам и на избора на кариерен път. 

Твърди се, че последователните и стабилни модели за ролята 
на ЕИ в кариерната психология са важни за изследователи и 
консултанти, които правят теоретични и практически изводи 
(Puffer, 2011). Както вече бе споменато по-горе, различни изслед-
вания са провеждани в западни държави, като Италия и САЩ. 
Интересно е да се отбележи дали ролята на ЕИ в избора на 
професия се простира отвъд изследванията в западната култура, и 
по-специално, какво е положението в Източноазиатски страни, 
които са различни като култура и манталитет от западните общест-
ва. Поради тази причина, Di Fabio (2012) заявява, че проверката на 
западните открития в други културни контексти е ценна. Ето защо 
се прави изследване на младежи от Китай и Южна Корея (Zhou 
Jiang, 2014), за да се установи връзката между ЕИ и аз-ефективност 
в кариерната ориентация, както и дали има национални и полови 
различия в тази връзка. Резултатите показват положителна взаимо-
връзка между аз-ефективността и ЕИ, посочвайки, че с увелича-
ването на ЕИ на студенти, тяхната увереност в процеса на избор на 
кариера също нараства.  Казано по различен начин, китайските и 
южнокорейски студенти, които проявяват по-големи способности в 
това да оценяват собствените емоции и тези на другите,  да 
използват и управляват своите емоции в различните дейности, 
вероятно имат по-голяма аз-ефективност в избора на кариера. От 
това изследване става ясно, че способността на младежите да 
използват емоциите, за да подпомогнат личните си цели и пости-
жения, е с особено влияние при вземането на решения за кариерата. 
Тези открития потвърждават предишните проучвания, проведени 
САЩ (e.g., Brown et al., 2003) и Италия (e.g., Di Fabio et al., 2013), 
които документират положителна взаимовръзка между ЕИ и 
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кариерната ориентация. Подобно на настоящото изследване, Brown 
et al. (2003) установяват, че правилното боравене с емоциите и 
чувствата сред учениците в САЩ е най-силният предиктор на аз-
ефективност сред факторите на ЕИ. Следователно, изглежда, че ЕИ 
е полезна при вземането на решения в кариерата, особено когато 
хората разбират как да използват емоциите си, за да постигнат 
целите си. Това заключение може да се обобщи в широк между-
народен контекст, въпреки че са необходими повече проучвания в 
тази посока. 

Друго изследване се прави в голям университет в Обединеното 
кралство ( Angeli Santos Weiwei Wang Jenny Lewis, 2018). Разглеж-
дат се способностите, произтичащи от емоционалната интелигент-
ност, които са ключови при вземане на решение и ролята на аз-
ефективността при избора на кариера като потенциален медиатор 
във връзката между ЕИ и трудностите при избора. Регресионни и 
медиационни анализи посочват, че ЕИ отрицателно се свързва с 
трудностите при решение за професия и че резултатите са най-
силно изразени при оценката на емоциите на личността. ЕИ поло-
жително се свързва с аз-ефективността, като служенето с емоциите 
е с най-силен резултат. Установено е, че аз-ефективността до голя-
ма степен посредничи връзката между общите и специфични 
способности на ЕИ и трудностите при избора на кариера, наблю-
давана при самооценката и боравенето с емоциите и различни 
трудности. 

Въпреки че общите принципи на емоционалната функция, 
които са приложими за вземането на решения в кариерата (т.е., 
теорията за действие) могат да се прилагат в повечето ситуации, 
специфичното отношение на емоциите към решенията за кариера 
може да бъде диференцирано според културната среда или по пол. 
Решенията за кариера винаги са сложни и съпътствани с чувство за 
несигурност и неяснота (Taber, 2013), и по този начин последицата 
от избягване на несигурност може да окаже влияние в процеса на 
вземане на решение за кариера.  

Различни изследвания разглеждат ролята на пола върху ЕИ и 
аз-ефективност в избора на кариера. Sutarso, Baggett, Sutarso, и 
Tapia (1996) съобщават за по-високи резултати при жените на три 
подскали на ЕИ – нагаждане, самоконтрол и емпатия – отколкото 
при мъжете, като твърдят, че жените обикновено са по-съпри-
частни, подкрепящи и емоционално по-осъзнати, отколкото мъжете. 
(Brown et al., 2003). Въпреки че тези открития са потвърдени от 
редица изследвания (e.g., Mandell & Pherwani, 2003; McIntyre, 2010; 
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Schutte et al., 1998; Tapia, 1999), няколко противоречиви резултати 
също са отчетени при проучвания на ЕИ и връзката й с половите 
различия. Например Petrides and Furnham (2000) откриват, че 
саооценъчните резултати за ЕИ при мъжете са по-високи от тези на 
жените. Други изследователи (e.g., Bar-On, 1997a) не успяват да 
установят полови различия в резултатите за обща ЕИ. Поради тази 
непоследователност, Brown et al. (2003) заключават, че е трудно да 
се определят мъжко-женските модели на ЕИ без по-нататъшно 
разследване. Тяхното проучване на студенти от САЩ не успява да 
покаже значителни различия между половете във взаимовръзката 
между ЕИ, аз-ефективност и кариерните ориентации. Въпреки че 
подобни изследвания рядко се провеждат в Азия, литературата 
посочва съвсем различно явление в източноазиатските култури. 
Например Mau (2000) открива, че Тайвански студенти мъже имат 
значително по-висока аз-ефективност при избор на кариера , за 
разлика от представителите от женски пол, докато американските 
студенти – и мъже, и жени – отбелязват еднакви резултати в този 
конструкт.  Той твърди, че в Азия жените имат по-нисък социален 
статус от мъжете и са в по-неблагоприятно положение при взема-
нето на решения, което ги прави по-склонни в това да им липсва 
увереност при вземането на решения за кариера. Макар че това 
обобщение изглежда доста засилено поради позоваването на едно 
проучване от Тайван, то е подкрепено от изследвания, проведени в 
други части на Азия, като например континентален Китай. (Lee, 
Fiske, Glick, & Chen, 2010), Южна Корея (Seguino, 1997), и Виетнам 
(Guilmoto, 2012). Освен това, Malti, Killen, and Gasser (2012)  съоб-
щават, че разликите в социалния статус могат да помогнат на хората 
да се снабдят с различни емоционални атрибути и стилове на обра-
ботка. В съответствие с Brown et al. (2003), проучването в Китай и 
Южна Корея не успява да открие модериращ ефект на пола върху 
връзката между ЕИ и ефективност при избор на кариера. Brown et 
al. обясняват това с факта, че докладваните по-рано полови несъот-
ветствия в ЕИ не са достатъчно големи, за да повлияят на силата и 
посоката на връзките между елементите на ЕИ и аз-ефективност 
при взимане на решения за професия.  

 
Заключение 
В обобщение може да се каже, че макар емпиричната база от 

изследвания едва започва да се натрупва, няколко модела на кариер-
но развитие и успех предполагат важната роля на ЕИ. Изследова-
телите и практиците в областта на кариерното консултиране следва 
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да бъдат отворени за развитие в тази област . Емоционалната инте-
лигентност е един ценен и набиращ популярност психологически 
конструкт. Освен свидетелствата за взаимовръзката между индиви-
дуалните способности за разбиране и управление на емоционалните 
преживявания и субективно благополучие в живота на съвременния 
човек, съществуват основания емоционалната интелигентност да се 
разглежда като потенциално средство за избор на подходяща 
кариера и справянето с трудностите, които съпътстват този процес. 
А всичко това би довело до една успешна реализация в професио-
нален план. Следователно е повече от необходимо продължаването 
и задълбочаването на изследователската работа върху компонен-
тите на емоционалната интелигентност и връзката й с личностни 
особености, темперамент и аз-ефективност на индивида в ориен-
тацията и избора на подходяща и развиваща пълния потенциал на 
човека кариера. 
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Резюме: Спецификата на социалната работа е значително по-

отговорна в материален и хуманитарен план в сравнение с редица други  
професии. За улесняване работата по социалните работници в систе-
мата на Агенцията за социално подпомагане бе въведена интегрирана 
информационна система от началото на 2016 година. Очакванията  на 
социалните работници бяха свързани с намаляване на „бумащината“ и 
въвеждане принципа за енергономичност в работата им. Разочарова-
нията  обаче не закъсняха, поради несъвършенствата на системата, 
която вместо да намали обема на работата им я увеличи. В резултат на 
това и на други стресорите в социалните условия на работното място 
могат да се появят редица негативни психосоматични и поведенчески 
реакции. Едновременно с това се повишават изисквания пред служители-
те, предявявани от страна на обществеността, въвеждането на нови 
професионални стандарти (европейски и световни). 

Ключови думи: интегрирана информационна система, социална 
работа, стресор, фрустрация 

 
Summary: The specificity of social work is significantly more responsible 

in material and humanitarian terms than many other professions. To facilitate 
the work of social workers in the system of the Agency for Social Assistance an 
integrated information system was introduced in the beginning of 2016. The 
expectations of social workers were related to the reduction of the "paperwork" 
and the introduction of the principle of energy efficiency in their work. 
Disappointments, however, were not delayed due to system imperfections, which 
instead of reducing the volume of their work increased it. As a result, other 
stressors in the social conditions at work may experience a number of negative 
psychosomatic and behavioral responses. At the same time, the demands placed 
on the public by the public, the introduction of new professional standards 
(European and world) are increasing. 

Keywords: integrated information system, social work, stress, frustration 
 
1. Увод 
Много научни изследвания доказват, влиянието на взаимодей-

ствието човек-машина. Степента на психично натоварване при това 
взаимодействие се обуславя от няколко фактора: недостатъчна ком-
петентност и умения да се работи с компютърната техника, не-
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достатъчна информираност за програмния продукт, използван в 
работата, липса на обучение  на служителите, недостатъчно врeме 
на предварителна подготовка за започване на работа с тази система, 
пропуски в организацията на работата, неодоценяване на човешкия 
фактор и недостатъчно познаване характеристиките и методиките на 
работа от програмистите създали програмата и оттук постоянни 
промени при прилагането й. Интегрираната информационна систе-
ма представлява централизирана, уеб-базирана информационна 
система с единна база данни.  

За използването на системата не е необходимо инсталиране на 
специфичен софтуер на работните станции на операторите. Рабо-
тата със интегрираната информационна система (ИИС) се извършва 
посредством стандартен уеб-браузър, например: Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome. Системата включва 
няколко отделни потребителски интерфейса  (приложения), които 
използват обща информационна база. В тази документация е опи-
сано приложението предназначено за служителите в структурите на 
Агенцията за социално подпомагане. Тези служители ще използват 
системата посредством вътрешната мрежова инфраструктура на 
АСП. В ИИС на АСП са дефинирани множество номенклатури, с 
които се цели постигането на няколко ключови предимства: 

 Гъвкавост и адаптивност на системата – с помощта на 
дефинирани параметри системата позволява тя да бъде бързо и 
лесно адаптирана към промените в законодателството и времето за 
промени и тяхното тестване да бъде значително намалено, както и 
възможностите за допускане на грешки. 

 Унификация на данните – с използване на номенклатури, а 
не на свободен текст ще доведе до избягване на грешки при 
въвеждане на данни в ИИС и значително ще подобри качеството на 
отчетите и анализите, които ИИС генерира. 

Всеки оторизиран потребител на системата притежава опреде-
лена роля, с която достъпва приложението. В зависимост от тази 
роля потребителят притежава съответни права за достъп до данните 
и до потребителския интерфейс. При необходимост един потреби-
тел може да има повече от една роля. Но в практиката тези пре-
димства се оказаха и недостатъци и затрудниха работата на служи-
телите работещи в системата в подпомагащата им дейност с 
клиентите. 

Спецификата на социалната работа  е значително по-отговорна 
в материален и хуманитарен план в сравнение с редица други  про-
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фесии. Свързана е с осигуряване на базови потребности на голяма 
част от потребителите на услугите предоставяни от социалната 
дейност. Разминаване между очакваното и получаваното от клиен-
тите поради непознаване на нормативната база ги поставя в стре-
сови ситуации. В резултат и на други стресорите в социалните 
условия на работното място могат да се появят редица негативни 
психосоматични и поведенчески реакции. Едновременно с това се 
повишават изисквания пред служителите, предявявани от страна на 
обществеността, въвеждането на нови професионални стандарти 
(европейски и световни). Използване достиженията на науката за 
улесняване дейността на служителите в социалната сфера и не само 
в нея  би трябвало да бъде в интерес на работата  и да не натоварва 
допълнително тяхната дейност. Но в практиката се наблюдава 
обратния ефект и демотивиране на служителите. Те се чувствата  
като „части в една сложна машина” (Пинк  2012). Служителите „на 
тези – външни сили –  външни мотиватори ще реагират рационално 
и така те и системата ще  просперират. Но в практиката на служи-
телите в социалната сфера и поведението им е далеч по-сложно 
отколкото допускат тези  твърдения на  Даниел Пинк и „често пъти 
съботират идеята,че сме изцяло рационални същества.” Но е 
немислимо да се мотивират хората само от външни  стимули. Както 
твърди Фредерик  Уинслоу Тейлър „Работата се състои от прости, 
не особено интересни задачи”. Но когато тези задачи те затрудняват 
и не можеш да ги решаваш в по-голяма част от работата си те карат 
да промениш оценката за собствената си компетентност и да тър-  
сиш начин да промениш в позитивна посока резултатите от дей-               
ността си. 

Балансът на трудовия живот предпазващ от изтощение, съхра-
няващ и укрепващ здравето, мотивацията и работоспособността, се 
разглежда като съкупност от краткотрайни и дълготрайни процеси на 
балансиране. Този модел използва везната като метафора  за 
поддържане на равновесието в съотношението между изисквания, 
натоварване, ресурси и съответните буфери. В случая след въвежда-
нето на  интегративната информационна система (ИИС) в работата 
на социалните работници от системата на  Агенцията за социално 
подпомагане(АСП) този баланс се нарушава за определен период от 
време във работата им. Създадените проблеми при усвояване уме-
нията на служителите да работят със системата налагат необходи-
мостта да се промени организацията на работата, да се  провежда 
интензивно обучение със тях. Промените в съдържанието на работа-
та, в служителите и в организациите са тенденции, които изискват 
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промяна на традиционните модели за управление на човешките 
ресурси. Главното, което отличава една организация от друга, е 
именно нейната стратегическа политика по отношение на нейните 
служители. 

Една от тези стратегии дава възможност на професионали-
стите да изразходва енергийните си ресурси икономично и дози-
рано. Ако служителят обаче има отрицателна себеоценка при 
неуспешно справяне с изискванията на новата система започва да 
страда. Страдащите се чувстват нещастни и недоволни от себе си, 
неудовлетворени от професионалните си умения и реализация. 
Последствията от това състояние могат да бъдат много сериозни, 
както за самите засегнати и обкръжаващите ги така и за организа-
цията, в която работят. Влиянието върху близкото обкръжение 
(колеги,  семейство, приятели) може да бъде също твърде силно и 
неблагоприятно. За всички е доста трудно да общуват и работят 
пълноценно с работещ в сферата на социалното подпомагане. Обик-
новено се стига до влошаване на качеството на професионалните и 
личните взаимоотношения, което още повече кара човека да се 
чувства „не на мястото си”.   

 Според Демина (Демина, Ральникова, 2000) това води до 
емоционално изтощение, (тревожност, депресия, безпомощност, 
фрустрация, апатия,  параноя и др.) отрицателни  нагласи, които са 
зависими – конфликти с колеги, деперсонализация, враждебност, 
несензитивност, негативизъм и др.и тенденция за отрицателна 
себеоценка особено по отношение на собствената работа – неудов-
летвореност от работата, намалена продуктивност и демотивация. 
Професионалистът, който е по-изпълнителен и всеотдаен в работата 
си е податлив в по-голяма степен  на  негативното влиянието  на 
неуспеха от другите служители. А изтощеният професионалист в 
областта на помагащите професии е склонен да се отдръпва емоцио-
нално от изискванията на професията“ (Кич, 1998 ) 

 За да могат тези професионалисти да изпълняват служебните си 
задължения при подобни обстоятелства, те прибягват до един по-
неутрален и гъвкав подход, с цел да се самосъхранят и да се пред-
пазят от състоянията на силното напрежение. Така засегнатите 
индивиди поставят психологични прегради между себе си и обслуж-
ваните от тях лица, независимо от стремежа им непрекъснато да 
полагат усилия. Те срещат трудност в желанието си да запазят на ниво 
изпълнението на служебните си задължения в съответните условия на 
труд, което е причина да не успяват да преодоляват състоянията на 
повтарящо се напрежение. Загубват позитивните си чувства, симпа-
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тията и уважението към обслужваните от тях лица. У тях се появя-
ват язвителност и нехуманна жестокост, което ги карат да гледат на 
обслужваните от тях лица като на хора, които заслужават пробле-         
мите си.  

Каква е превантивната роля на личностните и социалните 
ресурси и дали хората, които функционират по-адекватно и владеят 
повече копинг ресурси, преживяват по-малко стрес и напрежение? 
Моос и сътрудниците му откриват, че индивидите с по-висок социа-
лен статус функционират по-добре, изложени са на по-малко 
стресори, радват се на повече социални ресурси и използват най-
вече активни когнитивни и активни поведенчески копинг стратегии, 
а не ориентирани към избягване. Изследваните лица, които първо-
начално са с по-ниски нива на депресия, преживяват по-слабо 
влиянието на жизнени стресори, а тези  с по-високи нива на депре-
сия се нуждаят повече от семейна подкрепа и интерперсонална 
подкрепа в работата.  

Начини за справяне с  невъзможността да се „ пребори” систе-
мата: афективна поведенческа система – бягство, небрежност при 
изпълнение на трудовите задължения, блокиране на инициативност 
от страна на служителите, недостиг на работно време,  избягване на 
натовареност в работата, нарушения на трудовата дисциплина,  
удовлетвореност от работата е ниска, нереалистична оценка на  
личността по отношение на изпълнението на трудовите задължения, 
постигането на по-високи резултати не са цел при изпълнението на 
трудовите задължения 

Стресиращите жизнени събития и социално-мрежовите ресур-
си са тясно свързани както помежду си, така и с околната среда и 
личностната система. Тези системи влияят върху вероятността за 
поява на стесори и върху избора на оценяващи и копинг процеси за 
адаптиране към тях. Важна функция на социално-мрежовите и 
копинг ресурсите е превенцията на стресорите, а когато те са 
неизбежни – предотвратяването на продължителни поредици от 
напрежение, което в крайна сметка води до изтощение.За да се 
премахнат предпоставките за появата на  професионалното изто-
щение е необходимо да се подобрява психокомфорта на работе-
щите, чрез позитивна промяна на материалните, организационни и 
социални условия на труд на работещите.. Следва да  продължи да 
се отделя внимание, да се полагат усилия за подобряване на орга-
низационните и социални условия на труд на работещите в под-
помагащите професии с изразени стресогеннна характеристики. Да 
се работи за превенция на професионалния стрес и проявите на 
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синдрома бърнаут, защото това показва опита в управлението на 
поведението на работещите и управлението на организациите и е 
свързано с грижа за запазване психичното и физическото им  здраве. 
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Резюме: Настоящата статия представя резултати от емпирично 

проучване, фокусирано върху един от каузалните механизми, залегнал в 
основата на връзката между личностното измерение иновативност и 
иновационното поведение на потребителя, включващ медииращите про-
менливи – възприятие за полезност, възприятие за лесна употреба и 
нагласа към иновационен продукт. Данните са събрани в извадка от 1106 
респонденти на възраст между 22 и 65 години, подбрани на случаен 
принцип. Проведеният множествен медиационен анализ разкри наличие 
на значима частична медиация от страна на трите каузално свързани 
опосредстващи фактора в разглежданата причинно-следствена връзка. 
Най-силен индиректен ефект е отчетен при възприятието за полезност, 
а съответно най-слаб – при перцепцията за лесна употреба. 
Резултатите от изследването дават ценна информация и насоки на 
маркетинговите специалисти за разработване на ефективни стратегии 
при въвеждане на иновационен продукт на пазара. 

Ключови думи: присъща потребителска иновативност, иновационно 
потребителско поведение, медииращи променливи, нагласа към иновацио-
нен продукт, възприета полезност и лесна употреба 
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Summary: The current article presents the results of an empirical study 
focused on one of the causal mechanisms underlying the relation between the 
personality dimension of innovativeness and innovative consumer behavior, 
which includes the mediating variables - perceived usefulness, perceived ease of 
use and attitude towards an innovative product.  The data was collected in a 
random sample from 1,106 respondents aged between 22 and 65. The multiple 
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mediation analysis has revealed significant partial mediation of the three 
causally related indirect factors in the cause and effect relation discussed. The 
most powerful indirect effect was recorded in perceived usefulness, while the 
weakest was that in perceived ease of use. The results of the study provide 
valuable information and guidelines to marketing experts, enabling the 
development of effective strategies at the introduction of an innovative product 
on the market.  

Kaywords: innate consumer innovativeness, innovative consumer 
behavior, mediating variables, attitude towards an innovative product, 
perceived usefulness and ease of use  

 
Въведение 
Иновационното поведение на потребителя има важна роля за 

пазарния успех на компаниите, които залагат на иновационните 
продукти като основна стратегия за поддържане на своята конку-
рентоспособност. С оглед на това този вид поведенческа активност 
е обект на засилен научноизследователски интерес. Множество 
проучвания правят опит да разкрият нейните детерминанти, спе-
цификите на механизмите, които я ръководят, както и последиците, 
до които води. Една от най-популярните и широко приети теории, 
обясняващи иновационното поведение на личността, е моделът за 
технологично приемане на Дейвис (Davis, 1986, 1989), адаптиран 
по-късно от Агаруал и Прасед (Agarwal & Prased, 1998). Съгласно 
този модел личностното измерение „иновативност“ повлиява про-
цеса на приемане на иновационния продукт посредством нагласата 
и убежденията на потребителя за неговата полезност и лесна упот-
реба. Независимо от значителния брой изследвания, подкрепящи 
емпирично изложената теоретична перспектива (Shih, 2004; Lu et 
al., 2005; Erasmus et al., 2015), липсват такива, които проучват опо-
средстващите фактори в споменатата причинно-следствена връзка 
като каузално свързани медиатори, включвайки ги в общ модел, 
което мотивира и настоящото изследване. Резултатите от него ще 
обогатят знанието за феномена, като потвърдят или отхвърлят един 
от каузалните пътища, по които иновативността повлиява ино-
вационното поведение на потребителя в контекста на българския 
пазар. 

 
Иновационно поведение на потребителя  
Иновационното потребителско поведение, или актуализира-

ната иновативност, се определя като поведение на приемане и 
използване на иновационен продукт или услуга (Im et al., 2007). То 
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е сложна съвкупност от предпоставки, процеси и резултати (Spence, 
1994). Предполага отказ от рутината, установените традиции и 
ригидния начин на мислене, тъй като включва нови за субекта 
активности (Nelson & Winter, 1982). 

В научната литература като основни характеристики на този 
вид поведенческа активност се посочват: нестандартността - 
обусловена от липсата на модели на поведение; рискът (неопреде-
леността) – произтичащ от неясните резултати от употребата на 
иновацията; енерго- и трудоемкостта – свързани със специфич-
ните характеристики на иновационните продукти, които изискват 
влагане на допълнителни усилия за усвояване на нови знания и 
умения; и дискомфортът - породен от необходимостта личността 
да действа в експериментални ситуации, излизайки от зоната си на 
комфорт (Иваньков, & Иванькова, 2008). Предвид изложените спе-
цифики на конструкта, става ясно, че той изисква личности, спо-
собни да се справят в условията на несигурност, отворени към 
новото, интуитивни и адаптивни към промените в средата. 

Иновационното потребителско поведение обяснява степента, 
до която някои индивиди относително по-рано приема или купуват 
новия продукт в сравнение с останалите в социална система 
(Rogers, 2003). То включва в себе си две дименсии – опосредствана 
и приемаща иновативност, които представят неговия когнитивен и 
поведенчески аспект. Опосредстваната иновативност от своя страна 
се изразява в търсене и придобиване на информация за иновацион-
ния продукт или нови ситуации на неговото потребление чрез 
използване на различни информационни източници. Тя е следствие 
от когнитивната преработка на информацията за иновацията, идва-
ща от социалната система (Hircshman, 1980), посредством която 
индивидът символично приема продукта или идеята за него, без 
реално да стига до физическата му употреба (Klonglan & Coward, 
1970). С други думи, иновативните потребители ще изразяват при-
същата си иновативност, като се ангажират активно в междулич-
ностни взаимодействия и събиране на информация за новия про-
дукт, което ще доведе до по-ранното му приемане (Midgley & 
Dowling, 1978; Hirschman, 1980). Опосредстваната иновативност 
включва в себе си три измерения: масмедийна комуникация (основ-
но в лицето на рекламата); междуличностната комуникация, 
осъществявана чрез предаване на информация от уста на уста; 
моделиране на поведението спрямо това на значимите други 
(Andreasen, 1968). 
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Приемащата иновативност се отнася до действителната употре-
ба на иновационния продукт и се свързва с личните впечатления, 
придобити от директния опит и преживявания с него. Приема се, че 
тя е резултат от съчетаването на присъщата иновативност на 
потребителя и сложните процеси на комуникация и убеждаване 
(Hirschman, 1980). 

В терминологията на Клонглан и Кауърд двете дименсии на 
иновационното поведение се обозначават като символично и реално 
приемане на иновационния продукт (Klonglan & Coward, 1970). 
Символичното приемане се разглежда като предиктор на действи-
телната употреба на иновацията в доброволен контекст (Rogers, 
2003; Rawstorne et al., 1998; Klonglan & Coward, 1970). В същото 
време обаче менталното приемане невинаги е последвано от физи-
ческа употреба на продукта (Hirschman, 1980). Например потреби-
телят може да оцени достойнствата на иновацията и да съхрани 
информацията в паметта си, така че тя да е налична при следващи 
решения, но да избягва разходите и присъщия риск, които съпът-
стват нейната употреба. 

Според Роджърс и Робертсън двете измерения могат да бъдат 
представени като поредица от етапи, започващи с информацията 
(или знанието) за иновацията, което ще създаде предпоставка за 
формиране на положителна нагласа, за да се стигне до нейното 
приемане (Rogers, 2003; Robertson, 1971). Така разглежданият фено-
мен е следствие не от едно-единствено решение, а от сложна йерар-
хия от решения на потребителя. 

В основата на иновационното потребителско поведение стои 
личностното измерение „иновативност“ (Goldsmith et al., 1995). 
Счита се, че то е главната движеща сила в процеса на приемане на 
иновационния продукт, тъй като ръководи преценката на индивида 
в решението му за покупка (Midgley & Dowling, 1978). Емпирично е 
установено, че по-високото ниво на иновативност се свързва с по-
ранно приемане на иновацията или с включване на потребителя в 
иновационна поведенческа активност (Citrin et al., 2000; Rogers, 
2003; Im et al., 2007; Lassar et al., 2005).  

 
Присъща потребителска иновативност 
Съществуват множество дефиниции, представящи същността 

на конструкта „присъща потребителска иновативност“. В най-общ 
вид той бива определян като глобална личностна черта, присъща в 
по-голяма или по-малка степен на всеки индивид (Midgley & 
Dowling, 1978); свързва се с различията в когнитивните и поведен-
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ческите реакции на субектите към новото и непознатото и отразява 
новаторското поведение в сферата на потреблението. Обозначава се 
още с термини като „глобална потребителска иновативност“ 
(Goldsmith & Hofacker, 1991) или „иновативна предразположеност“ 
(Midgley & Dowling, 1978) и представя най-високото ниво на аб-
страктност на конструкта „иновативност“, приложимо към различ-
ни продуктови категории. 

Мидгли и Даулинг са първите изследователи, които разграни-
чават иновационното поведение от присъщата иновативност на 
личността. Те приемат, че в основата на последната стои кому-
никационната независимост, определена от степента, до която про-
цесът на вземане на решение от страна на потребителя е освободен 
от влиянието на другите в социалната система, които вече са 
използвали продукта. Авторите разглеждат понятията „възприем-
чивост към новите идеи“ и „независимост от споделения (комуни-
кирания) опит на другите“ като еквивалентни (Midgley & Dowling, 
1978).  

Левит и Уолтън също акцентират върху възприемчивостта на 
личността към нови стимули и преживявания, дефинирайки 
иновативността като отвореност към информационната преработка, 
или когнитивен стил. Те приемат, че високоиновативните личности 
са способни да разпознаят новата идея и възможните ѝ приложения, 
имат потенциал конструктивно да използват получената инфор-
мация, без значение дали е резултат от целенасочено търсене, или е 
случайно възприета от личността (Leavitt & Walton, 1975). 

В дефинициите на Хиршман, Манинг и колеги иновативността 
е обозначена като „присъщо търсене на новост“, отразяващо харак-
терната за индивида склонност към търсене на новото и различното 
в сферата на потреблението (Hirschman, 1980; Manning et al., 1995). 

Друга гледна точка към разкриването на същността на 
конструкта е определянето му като личностна предиспозиция, насо-
чена към закупуване на нови продукти и марки, а не задоволяване            
с предишните потребителски избори и модели на поведение 
(Steenkamp et al., 1999), или казано по-общо – като „потребление на 
новост“ (Roehrich, 2004).  

В теоретичната концепция на Ууд и Суейт конструктът се 
свързва с потребностите на индивида от познание и промяна, които 
отразяват неговото когнитивно и сензорно измерение. Изследо-
вателите  описват иноваторите като личности, които имат готовност 
за промяна, чувстват се комфортно с новите стимули и са склонни 
да търсят познание (Wood & Swait, 2002). 
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 Обобщавайки представените възгледи на различните автори, 
можем да заключим, че присъщата потребителска иновативност 
изразява глобалната тенденция на личността да бъде възприемчива 
и отворена към нови стимули и активиращи преживявания в сфера-
та на потреблението; представя най-високото ниво на абстрактност 
на конструкта „иновативност“ и не е свързана със специфична 
област или продуктова категория, т.е. може да бъде приложена към 
различни ситуации и продукти.  

 
Връзка между присъща иновативност и иновационно 

поведение на потребителя – модел  на технологично приемане 
(ТАМ) 

Иновационното потребителско поведение е реална проява на 
личностното измерение иновативност, опосредствана от редица 
ситуационни, комуникационни и личностни фактори (Hirschman, 
1980). Връзката между двата конструкта е разгледана в модела за 
технологично приемане на Дейвис  (ТАМ) (Davis, 1986), адаптиран 
от Агаруал и Прасед (Agarwal & Prased, 1998), който предоставя 
теоретична рамка за разбиране на иновационното поведение на 
индивида. Моделът постулира, че личностното измерение „инова-
тивност“ повлиява процеса на приемане на иновацията чрез меди-
иращата роля на възприятията за полезност и лесна употреба и 
нагласата към иновационния продукт. Съгласно изложената теоре-
тична перспектива колкото по-силно изразена е иновативността на 
потребителя, толкова по-голяма е вероятността иновацията да бъде 
възприета като осигуряваща повече ползи и неизискваща особени 
усилия при употребата ѝ, което от своя страна ще подпомогне фор-
мирането на положителна нагласа, предпоставяща по-ранното ѝ 
приемане (обратното също е валидно).  

Възприетата полезност се определя като степента, в която 
индивидът вярва, че употребата на иновационния продукт ще 
подобри собствената му ефективност. Някои изследователи са 
склонни да сравняват това инструментално вярване с относителното 
предимство на иновацията, посочено от Роджърс (2003) в теорията 
му за социалната дифузия (Karahanna & Straub, 1999). Възприетата 
лесна употреба е оценката на потребителя за степента, до която 
смята, че използването на продукта ще бъде лесно и няма да изиск-
ва допълнителни ментални и физически усилия (Davis, 1986). От 
двете инструментални вярвания по-значимият фактор, обуславящ 
готовността на потребителя да приеме иновационния продукт, е 
перцепцията за неговата полезност (Davis, 1989; Sun & Zhang, 
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2003). Възприетите ползи от употребата на иновацията в ежедне-
вието могат да мотивират индивида да вложи повече усилия и да 
преодолее трудностите при взаимодействието си с нея. 

Нагласата на потребителя за използване на иновационния 
продукт е другият опосредстващ конструкт в модела. Атитюдът е 
дефиниран като заучена предразположеност да се реагира по после-
дователно благоприятен или неблагоприятен начин по отношение 
на даден обект (Fishbein & Ajzen, 1975), формирана вследствие на 
оценката на обекта като подходящ или неподходящ да задоволи 
конкретната потребност на личността. С други думи, нагласата е 
оценката на потребителя за целесъобразността на използване на 
иновационния продукт в ежедневието; тя е благоприятното или 
неблагоприятното отношение към неговата употреба (Davis, 1986). 

 
Изследване 
Целта на настоящото изследване е да проучи медииращата 

роля на възприятието за полезност, възприятието за лесна употреба 
и нагласата към иновационния продукт в причинно-следствената 
връзка между присъщата иновативност и иновационното поведение 
на потребителя. 

Извадка 
Изследването е проведено в извадка, включваща 1 106 респон-

денти, подбрани на случаен принцип. Възрастта на участниците 
варира в диапазона от 22 до 65 години, като средната възраст е 41 
години. Извадката е почти равномерно разпределена по признаците 
„пол“ (55,1% жени и 44,9% мъже) и „образование“ (54,2% с висше 
образование, 45,8% със средно). Преобладават лицата без деца в 
семейството – 71,6% от всички респонденти. 

Използван инструментариум 
Скала, измерваща присъщата потребителска иновативност 

(Steenkamp & Gielens 2003) 
Инструментът е предложен от Стийнкамп и Джиленс, които 

дефинират конструкта като вярванията на потребителя, че ще бъде 
сред първите, които ще изпробват иновационния продукт, когато 
той се появи на пазара; изразява желанието на личността за промяна 
и е в контраст с предишния ѝ избор (Steenkamp & Gielens, 2003).  

Скала за иновационно поведение (актуализирана иноватив-
ност) (Chao, 2010) 

За измерване на иновационното поведение е използван мето-
дът, разработен от Chao (2010) на основата на подхода на Роджърс 
(2003), който разглежда многоетапността на процеса на приемане на 



338 

иновацията. Предложени са шест айтема, съответстващи на всеки 
един от етапите, като изследваните лица отбелязват само едно от 
посочените твърдения – онова, което в най-голяма степен е валидно 
за тях. Иновационно поведение е налице, когато респондентът е 
избрал твърдението, съответстващо на етапа на закупуване на про-
дукта. В настоящото изследване методът е приложен с иновационен 
продукт. 

Скала за полезност на конкретен продукт/обект (Nysveen et 
al., 2005) 

Автори на методиката са Нисвен и колеги (2005), които я из-
граждат на основата на идеята на Дейвис и модела на технологично 
приемане (ТАМ) (Davis et al., 1989). Включва три айтема, измер-
ващи степента, до която личността възприема използването на 
конкретен обект (в настоящото изследване – иновационен продукт) 
като осигуряващо ползи и подобряващо нейната ефективност. 

Скала за лесна употреба на конкретен продукт/обект 
(Nysveen et al., 2005) 

Инструментът съдържа три независими твърдения, измерващи 
възприятията на индивида по отношение на усилията, които ще му 
бъдат необходими, за да научи или използва нещо. В конкретното  
изследване скалата е приложена, за да се измери перцепцията за 
лесна употреба на иновационен продукт. Методиката е разработена 
от Нисвен и колеги (2005) на основата на скалата за лесна употреба, 
описана от Дейвис и колеги (1989). 

Скала за нагласа към конкретен продукт/обект (Yi & Jeon, 
2003) 

Инструментът измерва степента, в която личността има поло-
жително отношение  към даден обект и е вероятно да го препоръча 
на други от своето социално обкръжение. Скалата е приложима и 
към продукти и услуги (Yi & Jeon, 2003). 

При всички използвани методики за отговорите на респон-
дентите е приложена 5-степенна скала от Ликертов тип, варираща 
от 1 („не съм съгласен/на“) до 5 („съгласен/на съм“).  

Изследователският инструментариум е с добри психометрични 
характеристики. Стойностите на коефициента α на Кронбах за от-
делните скали са съответно: α = 0,87 за потребителска иноватив-
ност, α = 0,78 за потребителска нагласа, α = 0,92 за възприета 
полезност и α = 0,92 за възприета лесна употреба. 

Резултати и обсъждане 
Проверката на медииращата роля на възприятието за полез-

ност, възприятието за лесна употреба и нагласата към инова-
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ционния продукт във връзката между присъщата иновативност и 
иновационното поведение на потребителя е направена с множест-
вен медиационен анализ с три каузално свързани медиатора. За 
целта е използван PROCESS v 3.0 на Андрю Хейз (Heys, 2013), a не 
обикновена линейна регресия. В конструирания множествен медиа-
торен модел възприятието за полезност на продукта е избрано за 
първи медиатор от двете инструментални вярвания, тъй като се 
счита за по-важния от двата фактора, мотивиращ личността да 
положи повече усилия (ментални и физически), за да се справи със 
сложността на иновацията (Sun & Zhang, 2003; Yang, 2005). 

Анализът на резултатите от поредицата регресии показа, че 
зависимата променлива присъща иновативност има слаб стати-
стически значим директен ефект върху първия медиатор (въз-
приетата полезност) и детерминира 5,3% от неговите вариации 
(β = 0,0884; р < 0,001; R² = 0,0530). Заедно двата фактора се явяват 
значими предиктори по отношение на втория медиатор (въз-
приетата лесна употреба) с общ дял обяснена дисперсия 57,96% 
(R² = 0,5796). При включване на споменатите променливи в общ 
модел, обясняващ промените в нагласата към иновационния про-
дукт (или третия медиатор), присъщата иновативност губи предик-
тивната си способност (β = 0,0160; р > 0,05) по отношение на 
опосредстващия фактор. От останалите две променливи по-силна е 
предикцията на възприятието за полезност (β = 0,7719, р < 0,001) в 
сравнение с възприятието за лесна употреба (β = 0,4779; р < 0,05).  

От друга страна, зависимата променлива иновационно поведе-
ние е детерминирана в най-голяма степен от възприятието за полез-
ност (β = 0,6406; р < 0,001) и в по-малка от нагласата към инова-
цията (β = 0,1515; р < 0,001) и присъщата иновативност (β = 0,0169; 
р < 0,05), но не и от възприятието за лесна употреба (β = 0,0192;       
р > 0,05). Установената силната предиктивна способност на въз-
приетата полезност е в съответствие с данни от предишни изслед-
вания (Karahanna & Straub, 1999; Park & Chen, 2007; Fagan et al., 
2012 и др.) и потвърждава идеята на Триандис, че индивидът оце-
нява последиците от своето поведение от гледна точка на въз-
приетите ползи и базира поведенческия си избор на тяхната привле-
кателност или желателност (Triandis, 1980). Дискутираният  модел е 
представен на следващата фигура (фиг. 1). 
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c – чисто влияние на зависимата променлива (Х) върху независимата (У) (total effect); 
c’ – влияние на независимата променлива (Х) върху зависимата (У), когато в модела са 

включени трите медиатора (direct effect); 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

Фиг. 1. Медиираща роля на възприятието за полезност, възприятието за 
лесна употреба и нагласата към иновацията в причинно-следствената 

връзка между присъщата иновативност и иновационното поведение на 
потребителя 

 
Констатираният индиректен ефект 0,0041 при доверителен ин-

тервал CI [0,0019; 0,0066], дава основание да се направи изводът, че 
двете инструментални вярвания и нагласата към иновацията имат 
медиираща роля в причинно-следствената връзката между присъ-
щата иновативност и иновационното поведение на потребителя. 
Процентът обяснена дисперсия от промените в зависимата величина 
от страна на независимата такава е едва 4,2% (R² = 0,0421), а при 
включване на медиаторите в модела нараства значително и достига 
до 56,08% (R² = 0,5608).  

Полученият резултат се съгласува с теоретичните предпостав-
ки на модела за технологично приемане (ТАМ) на Дейвис (Davis et 
al., 1989; Davis, 1989), адаптиран по-късно от Агаруал и Прасед 
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 c’  =  0.0169***; R² = 0.5608 

0.7719*** 

R² = 0.6862 

Възприятие за 

лесна употреба 
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Индиректен ефект – 0.0041 CI [0.0019 до 0.0066] 
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(Agarwal & Prased, 1998) и Лу и колеги (Lu et al., 2005), и доказва 
неговата способност да обясни включването на потребителя в 
иновационно поведение. Той демонстрира, че иновативният потре-
бител ще формира дейностна готовност към иновацията посред-
ством възприемането и оценяването ѝ като полезна и лесна за 
употреба, а положителната нагласата от своя страна ще подпомогне 
въвличането му в иновационна поведенческа активност. С други 
думи, в основата на формираната дейностна готовност, предпоста-
вяща процеса на приемане на иновацията, стоят възприятията на 
потребителя относно продукта, детерминирани от неговата потреб-
ност да опита нови стимули. 

С присъщото си любопитство и стремеж към нови преживя-
вания високоиновативните личности са активно търсещи информа-
ция за новата идея, като използват различни медии. Придобитите 
познания и техническа компетентност позволяват на тази категория 
потребители не само да развият по-положителни възприятия за 
продукта по отношение на потенциалните му предимства, но и 
повишават тяхната увереност, че са способни да го използват (или 
да работят с него) от гледна точка на притежаваните знания и уме-
ния. Осъзнаването на потенциала на иновационния продукт да 
задоволи конкретната им потребност и липсата на сериозни затруд-
нения при взаимодействието с него от своя страна ще доведат до 
формиране на дейностна готовност  и намерение за покупка. 

От друга страна, интересът и стремежът към новото, стоящи в 
основата на личностната черта иновативност и свързаните с нея 
склонност към риск и способност за справяне в условията на неси-
гурност, предполагат изграждане и поддържане на положителна 
нагласа към иновацията и желание за нейната употреба при лич-
ностите с високо ниво на иновативност.  

Съпоставянето на индиректните ефекти при отделните медиа-
торите показа, че най-силна опосредстваща роля в разглежданата 
причинно-следствената връзка има възприятието за полезност на 
продукта (Med. effect – 0,0921 при доверителен интервал CI [0,0703; 
0,1154]), а най-слаба – възприятието за лесна употреба (Med. effect – 
0,0025 при CI [0,0002; 0,0061]). Това означава, че иновативният 
потребител ще формира положителна нагласа към иновацията, 
предпоставяща нейното приемане, преди всичко въз основа на 
възприемането ѝ като способна да задоволи осъзнатата му потреб-
ност в по-голяма степен от съществуващите на пазара продуктови 
алтернативи или като източник на повече ползи, а не толкова въз 
основа на убежденията му за нейната лесна употреба. Този резултат 
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подчертава рационалната природа на съвременния потребител и 
съответства на представата за него като за „хомо икономикус“, или 
рационално действащ икономически субект, стремящ към макси-
мални утилитарни или хедонистични ползи от продукта – потре-
бител, който очаква иновационният продукт да му осигури допъл-
нителни предимства пред вече съществуващите стоки на пазара. 

 
Заключение 
Разбирането на иновационното потребителско поведение и 

формирането му у потребителя се превръща в основен приоритет за 
бизнеса, предвид значимостта на феномена за успеха на иновацион-
ните продукти. Проведеното проучване, макар и ограничено в своя 
мащаб, обогатява представата за иновационното поведение и спо-
мага за по-задълбоченото му разбиране, като разкрива един от 
каузалните механизми, стоящи в основата на връзката между при-
същата иновативност и иновационното поведение на потребителя. 
По-конкретно потребителската иновативност повлиява положител-
но решението на потребителя да се включи в иновационна пове-
денческа активност вследствие на формираната дейностна готов-
ност на основата на възприетата полезност и лесна употреба на 
продукта, като по-важният от двата фактора за оценка на инова-
цията се явява убеждението за нейната полезност. Въз основа на 
така получените резултати може да се направи изводът, че изграж-
дането на ефективна комуникация с потребителя по отношение на 
иновационния продукт, така че той да бъде възприет и оценен 
положително, т.е. да се формира дейностна готовност и желание за 
употреба, изисква медийното съобщение да акцентира върху ползи-
те от него, като ги направи значими и очевидни за потребителя, 
давайки му основание да го предпочете пред останалите алтернати-
ви на пазара. Друго изискване към медийното съобщение е то да 
допринесе за намаляване на сложността на продукта, като демон-
стрира лесната му употреба чрез използване на илюстрации и 
примери от реалния живот, включващи различни персонажи – 
известни личности, експерти, както и обикновени потребители. 
Също така съчетаването на рационални и емоционални послания 
при повишаване на познавателното ниво на потребителя и пре-
доставяне на повече информация за характеристиките на инова-
ционния продукт ще подпомогне формирането на положителна 
нагласа или ще засили вече съществуваща такава, която от своя 
страна ще мотивира потребителя да се включи в иновационна 
поведенческа активност. 
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Знанието за това по какъв начин възприетата полезност, въз-
приетата лесна употреба и нагласата към иновационния продукт 
при индивидите с различно ниво на иновативност влияят на тяхното 
иновационно поведение, както и разбирането от страна на марке-
толозите, че промяната във всеки един от тези фактори ще доведе 
до промяна и в реакциите на потребителя към иновацията, са стъпка 
към оптимизиране на маркетинговите стратегии за повлияване на 
разглеждания феномен в желаната посока. 
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Summary: The idea of majority influence was widely accepted in the field 

of social psychology for a long time.  Part of the studies on majority influence 
involves the process of conformity. Further investigations bring evidencе in 
support of minority influence and innovation. They give important information 
about the nature of minority groups and their  transformation from passive into 
active minorities. The aim of this report is to present those peculiarities of 
minority groups which make them significant and able to produce social 
influence in different situations.   

Keywords: active minorities, passive minorities, social influence, 
conformism, majority 

 
Целта на настоящия текст е да се идентфицират социално- пси-

хологическите особености на малцинствените групи. За постигнето 
на тази цел се решават няколко изследователски задачи: 1. Да се 
проследи проявата на конформно поведение от страна на малцин-
ствените групи в параметрите на отношенията им с мнозинството; 
2. Да се анализират особеностите на влияние на различните видове 
малцинствени групи върху мнозинството; 3. Да се изведат отличи-
телните черти на активните малцинства.  

Хипотетично се допуска, че социално-психологическите черти 
на малцинствените групи ще бъдат пряко зависими от активността 
или пасивността на малцинството по отношение на противопо-
ставяне на нормите на мнозинството.  

Разнообразни са големите социални групи. Социалната психо-
логия изучава подробно три големи подгрупи- инцидентните мно-
жества, тълпите и движенията. При инцидентните множества инди-
видите, принадлежащи към тях попадат случайно, без обща цел. Те 
могат да придобият характера на тълпа, когато тази съвкупност от 
индивиди намери обща посока на мислене и поведение.  
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Социалната психология постепенно се отдалечава от идеята за 
хаотичност на тълпата чрез постулата на Макдугъл (McDougall, 
2001) за това, че в на пръв поглед стихийната същност на тълпата 
има скрити елементи на организация. За да бъде едно групово 
множество характеризирано като организация е необходимо да има 
постоянство в състава на масата, да има наличие на емоционално 
отношение към масата, масата да влиза в отношения с други 
подобни на нея масови образувания - както коалиционни, така и 
конкурентни и съперничещи си с нея. Необходимо е и следване на 
определени традиции и обичаи.  

Цялостната маса е съставена от отделни субструктури, всяко от 
които притежава своя специфика и социално-психологически 
особености, според които диференцира своите членове от тези на 
останалите субструктури.  

Субструктурите, съставляващи големите множества са мнозин-
ството и малцинството. Те могат да възникнат ситуативно по повод 
решаването на групов проблем, като в този случаи разделението е 
променливо и нетрайно. Разделението на мнозинство и малцинство 
става трайно когато към тяхната характеристика се добави друг 
отличителен идентификационен признак, който в своята същност 
най-често е противоречив (Dzhonev, 1997).  

 
Малцинствени групи и конформистко подчинение  
Ранните изследвания върху взаимоотношенията между мал-

цинствените и мнозинствените групи категорично поставят малцин-
ствата в зависимост от силата на мнозинството чрез принуда към 
конформиране. Единствено чрез първоначално конформистко под-
чинение членовете на дадена малцинствена група могат да окажат 
влияние в даден бъдещ момент. Московичи и неговия колектив 
(Moscovici and Doms, 2006) поставят нов поглед върху малцин-
ствата и тяхната позиция спрямо мнозинството, като се противо-
поставят на тезата за неизбежния конформизъм спрямо мнозин-
ството. Малцинствата се разглеждат като носители на иновация, 
промяна на установените норми, проявяващи се в твърдо некон-
формистко поведение. Московичи и екипът му правят задълбочени 
изследвания върху влиянието, което активните и пасивните малцин-
ства оказват върху промяната и представянето на алтернативна и 
оригинална гледна точка или начин на живот. Въз основа на опита 
се извеждат основните черти, когнитивни подходи, стилове на 
поведение и нормите, които дадено малцинство е  необходимо да 
следва, за да  бъде позицията му чута и приета от мнозинството.  
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Социалната психология има дълга история в изследването на 
малцинствените групи и извеждането на отличителни характери-
стики на техните членове. Според нея най-важната функция на 
поведението на индивидите е адаптирането към дадена социална и 
физическа среда. Поради това основната задача на индивидите е да 
изградят в себе си умението да предвиждат събития, за да може 
приспособяването им към тях да бъде по-лесно. Един от начините 
индивидите да проверят валидността на своите преценки за реал-
ността е като направят емпирична проверка на физическата реал-
ност. Понякога обаче проверката на валидността на преценките 
посредством физическата реалност е невъзможна и поради това 
индивидът е необходимо да се обърне към другите, за да потвърди 
или отхвърли валидността на възприятията си. Това се случва 
посредством процеса на социално влияние (Kreyghed and Nemerof, 
2008). Чрез социалното влияние индивидите непрекъснато модифи-
цират и приспособяват своето поведение, координират се помежду 
си в името на постигането на някаква съвместна и взаимнозависима 
цел. По този начин във взаимоотношенията чрез взаимното влияние 
всеки може да контролира ресурсите и постигането на целите на 
другия. Степента на влияние зависи от степента на взаимозависи-
мост на целите и сътрудничество във взаимоотношенията. Процесът 
на социално влияние изисква съзнателно и целенасочено планиране 
на най-подходящия път за осъществяване на контрол. Необходимо е 
обаче социалното влияние да се диференцира от манипулацията и 
сугестията, където влиянието за осъществяване на дадено действие 
е скрито или включва неосъзнаван елемент (Yonkova, 2014).  

Постигането на някаква обща цел предполага наличието на 
общи правила и норми, на които всички членове на дадена група 
трябва да се подчиняват. По този начин влиянието е пряко свързано 
със зависимостта. Поради това дадена личност или група би могла 
да упражнява влияние върху други единствено когато те зависят от 
нея, за да удовлетворят своите нужди. Целите на влияние от своя 
страна могат да демонстрират два вида поведение- на приемане на 
възгледите на мнозинството, т.е. конформиране или устояване на 
натиска на мнозинството, т.е. независимост или отклоняване 
(Moscovici and Doms, 2006).   

Конформирането изисква уеднаквяване на членовете с цел 
адаптация към дадена група. Той е свързан със съгласие за опреде-
лена черта, нагласа или поведение, типични за групата, както и с 
пряко действие на фактори като социална подкрепа, референтност 
на групата, полови различия и големина на групата (Yonkova, 2016).  
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Макар процесът на социално влияние в идеалното си прояв-
ление да дава възможност на всеки да може да влияе върху пости-
гането на целите на другия, е разпространена тезата, че процесът на 
влияние е упражняван в една-единствена посока, а именно, че влия-
нието произтича от мнозинството и е насочен към малцинството. 
Въз основа на множество изследвания в областта на конформизма и 
социалното взаимодействие се смята, че мнозинствата имат най-
добрата информация, както и най-големи възможности да раздават 
награди или наказания и поради това те се приемат като най-големи 
източници на влияние (Moscovici and Doms, 2006).   

Значими данни за това как мнозинството оказва влияние върху 
малцинството дава експериментът на Аш върху конформизма (Ash, 
1955). В експеримента участва едно единствено неосведомено лица 
и други шест подставени лица. Обявено е, че експериментът има за 
цел да изследва зрителното възприятие посредством съпоставяне 
дължината на една вертикална линия към дължините на три отделно 
групирани линии с различна дължина. Всяко от лицата трябва да 
изрече на глас правилния според него отговор, като неосведоменото 
лице е ситуирано предпоследно по ред, така че да може да чуе пове-
чето от мненията на останалите участници. Всички подставени лица 
са инструктирани да дадат един и същ отговор. Въпреки очевидната 
грешка неосведоменото лице дава същия отговор. Аш установява, 
че 37 лица от общо 50 се поддават на конформизъм, 15 се поддават 
най-малко в половината опити и 4 се конформират по 10 и повече 
пъти. Установява се, че причината за конформиране на по-голямата 
част от изследваните лица е не неспособност да разпознаят верния 
отговор, а страх от осъдителното мнение на мнозинството за тях. 
Резултатите от експеримента показват, че индивидът се поддава 
доброволно на влияние на мнението на мнозинството, без то да е 
оказало никакъв натиск върху него.  

Изследователят решава да модифицира експеримента като към 
неосведоменото лице прибавя още едно подставено лице, което 
изказва мнение, противопоставящо се на мнението на мнозин-
ството. При тези условия конформизмът спада от 33% на 5%. Уста-
новява се, че този спад е независим от отношенията вътре в малцин-
ството, а също и от промяната на характеристиките на подставеното 
лице от малцинството, дори когато лицето е апатично или от друга 
раса. Може да се предположи, че присъствието на другия девиантен 
снема тревожността в изследваното лице за това, че ще бъде 
санкционирано или изолирано от мнозинството. По този начин 
става ясно, че сам индивидът преживява по-големи трудности и 
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зависимост от мнението на мнозинството, отколкото отново в 
условия на малцинство, макар и със само един подкрепящ го друг.  

Изводите, направени от Аш дават тласък на множество изслед-
вания върху влиянието, което дадена малцинствена група може да 
окаже. Върху тях се основава и мнението, че дадено малцинство 
може да окаже влияние когато то или негов член първоначално се 
конформира с мнозинството, придобие определен престиж и спече-
ли благоприятното мнение на другите от групата за него. По този 
начин по-късно той би могъл да използва тази своя власт, за да 
окаже влияние чрез авторитета си. Тези заключения обаче се оказ-
ват не особено значими в сравнение в резултатите от по-нататъш-
ните изследвания.  

Московичи и колективът му достигат до значими емпирични 
факти в подкрепа на влиянието на малцинствата, сблъсквайки се 
пряко с твърденията на голяма част от водещите концепции в со-
циалната психология. Теорията за влиянието на малцинствата 
(Moscovici and Doms, 2006) се противопоставя на тезата, че влия-
нието е следствие от зависимостта от мнозинство или авторитет, от 
които другите зависят под една или друга форма. Според нея е въз-
можно дадена иновация да бъде въведена без конформистко подчи-
нение. Изследователите  твърдят, че има две категории иновации – 
едната се разпространява отгоре надолу, а другата отдолу нагоре. В 
първия случай иновацията е форма и следствие от конформизма, а 
във втория тя е независима от конформизма и му се противо-
поставя. Изследователите твърдо стоят зад тезата, че едно малцин-
ство е способно да повлияе върху мнозинството не поради конфор-
мизъм и подчинение, а защото се противопоставя и се отличава със 
специфичен стил на поведение.  

 
Особености на влияние на различните видове малцин-

ствени групи 
Характеристиката на малцинствата се определя от тяхната 

пасивност или активност в обществото (Moscovici and Doms, 2006). 
Наличието на собствено становище на дадена малцинствена група 
определя нейния номичен или аномичен характер. Едните се 
отличават от другите по вида на своето неконформистко поведение, 
то може да бъде характерно или наподобяващо. Двата вида си при-
личат по това, че отказват да признаят нормата на мнозинството и 
доминиращия отговор. Корените на тяхното неконформистко пове-
дение обаче са напълно различни.  
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Номичното малцинство не отрича доминиращата норма поради 
неразбиране или неприемане нормата на мнозинството. Отричайки 
я, номичното малцинство има ясна контрираща позиция, която се 
отделя и се противопоставя на общоприетата норма.  

Първоначалните изследвания на психологията на малцинствата 
са свързани с изследване на активните малцинства. Тази необходи-
мост е породена от постоянно нарастващия брой социални движе-
ния и отцепени малцинства, които провокират конфликти, отхвър-
ляйки нормите и вярванията на мнозинство. Макар че предоставя 
оригинална гледна точка, непозната за мнозинството, активното 
малцинство обикновено се оказва неразбрано и неприето от мно-
зинството.   

При аномичната малцинствена група отсъстват норми и соб-
ствени отговори, поведението и е свързано единствено с наруша-
ване на доминиращата норма. Това е така, тъй като на тази група и 
липсват психологически ресурси и социални средства, за да приеме 
нормата на мнозинството. Тях Московичи дефинира като виктими-
зирани или пасивни малцинства. Според него те пораждат социална 
вина. Нейният произход е свързан с неравнопоставеността на 
малцинствените групи в обществото по отношение на политически 
или икономически права, както и отричане на основната им човеш-
ка идентичност. Именно несъответствието между принципите на 
обществото, свързани със справедливостта и реалността, пораждат 
вътрешни конфликти в членовете на мнозинствата, съпътствани от 
чувство за вина и завършват с определени последици.  

Разкриването на закономерностите на този механизъм подтик-
ва Московичи и Перез (Moscovici and Perez, 2009) да изследват 
същността и причините за влияние на виктимизираните малцинства 
върху мнозинството, както и параметрите, по които това влияние се 
различава от влиянието, което активните малцинства оказват върху 
мнозинството. Хипотезите, които изследователите издигат са, че 
статутът на жертвата бива признат и дори легитимиран и че мно-
зинството е способно и дори е задължено да приеме исканията му 
или да споделя неговите становища. Предполага се, че по отно-
шение на влиянието тези виктимизирани малцинства биха получили 
открито обществено признание. Такова влияние може да има когато 
посланието на виктимизираното малцинство се корени в етично 
отношения с мнозинството. Посланието на виктимизираното мал-
цинство е по-вероятно да предизвиква конфликт в рамките на само-
то мнозинство, отколкото между малцинството и мнозинството. 
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По този начин конфликтът придобива формата на вина - между 
неговите убеждения, идеи и принципи, от една страна, и неговите 
действия, предразсъдъци и поведение към малцинството, от друга. 
Това може да се дължи на факта, че тези действия и предразсъдъци 
са публично забранени или осъдителни или защото те се смятат за 
такива. С исканията си за действия, целящи промяна, виктимизи-
раното малцинство предлага на мнозинството възможността да 
разреши своя вътрешен конфликт. Активното малцинството, от 
друга страна, е по-вероятно да създаде външен конфликт, който би 
довел до промяна в начина, по който се оценява малцинството. 

Поради това, че отсъства специфичен пример за малцинствата, 
предизвикващи социална вина, Московчи и Перез (Moscovici and 
Perez, 2009) провеждат серия от изследвания върху двата вида 
малцинства и кореспондиращите процеси на въздействие, използ-
вайки ромския етнос като виктимизирано или активно малцинство. 
В началото на изследването участниците  трябва да прочетат 
обобщение на историческото гонене на ромите от Европа. След 
изложението е представено разделение на преследването на роми в 
три етапа – благоприятно възприемане на етноса, любопитство към 
тях и възприемането им просто като пътници. Втората фаза е свър-
зана с изгонването им от всяка страна, а третата с интензивното им 
преследване.  

В първият проведен експеримент взели участие 94 участници. 
Първоначално се провежда манипулиране на представянето на 
ромското малцинство или като активно, или като виктимизирано 
малцинство. При условието на виктимизирано малцинствено на 
участниците е казано, че четат резюме на доклад за ромското насе-
ление от ромски представител, докато в условието на активното 
малцинствено състояние те са информирани, че  четат резюме на 
доклад за ромското население от ромска политическа партия. В до-
пълнение заключенията на резюметата са формулирани така, че да 
подчертаят контраста между двата вида малцинства. При викти-
мизираното малцинство е подчертана историята на преследването и 
страданията, за които трябва да се търси компенсация, а при актив-
ното малцинство тази история на преследване е използвана, за да 
търси промяна в обществото така, че никога повече да не бъде 
жертва на такова преследване. По този начин е представено, че 
виктимизираното малцинство не иска нищо друго освен умирот-
воряващ жест от страна на мнозинството, а активното малцинство 
изразява желанието си да се ангажира твърдо с действие, което един 
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ден ще доведе до промяна в представителството на малцинството в 
обществото. 

На участниците е поставена задача да запишат всички идеи и 
чувства, които спонтанно им идвали на ум, след като прочетат 
изявленията за малцинствата. Анализът на тези асоциации показва, 
че виктимизираното малцинството е свързано с идеи относно ком-
пенсация, несправедливост и страдание, което съвпада с нерав-
нопоставеността и репресията, отбелязани в историята на ромите. 
От друга страна идеите относно активните малцинства са свързани 
с мобилизация и промяна. В сравнение с виктимизираното малцин-
ство активното по-често предизвиква категории, свързани с борба, 
конфликт, смелост.  

По този начин изследователите подлагат на проверка идеята, 
че активните малцинства поддържат политическа връзка с мнозин-
ството, а виктимизираните поддържат по-скоро етична. Хипотезата 
на изследователите е, че тази конфликтна връзка цели създаването 
на латентна промяна в мнозинството. Това се противопоставя на 
етическата връзка, която цели да получи компенсация, без непре-
менно да налага гледната си точка на мнозинството.  

Изводите от изследването показват, че виктимизираното мал-
цинство има по-благоприятно въздействие върху явните нагласи, 
отколкото върху латентните, докато активното мнозинство има по-
благоприятно влияние върху нагласите на латентно ниво. Резул-
татите потвърждават първоначално поставените хипотези, че вината 
действа като медиатор на влиянието на виктимизираните малцин-
ства. Също така се потвърждава, че активните малцинства индуци-
рат по-благоприятни латентни нагласи относно ромите, отколкото 
виктимизираните. Хипотезата, на която липсва потвърждение е, че 
различията са били независими от символичния контекст на вина 
или конфликт, в който посланието е представено на участниците.  

Изследователите провеждат ново изследване със същите усло-
вия, като промяна има единствено в метода на измерване на социал-
ната вина. Резултатите показват, че чувствата на социална вина 
водят до по-благоприятни явни нагласи, получени от виктими-
зирното малцинство. Установява се също и, че социалната вина не е 
свързаната с влияние на вида на малцинството върху латентните 
нагласи. По този начин се установява, че виктимизираните малцин-
ства индуцират по-голям социална вина, отколкото активните мал-
цинства.  

Провежда се трето изследване, което се опитва да отговори на 
въпроса дали мнозинството демонстрира жест на признание към 
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виктимизираното малцинство или действията са насочени към 
изчистване грешките от своето минало, едновременно представяйки 
своята идентичност като по-малко расистка. Повторени са същите 
процедури от предишните две изследвания с разликата, че на едната 
част от участниците е съобщено, че резултатите от изследването ще 
бъдат представени на ромска организация, а на другата част е съоб-
щено, че те ще бъдат представени на Комисията на Европейския 
съюз, със седалище в Брюксел. Единственият ефект, отчетен при 
анализ на резултатите е, че изследваните лица изразяват по-голяма 
вина, когато са знаят, че техните резултати ще бъдат анализирани от 
Комисията на Европейския съюз, отколкото когато знаят, че резул-
татът ще бъдат предоставени на самите роми. Тези резултати пот-
върждават хипотезата, че чувството за социална вина е по-вероятно 
да бъде демонстрирано при контакт с международна власт, откол-
кото в лицето на малцинството. Други резултати, установени от 
изследването са, че когато мнението на изследваните лица трябва да 
бъде представено пред ромската общност, изследваните лица са по-
склонни да компенсират виктимизираното малцинство, отколкото 
активното. Когато представянето трябва да се случи пред Евро-
пейската комисия, представянето на малцинството като активно или 
виктимизирано не е имало значим ефект върху склонността за 
компенсация.  

Изследването също така показва, че в условия, където взаимо-
действието с малцинства е директно, активните малцинства получа-
ват по-пълно признание за това, че ромите имат положителна стой-
ност, отколкото виктимизираните. В противовес, когато изследва-
ните лица смятат, че резултатите им са адресирани за Европейската 
комисия, те поставят по-голяма стойност на ромите,отколкото кога-
то те са представени като виктимизирано малцинство. Активното 
малцинство предизвиква мнозинството директно.  

Изследователите заключават, че социална вина по отношение 
на виктимизираното малцинство, което предразполага мнозинство-
то към компенсация на малцинството никога не би могла да се 
появи на първо място при отсъствието на трети авторитет, който се 
явява като защитник на малцинството.  

 
Отличителни черти на активните малцинства 
Концепцията за активните малцинства (Moscovici and Doms, 

2006) изяснява отличителните черти на тези групи. Те са свързани 
със съзнателно и целенасочено противопоставяне на нормите на 
мнозинството и твърдо отстояване на дадена контранорма от страна 
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на малцинството. Номичното малцинство може да се разграничава 
от мнозинството по умерен или екстремален начин. В зависимост от 
отклонението, разделящо двете норми номичното малцинство може 
да има два облика – ортодоксална, пронормативна група или хете-
рортодоксална, контранормативна група. Първата се движи по 
посока на доминиращата норма, надхвърляйки я и преувеличавайки 
нормата на мнозинството. Втората върви срещу доминиращата 
норма и противопоствая нормата на малцинството- контранорма. 
По този начин Московичи и Домс дефинират първата отличителна 
черта на оказващото влияние малцинство, а именно, че то трябва да 
има добре изградена и здраво дефинирана гледна точка, която да 
бъде в противоречие с доминиращата норма по умерен или екстре-
мален начин, т.е. да заема ортодоксална или хетерортодоксална 
позиция.  

Според Московичи и Домс (Moscovici and Doms, 2006) същест-
вуват три норми, които определят мнението на даден индивид за 
обектите. Това са нормата за обективност, нормата за предпочи-
тание и нормата за оригиналност. Характеристиката на малцинства-
та е силно повлияна от нормата за обективност и нормата за ори-
гиналност. Резултатите от изследване на Мюни и колектив показ-
ват, че малцинството има по-голямо влияние в рамките на ориги-
налността, отколкото е рамките на обективността. Причината за 
това е, че публичното приемане и подкрепянето на гледната точка 
на отклоняващото се малцинство изисква и приписване на техните 
стереотипни характеристики върху поддръжниците им. Възмож-
ностите за оказване на влияние на тези стереотипни характеристики  
зависи от три фактора: 1. Нормативната рамка, в която дадено мал-
цинство упражнява влияние; 2. Стилът на поведение на малцин-
ството; 3. Първоначалното становище на целта на влияние.  

Когато малцинството оказва по-силно влияние в нормативната 
рамка на обективността, тогата то се възприема като отклоняващо 
се от общоприетата норма на обективност. Малцинството упраж-
нява по-директно влияние в нормативната рамка на оригиналността, 
отколкото в нормативната рамка на социалната отклонение, тъй 
като рамката на оригиналност стереотипните характеристики се 
възприемат в по-благоприятна светлина.  

Въз основата на направени редица изследвания Московичи 
(Moscovici, 1983) се основава на фундаменталната идея, че  когни-
тивният подход и стилът на поведение на дадени индивиди, незави-
симо дали те са членове на малцинствена или мнозинствена група 
играе ключова роля. Поради това малцинствените подгрупи могат 
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да упражняват влияние върху мнозинството като представят глед-
ната си точка решително, уверено и са ангажирани с убеждение, 
като по този начин отправят предизвикателство към доминиращото 
мнение, насочено към промяна.  

Стилът на поведение на малцинствата също е от ключово 
значение. За да окаже влияние едно малцинство неговото поведение 
трябва да бъде устойчиво, независимо дали става въпрос за вът-
решна или интериндивидуална устойчивост или за социална или 
интраиндивидуална устойчивост. Значимите за малцинствата стило-
ве на поведение са: инвестиране, автономия, справедливост, не-
преклонност и устойчивост. Устойчивостта играе важна роля при 
приемането и организирането на информацията по отношение на 
материалната и социалната среда. Ако  даден индивид демонстрира 
неочаквано, излизащо от обичайните рамки поведение, демонстрира 
го многократно във времето и при различни ситуации, то тогава 
причината за поведението му се приписва на характерни черти на 
същия този индивид. Ако същото устойчиво поведение се демон-
стрира от двама индивиди, членове на дадена малцинствена група, 
това би спомогнало за приписване на това поведение  не само на 
личността, но и на обекта. По този начин устойчивостта придобива 
двойно измерение – във вътрешен план и в междуличностен план, 
което е доказателство за единодушие.  

Московичи и колектив, изследват устойчивостта на поведе-
нието на малцинството посредством назоваване на цветове на серия 
диапозитиви. Това изследване се допълва от опита на Немет и 
колектив (Nemeth, 1986), чийто условия са сходни с тези на 
Московичи и колектив, но с допълнително условие, в което участ-
ниците определят и нюанси на цветовете. Немет и колектив доказ-
ват, че малцинството може да оказва влияние не само когато 
повтаря едни и същи отклоняващи се твърдения. Когато стилът на 
утвърждаване на малцинството е по-гъвкав и отговорите му са 
построени по определена схема, тогава то упражнява по-голямо 
влияние върху мнозинството. По този начин вътрешноинди-
видуалната и социалната устойчивост могат да доведат до подбуди 
в други лица да забележат позицията на малцинството като алтер-
натива на тяхната собствена гледна точка и да подкрепят идеите му. 
Малцинствата, упражняващи по-твърд стил на поведение упраж-
няват по-слабо влияние, отколкото тези, които използват по-гъвкав 
стил, тъй като внушават характеристики, които са по-положителни. 
Гъвкавият стилът на поведение и в двете рамки упражнява по-силно 
влияние отколкото ригидния. 
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Резултатите от изследване на по-отдалечени от малцинствата 
субекти показват, че те са по-склонни да бъдат повлияни от него, 
когато то е гъвкаво и когато е в сила нормата на оригиналността, а 
резултатите на по-близките до малцинствата субекти показват, че за 
тях значимостта на нормата на оригиналност спомага за приемането 
на позицията на малцинствата, но само, когато се демонстрира 
гъвкав стил на поведение. Когато се срещнат с ригидно малцинство, 
близките на субектите не са повлияни в по-голяма степен, когато е в 
сила нормата на оригиналност, отколкото в нормативната рамка на 
социалното отклонение. Влиянието в личен план е рамките на 
оригиналността и на двете малцинства- гъвкавото и ригидното имат 
силно влияние. Нормативната рамка на оригиналността спомага за 
по-голямото влияние на устойчивото малцинство, отколкото рамка-
та на обективността. Така нормативната рамка, в която дадено мал-
цинство се проявява е от решаващо значение за неговото влияние.  

Друга важна характеристика на малцинството, произтичаща от 
резултатите от изследване на Немет и колектив (Nemeth, 1986) е, че с 
увеличаване размера на малцинството се увеличава и възприеманата 
негова компетентност, но намалява внушаваното от него доверие.  

Именно тези резултати подтикват Московичи и Лейдж 
(Moscovici and Doms, 2006) да проведат изследване, наподобяващо 
изследването през 1969 г., като този път изследователите подчер-
тават оригиналността в инструкциите, предоставени на изследва-
ните лица. Резултатите, получени от експеримента представят освен 
факта за зависимостта между оригиналността и влиянието на 
малцинството, но и изводът, че тенденцията към оригиналността се 
проявява най-пълно в условията, в които нормата е интериори-
зирана. Въз основа на резултатите от изследването Московичи пра-
ви следните заключения: за да се упражни влиянието си дадено 
малцинство е необходимо нормата за обективност да се замени с 
нормата за оригиналност; когато оригиналност стане норма, то тога-
ва мнозинството демонстрира по-голямо приемане на малцинство-
то, но при тези условия все още не може да се говори за иновация, а 
по-скоро за имитация. Само в условия на подсилване на вярата на 
изследваните лица в тяхната собствена оригиналност и интерио-
ризирането и от тях, те се приближават до иновацията. Изводът от 
всички тези изследвания върху иновацията на малцинствата е, че 
социалното взаимодействие се основата на правилата и нормите, 
ръководещи поведението на индивидите. 

Анализираните принципи на взаимодействие между малцин-
ствените и мнозинствените групи потвърждават поставената хи-
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потезата, а именно, че социално-психологическите особености на 
малцинствените групи са пряко зависими от активността или 
пасивността на малцинството по отношение на противопоставяне на 
нормите на мнозинството. Посредством поддържането на опреде-
лени стил на поведение, когнитивни особености и норма на ориги-
налност малцинствата не само се противопоставят на изградените 
от мнозинството норми, но и оказва влияние, чрез което то да 
приеме позицията на малцинството. Познанията за тези механизми 
на влияние са от актуално значение за  решаването на множество 
социални проблеми, свързани с малцинствата.  
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Summary: A research among Bulgarian startups has been conducted 

aiming at identifying the organizational cultural profile of newly started 
ventures and looking for interrelationship between organizational culture and 
group effectiveness. The Competing Values framework is used to establish the 
dominant dimension between the four types of organizational culture - clan, 
market, adhocracy, and hierarchy. The results show that leading dimension 
among Bulgarian startup organizational cultures is the clan (“family”) followed 
by the ad-hoc culture type. It has also been proven that the clan dimension has a 
negative (perhaps also counterproductive) correlation with the group 
effectiveness. As startups mature, the research shows that their organizational 
culture type changes and the market dimension becomes stronger. 

Keywords: organizational culture, startup, effectiveness, family, market 
orientation. 

 
 
Процесът по формиране на организационна култура започва от 

създаването на компанията - с възникването на идеята и решението 
на основателите да се създаде обща структура с единна цел и 
посока. Организационната култура е променлива, тя не е статичен 
феномен. Поради функциите, които изпълнява, а именно на вътреш-
на интеграция и външна адаптация, тя има жизненоважна роля за 
оцеляването и развитието на всяка компания. Различен тип култура 
е подходящ за различни периоди от жизнения цикъл на фирмите. 
Но какво се случва в самото начало и защо този етап е от голяма 
значимост? 

mailto:evelina.prodanova@gmail.com
mailto:evelina.prodanova@gmail.com
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За новостартирали компании се приемат тези до петата година 
от създаването. Предизвикателствата в тази фаза от функциони-
рането на една организация са многобройни: тя е в процес на 
изграждане на организационна култура, структура, работни прак-
тики и формализирани модели на вътрешногрупова комуникация, 
дефиниране на общи цели, разпределение на отговорности. Тя се 
нуждае от процес за подбор, изграждане на практики за привличане, 
задържане и развитие на членовете, създаване на ангажираност и 
лоялност, групова идентичност и мотивационни модели. Необхо-
димо е да се създаде чувство на принадлежност и идентифициране с 
организацията, за да могат членовете да задоволяват своите со-
циални и емоционални потребности и да продължат участието си в 
нея.В тези трудни първи стъпки новостартиращите компании рядко 
получават помощ от специалисти за това как да се развиват успеш-
но ―отвътре‖, за да успеят да се наложат―навън‖ и да устоят на 
предизвикателствата на средата. Статистиката енегативна – над 90% 
от стартиращите компании се провалят (Marmer, Herrmann, 
Dogrultan & Berman, 2011). През последните 10 години новостар-
тиращите компании са се увеличили с 322% и имат голямо ико-
номическо значение: за периода 2015–2017 г. общият иконо-
мически принос, който те имат е в размер на $2.3 трилиона. През 
2017 г. над $140 милиардаса инвестирала в новостартирали компа-
нии глобално.

1
 Данни за България липсват. Тези изследвания търсят 

и причините защо компаниите се провалят. Сред топ 5 се оказват 
фактори като ―неподходящ екип‖, ―липса на фокусирана стратегия‖, 
―липса на отговорност и мотивация‖, ―неспособност да се приема 
съвет‖, ―липса на реакция на промените на средата‖. 

 
Организационна култура в новостартиращи компании 
Организацията е социална система, която се състои от насо-

чени дейности на допълващи се или взаимозависими членове за 
постигане на общ резултат. В процеса на създаването си, а впослед-
ствие функционирането и взаимодействието със средата, в която 
пребивава, организацията разработва сложен механизъм от органи-

                                                 
1  Според международния доклад Startup Genome - най-голямото проучване на 

новостартиращи компании в световен мащаб, провежда се в над 30 държави и с 

данни, предоставени от над 10 000 основателя. Налично на: 

https://startupgenome.com  

https://startupgenome.com/
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зационни конструкти, които работят интегрирано за постигане на 
максимална ефективност. В нея се сформира формална структура и 
неформална система за навигиране на поведението. Тези нефор-
мални организационни аспекти се обединяват под термина ―органи-
зационна култура‖. Според Е. Педигрю тя е “Система от публично 
и колективно приети значения, които са валидни за определена 
група през даден период от време. Тази система от форми, 
категории и представи дава интерпретацията на ситуацията, в 
която хората се намират.” (Pettigrew, 1979). Според Х. Хофстеде - 
организационната култура е “колективно програмиране на 
съзнанието” (Hofstede, 2001), У. Оучи я дефинира като “съвкуп-
ността от символи, церемонии и митове, които разкриват осново-
полагащите ценности и убеждения на организацията на нейните 
членове.” (Ouchi, 1981). “Начинът, по който се извършват неща-
та” е според Т. Дийл и А. Кенеди (Deal & Kennedy, 1982), a според 
Т. Питърс и Р. Уотърман е “доминиращата и свързваща съвкуп-
ност от споделени ценности, пренасяни чрез такива символни 
средства като разказите, митовете, легендите, анекдотите.” 
(Peters, Waterman, 1982). Най-разпространена като че ли е дефи-
ницията на Едгар Шайн, който определя организационната култура 
като “система от убеждения и ценности, открити, установени и 
развити от дадена група хора в процеса на справянето и с 
проблемите на външната адаптация и вътрешната и интеграция 
и приети като валидни от всички членове на организацията за 
коректен начин да се възприемат и разрешават тези проблеми.” 
(Schein, 1990). Общите компонента, които повечето автори включ-
ват са ценности, основни възгледи и мирогледи, символи, убежде-
ния, норми, герои, ритуали. Организационната култура изразява 
трудни за идентифициране модели на поведение, вярвания и идеи, 
споделяни от членовете съзнателно и несъзнателно. В този си сми-
съл тя е сила, която ръководи груповото поведение. В нея се съдър-
жат конструкти, които имат за цел да помогнат в процеса на 
приспособяване на организацията към заобикалящата я среда: нави-
ци, ритуали, церемонии, истории, герои и други. 

 
Същност и модели на организационна култура 
В теорията липсва единно разбиране за същността на органи-

зационната култура и това води до емпирични предизвикателства. 
Е. Шайн откроява три равнища на организационна култура спрямо 
степента, до която всяко позволява да се получи информация за нея: 
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артефакти(характеристики на физическата среда); възприети цен-
ности и вярвания(основни тенденции в индивидуалните предпочи-
тания за определени състояния) и базисни принципи, дълбоко 
вкоренени вярвания на членовете (Schein, 2010).Дженифър Чатмън, 
Чарлз О`Райли и Дейвид Калдуел базират своя концепция за 
организационната култура на трите нива на култура, предложени от 
Е. Шайн.Основният принцип е, че културите се различават основно 
по своите доминиращи ценности и норми. Тя се разглежда като 
форма на социален контрол и асоциираното с това нормативно 
социално влияние, което възниква, когато хората в организацията са 
съгласни за това кои са поведенческите норми, които характери-
зират тяхната група(Chatman & O`Reilly, 2016).Дефинирани са 
седем основни ценности: иновация, стабилност, уважение към 
хората, ориентация към резултата, внимание към детайлите, екип-
ност, агресивност. Това, което прави една организация уникална е 
специфичният ред, в който тесе подреждат.Едно от най-разпрост-
ранените сравнения на културите по конкретни измерения се прави 
от Хеерт Хофстеде, който ги разграничава по крос-културни пер-
спективи и обръща внимание на взаимодействието между нацио-
нална и организационна култура (Hofstede, 2001). Моделът на Х. 
Хофстеде и колеги откроява ориентация към: процеса спрямо 
резултата; хората спрямо работата; организацията спрямо 
професията; отворена система спрямо затворена система; слаб 
контрол спрямо строг контрол; нормативна ориентация към 
клиентите спрямо прагматична ориентация към клиент-
ите.Според модела на Даниел Денисън културата има четири 
основни характеристики и те могат да повлияят на способността на 
дадена организация да бъде ефективна. Тези измерения са: включе-
ност, последователност (консистентност), адаптивност и мисии.  
В обобщен вид те са следните: външен спрямо вътрешен фокус и 
гъвкавост спрямо стабилност. (Ouchi, 1980, 1981; Denison, Arbor 
& Mishra, 1989).Терънс Дийл и Алън Кенеди предлагат рамка с 
шест културни елемента:история, ценности и убеждения, ритуали 
и церемонии, разказ, героични фигури и културна мрежа. Откроя-
ват два пазарни фактора, които оказват влияние върху типа култура: 
размера на риска (свързан със сектора на дейност и ключовите 
дейности на компанията) и скоростта на обратната връзка за резул-
тата (скоростта, с която компаниите научават дали действията им са 
успешни). Роджър Харисън и Чарлз Хенди открояват също четири 
типа култура по вътрешноорганизационни критерии, свързани с 
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властта, ролята, задачата и фокус върху личността. Двете 
дименсии, по чиито оси разпределят тези четири типа са форма-
лизация и централизация (Dzhonev & Dimitrov, 2015; Schein, 
2010). Фонс Тромпенаарс и Чарлз Хампдън-Търнър – извеждат три 
категории предизвикателства, на които всяка (организационна) 
култура търси решение (Trompenaars & Hampden-Turner, 2004). Тези 
културни дилеми възникват от взаимоотношенията с другите, 
нагласите към протичане на времето и са свързани със средата, в 
която се развива организацията. Моделът на тези автори представя 
четири типа организационна култура, обособени според две направ-
ления (равенство – йерархия и ориентиране към човека – ориенти-
ране към задачата). Част от характеристиките на тези четири типа 
култура са приблизителни до тези, описани в модела на конкури-
ращи се ценности на Ким Камерън и Робърт Куин. Тези автори 
базират типологизирането на организационната култура на шест 
ключови измерения: доминиращи характеристики, ръководство на 
организацията, управление на персонала, организационна спойка, 
основни стратегии, критерии за успех. Основните четири типа 
организационна култура са: Йерархична (строго структурирана 
работна среда; конкретни процедури управляват поведението на 
служителите; стабилност, предвидимост, ефективност, поддържане 
на ефикасен трудов процес); Пазарна (фокусирано вниманиевърху 
транзакции с външни обекти; сключване на сделки за осигуряване 
на пазарно предимство; амбициозни цели; фокус върху произво-
дителност и конкурентоспособност); Кланова (колективистична, с 
фокусът върху ―ние‖; членовете споделят ценности, цели, работят в 
екип и са съпричастни един към друг); Адхократична (адаптация 
към променящите се пазари, успешни модели на функциониране: 
иновации и разработване на нови начини за достигане до клиентите; 
водеща е визията за бъдещето, но цари организационна анархия). 
Според голяма част от проучванията на К. Камерън и Р. Куин, 80% 
от организациите развиват доминиращ организационен културен 
тип. В обобщение, анализът направен до момента показва, че 
преобладават две основни дименсии, по които се диференцират 
т.нар. конкуриращи се ценности – “гъвкавост срещу стабилност” 
и “вътрешна срещу външна ориентация”. 

 
Същност и модели на групова ефективност 
В работните групи не съществува вътрешно очакване за реали-

зиране на общи цели, освен във формалните области на отговор-
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ност, свързани със споделянето на информация, формиране на 
основни ценности и вземането на критични решения. Което не 
корелира напълно с организационната реалност на новосъздадените 
компании. Козловски и Бел смятат, че, за да се нарече една група 
екип, то е необходимо членовете да извършват организационно 
кореспондиращи задачи, да имат общи цели, да имат социални 
интеракции помежду си, да се наблюдава взаимозависимост на 
извършваните от тях задачи, да се поддържат и менажират орга-
низационни и ролеви граници между членовете на групата, и да се 
развиват и действат в единен организационен контекст (Kozlowski 
& Bell, 2003). В началния етап от живота на компаниите някои 
членове изпълняват повече от една роля, за да се постигнат общите 
цели и задачи, разнопосочни сами по себе си. Също така, малкият 
брой членове опосредства появата на повече социални интеракции 
между членовете. Според тези характеристики, новостартиращите 
компании се позиционират някъде по средата между това да са 
група или екип, в зависимост от етапа на развитие и за целта на 
настоящата разработка групова и екипна ефективност са приети за 
еднозначни феноменив контекста на новостартиращи компании. 

Един от първите модели за груповата ефективност е този на 
Щайнер (Steiner, 1972). Според него Действителна производител-
ност = Потенциална производителност �- Процесни загуби. 
Потенциалната производителност на екипа представлява най-висо-
кото постижимо ниво на производителност. Терминът ―загуби от 
процеса‖ представлява не толкова оптимални начини за комбини-
ране на усилията на членовете в краен общ продукт(Latane, Williams 
& Harkins, 1979). Според Джоузеф Макграт ефективността на екипа 
се определя от последователността на  следния процес: вложени 
усилия (вложения; вход) – процес на взаимодействие – резултат 
(изход) (“вход” – “процес” – “изход”) (McGrath, 1964).Дебора 
Гладщайнпредлага подобен модел, който следва същата поредица 
от компоненти ―вход‖ – ―процес‖ – ―изход‖ (Gladstein, 1984). Ана-
логично, факторите на входа включват характеристиките на отдел-
ните членове на екипа, както и елементите на груповата структура. 
На организационно ниво обаче моделът се различава от този на 
Макграт по това, че критичните фактори включват наличните 
ресурси за екипите (обучения и технически консултации)и аспекти 
на организационната структура (награди и контрол от страна на 
мениджмънта). Според автора всички тези фактори допринасят 
директно към процеса на взаимодействие в екипа. Критичните 
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елементи на екипния процес включват комуникация, ниво на 
подкрепа, начина, по който се адресират конфликти, обсъждане на 
стратегиите за ефективност, преценка за резултата на индивидуално 
ниво и управление на границите (начина, по който екипът взаимо-
действа с други звена вътре и извън организацията). Този процес 
води до групова ефективност (измерена през представянето и удов-
летворението), както е в модела на Макграт.Въз основа на общата 
структура на тези модели, Хакман разработва наречения от него 
нормативен модел за екипна ефективност (Hackman, 1987). Групо-
вата ефективност е конструкт, който е съставен от три вътрешно-
свързани дименсии: (1) задачите, които групата се очаква да 
изпълни – резултатът; (2) дългосрочната жизнеспособност на 
групата като работна единица; (3) влиянието, което извършването 
на конкретна задача има върху групата и нейните членове(Buchanan 
& Huczynski, 1997).Шей и Гуцо предлагат модел за екипна ефек-
тивност, който включва по-малко компоненти от този на Хакман, но 
все пак подчертава важни детерминанти на конструкта (Shea & 
Guzzo, 1987). Според тях ефективността на екипа е следствие от три 
ключови фактора: (1) взаимозависимост на резултата, (2) взаимо-
зависимост на задачата и (3) потенциал. Кампиън и колеги предо-
ставят обширен преглед на литературата за ефективността на екипа 
и извеждат модел за групова ефективност, който в същината си 
представлява синтез на всички разгледани от тях модели 
(Campion, Medsker & Higgs, 1993). Този мета-модел разглеждасамо 
фактори, които влияят пряко върху ефективността на екипа и не 
включва част от междинните връзки и модериращите променливи, 
описани в предишните модели. Авторите открояват пет детерми-
нанти сдиректно влияние върху ефективността на екипа: (1) дизайн 
на работата (характер на задачата; степента на самоуправление и 
участие между членовете на екипа, нивото на разнообразие, значи-
мост, идентичност и възможност за предоставяне на обратна връзка, 
вградени в задачата на екипа); (2) взаимозависимост(степента, в 
която членовете на екипа са взаимозависими по отношение на 
задачите, които изпълняват; целите, които екипът приема; обратна 
връзкаи наградите, към които се стремят); (3) състав/композиция 
на групата (характеристиките на членовете - хетерогенност на 
умения, гъвкавост; размер); (4) контекст(състои от фактори в орга-
низационната среда, в която екипът изпълнява дейност); (5) проце-
сът(идентифицирания от Шей и Гуцо потенциал, или колективните 
възприятия на членовете за способностите им като екип, както и 
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равнищата на социална подкрепа, споделяне на работното натовар-
ване, комуникация и сътрудничество в екипа). В този модел също се 
обръща внимание на това, че един положителен екипен процес 
директно спомага за повишаване на груповата ефективност. Сред 
детерминантите на груповата ефективност са съставът на екипа, 
дизайн на задачите, организационни ресурси, наградите и системи 
от възнаграждения, екипните цели и групови процеси (свързани с 
поведението и афективно-когнитивни процеси) и те са не по-малко 
важни за постигане на цялостно разбиране за този феномен. 

 
Значение на организационната култура за ефективността 

на компаниите 
Според Ким Камерън и Робърт Куин, силата на организацион-

ната култура е в обединяващото и свойство и извеждането на орга-
низацията към успех. Културата придава конкурентно преимущест-
во на организацията поради това, че представлява общ контингент 
от възприятия, спомени, ценности, възгледи, дефиниции, които 
структурират организацията цялостно и я правят по-силна и из-
дръжлива на външните промени (Cameron & Quinn, 2012).Дийл и 
Кенеди отчитат положителни характеристики на организациите, в 
които културите са силни: те установяват, че мисията и корпора-
тивната философия в тези организации са ясни за всички, има дове-
рие в организационните лидери и открита, прозрачна комуникация. 
Има акцент върху развиване качествата и уменията на служителите 
като им се дават задачи и дейности, предоставящи възможност за 
индивидуални, групови и организационни постижения (Deal, 
Kennedy, 1982). Силата на културата, обаче, може да има и негати-
вен ефект – тя може да възпрепятства гъвкавостта и разнообразието, 
ограничавайки субкултурите.За да бъде една организация ефектив-
но функционираща, то нейните цели и стратегия трябва да са в 
синхрон с организационната и култура, т.е. тя изпълнява функция 
на адаптивност (към външната среда – в култури с предприе-
мачески ценности и иновативно ориентирани; неадаптивни са тези, 
които имат бюрократична структура и следват строга йерархия на 
роли и организационно израстване) (Denison, 1990). Основно 
функциите на културата се разглеждат като вътрешни и външни. 
Акцентът е върху вътрешно-организационните функции, т.к. те са 
свързани най-силно с ефективността и индивидуалното изпълнение. 
Такива са системообразуваща, социализираща, комуникативна, 
идентификационна, интегративна, възпитателна, адаптацион-
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на, властово-ролева, генетична функция. Водещи са системо-
образуващата и социализиращата функция, т.к. са пряко свързани 
със съществуването на организацията и нейните цели в този смисъл. 
Според Сава Джонев организационната култура има базисна регу-
лативна функция – тя уравновесява моделите на поведение и е 
предпоставка за координация на съвместните усилия. Още детер-
минира структурата на организацията, има социализираща функ-
ция по отношение персонала и комуникативна роля навътре и 
навън от организацията (Dzhonev, 2000). Според Давидков, органи-
зационната култура мотивира избора на лични и групови цели и 
определя йерархията им, пренасяйки йерархията на организацион-
ните и групови ценности, дава възможност за обмен на идеи и 
осигурява по този начин приемственост (Davidkov, 2005). Културата 
има още възпитателна и самовъзпитателна,контролираща и 
самоконтролираща функция. Важна е за изграждането на иден-
тичност от страна на всеки член на организацията, тя е групо-
образуващ фактор, като едновременно с това служи за диференциа-
ция между отделните индивиди и групи.  

Всички тези функционалности на организационната култура 
доказват нейната многоликост, нейната изключително важна роля 
за съществуването и ефективното функциониране на всяка органи-
зация, независимо от типа, структурата, сферата на дейност и голе-
мина на структурата. В това, че организационната култура е от 
такова значение за всяка компания, се крият и големи рискове. Тя 
може да има негативно влияние върху множество процеси в случай 
на подценяване и неглижиране на дейности като създаване, 
поддържане, промяна и адаптиране към най-подходящата култура. 

 
Емпирично изследване 
Проведено е емпирично изследване с цел да се установи какъв 

е профилът на организационната култура на новостартиращи 
организации в България, каква е посоката и силата на ефекта на 
измеренията на този конструкт върху груповата ефективност.  

Обект на изследване е организационната култура на новостар-
тирали организации. 

Методи: 
(1) Конструктът „организационна култура‖се операционализи-

ра с въпросник по метода на К. Камерън и Р. Куин - Organizational 
Culture Assessment Instrument – OCAI. Конструиран е като въпрос-
ник с 6 айтема с по 4 алтернативи, за да установява параметрите на 
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настоящата култура, както и типа култура, който членовете на даде-
ната организация биха искали да имат. Втора част от въпросника не 
е приложена в рамките на това изследване предвид неговата 
специфика и целите, които си поставя. Данните за надеждност-
консистентност на айтемите показват добра и много добра надежд-
ност на въпросника (кланова с α =0,77; адхократична с α =0,76; 
пазарна с α =0,81 и йерархична с α =0,73).   

(2) Конструктът „групова ефективност― е операционализиран 
с въпросник, който се състои от 20 айтема, разпределени в 8 
субскали, отразяващи параметрите и аспектите на ефективността: 1) 
„сложност на трудовите задачи― (1 айтем); 2) „участие― (3 айтема); 
3) „яснота на целите― (3 айтема); 4) „изразяване на чувства― (2 
айтема); 5) „разрешаване на конфликти― (3 айтема плюс един 
„отворен―, който се анализира допълнително и се отнася до начи-
ните за разрешаване на конфликти в групата); 6) „лидерство― (3 
айтема); 7) „насоченост към процеса на работа― (1 айтем);8) „обрат-
на връзка― (3 айтема). (Ilieva, 2013).За оценяване на отговорите е 
използвана петстепенна скала от ликертов тип, като двата полюсни 
отговори са зададени вербално. Въпросникът е с много добра на-
деждност с α на Кронбах =0,86. 

(3) Качествени методи (интервюта) – проведени са 91 интер-
вюта, като 10 от тях са в ситуация „лице-в-лице‖, а 81 са проведени 
онлайн, като отговорите на отворения тип въпроси са анализирани в 
съвкупност с останалите. Тази част от изследването допълва и 
конкретизира резултатите, които са получени от статистическата 
обработка на данните от самооценъчните въпросници и скали. 

Извадка: 81 представители на новостартиращи компании в 
България и 18, които заемат длъжности на основатели, съоснова-
тели и управители (53%), служител бизнес развитие и маркетинг 
мениджъри (по 7%) и др.Най-голям брой респондентиса завършили 
магистърска степен (57%); следвани от завършилите бакалавърска 
степен (31%). Възраст на изследваните лица: най-много са в диа-
пазона 20–30 години (54%); в групата 30–40 г. са 40%. останалите 
са над 40 години. 60% са жени; 40% са мъже. Компаниите, които 
участват са от различни сфери на дейност, 2 от тях са с нас 80 слу-
жителя, 4 имат между 35 и 40 служителя, толкова са и компаниите с 
20 до 30 наети лица, а 44 са тези, чиито екип е с под 10 служителя. 
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Резултати от емпирично изследване и анализ на 
получените данни 

Тенденцията, която се очертава от описателните статистики на 
основните измерения на културата – „кланова‖, „адхократична‖, 
„пазарна‖ и „йерархична‖, е профил, който се доминира от „кла-
новата” (средна стойност 33,74) и „адхократичната” дименсии 
(средна стойност 29,78). Третото измерение е „пазарната” (средна 
стойност 21,27) и последна е компонентата „йерархична култура” 
(средна стойност 15,04). Като се има предвид, че те функционират в 
силно конкурентна среда, тъй като са „нови‖ на пазара и се нуждаят 
от ориентация, която да им помогне да бъдат успешни в предла-
гането на своя продукт в съревнование с някои традиционни орга-
низации, които имат опит, вече изграден имидж и засвидетелствани 
пазарни позиции, тогава е изненадващо, че пазарната компонента в 
профила на организационната култура на новостартиращите орга-
низации отива доста зад първите две измерения. В Таблица 1 са 
отразени линейните корелации между отделните измерения на орга-
низационната култура. Установена е силна отрицателна взаимо-
връзка между А (кланова) и В (пазарна) – r = - 0,711, p = 0,000, r² 
= 0,51. Тази тенденция е вярна при 51% от вариациите на данните. 
Тази зависимост е изненадваща и, вероятно, има контрапродук-
тивен ефект върху дейността на изследваните организации. Другата 
по-силна корелация е между Б (адхократична) и Г (йерархична). 
Тя също е отрицателна - r = - 0,537, p = 0,000и валидна за 29% от 
вариациите. Тази корелация по-скоро е логична и не се очаква да 
има негативен ефект върху продуктивността на новосформираните 
компании, които принципно са изградени на екипен принцип с 
плоска верига на ръководство и ниска йерархична структура. Дру-
гите две значими взаимовръзки между измеренията на организа-
ционната култура имат слаб коефициент на детерминация, което не 
ги прави достатъчно силни. Измеренията Б (адхократична) и Г 
(йерархична) нямат значими корелации с променливите „групова 
ефективност‖, Измерението А (кланова) корелира значимо с „гру-
повата ефективност‖ – силна връзка с висок коефициент на 
детерминация - r = +0,456, p = 0,000, r² = 0,21.; същото е валидно за 
измерението В (пазарна) - r = - 0,461, p = 0,000, r² = 0,21;  
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Таблица 1. Линейни корелации между измеренията на 
организационната култура, груповата ефикасност, груповата ефективност 

и професионалния стрес (Забележка: А – кланова култура; Б – 
адхократична; В – пазарна; Г – йерархична) 

 
 
Констатирани са противоположни взаимовръзки на измере-

нията А в сравнение с В. Докато А е свързано значимо положително 
с груповата ефективност, то В е свързана значимо отрицателно с 
тази променлива – тоест колкото повече са ориентирани пазарно 
новостартиращите компании, толкова по-ниска групова ефек-
тивност имат те. Допълнително, регресионният анализ очертава 
два възможни модела на релацията „организационна култура – гру-
пова ефективност‖ (Таблица 2). В първия модел единствен предик-
тор е дименсията В (пазарна), а при втория модел, като предиктори 
на груповата ефективност се добавя и дименсията Б (адхокра-
тична). И двата модела са статистически значими, но вторият има 
по-високи стойности за R² (обяснените вариации са почти 27%) и 
по-малка стандартна грешка на оценката. Тези аргументи „накланят 
везните‖ към втория модел. Както се вижда от отрицателните стой-
ности на коефициентите ß, ефектите на двете измерения – В и Б 
върху груповата ефективност са значимо негативни. Имайки 
предвид слабата отрицателна корелация между В и Б ( r = -0,22; r² 
= 0,05), може да се приеме, че ефектите на В и Б върху „груповата 
ефективност‖ не се наслагват и могат да се разглеждат като отно-
сително независими един от друг. Този резултат отново потвърж-
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дава констатациите за логически противоречиви влияния на значи-
ми дименсии на организационната култура върху зависимата про-
менлива „групова ефективност‖, което може да има контрапродук-
тивен резултат, що се отнася до крайните резултати от дейността на 
новостартиращите компании.  

В обобщение, резултатите потвърждават влияние единствено 
на пазарната и адхократичната култура върху груповата ефектив-
ност. Това е в синхрон с констатациите за логически противоречиви 
влияния на значимите дименсии на организационната култура вър-
ху зависимата променлива „групова ефективност‖, което може да 
има контрапродуктивен резултат, що се отнася до крайните резул-
тати от дейността на новостартиращите компании. Оказва се, че 
ориентирането на тези организации към пазара, а и изразената 
адхократичност (която би трябвало да е иманентна за този тип 
компании от гледна точка на тяхната иновативност и „младост‖) 
имат отрицателни влияния върху важни предпоставки за ефектив-
ността в дейността на  организацията като цяло.  

 
Таблица 2. Линеен регресионен анализ на влиянието на 

организационната култура върху груповата ефективност 

Моде-
ли 

статистики 
 

предиктор* 
(нез.пром.) 

Станд. 
Коефициен-

ти 
Бета (ß) 

 
F 

 
значимост 

 
R 

 
R² 

 
Ст. грешка 
на оценката 

 
1 

 
В (пазарна) 

 
- 0,461 

 
21,037 

 
0,000 

 
0,461 

 
0,212 

 
0,51 

 
2 

В (пазарна) 
Б (адхократична) 

-0,511 
-0,238 

 
13,986 

 
0,000 

 
0,516 

 
0,266 

 
0,49 

 

*зависима променлива: „групова ефективност” 
 

Сравняването на компаниите по „възраст‖ дава възможност да 
се проследят процесите на развитие и формиране в хронологичен 
план. За тази цел, новосформираните организации са групирани в 
две основни групи:„по-старите‖, създадени до 2015 година (вклю-
чително) и тези, основаниот 2016 до 2018 г. В Таблица 3 са отразени 
резултатите от описателните статистики. Очертават се следните 
тенденции във „възрастов план‖ за новостартиращите компании:  
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(1) С „възрастта‖ намалява клановата и се очертава тенденция за 
сближаване в оценките за „адхократична‖ и „кланова‖ култура и 
значително увеличаване на „пазарната‖ ориентация; (2) Груповата 
ефективност на „по-старите‖ компании е по-ниска в сравнение с 
„по-младите‖. 

 
Таблица 3. Средни стойности и стандартни отклонения на двете 

групи новосформирани компании, според годината на създаването им 

 
 

Променлива 

Средна стойност Стандартно 
отклонение 

Брой компании 

до 2015 2016 –
2018 

до 2015 2016 –
2018  

до 2015  2016 –
2018  

Кланова 
култура 

31,39 35,54 12,61 9,83 35 46 

Адхократична  30,93 28,89 11,66 7,82 35 46 

Пазарна 23,16 19,83 13,50 8,73 35 46 

Йерархична 14,03 15,80 7,62 6,57 35 46 

Групова 
ефективност 

3,61 4,01 0,60 0,50 35 46 

 
Клановата култура наподобява ―семейна структура‖. Думата 

―семейство‖ и ―приятелство‖ е употребена често и в интервютата – 
желанието на ангажираните в новостартиращите компании е да се 
приемат като ―семейство‖, това е отличителна разлика, която ги 
диференцира от големите компаниии те се гордеят с наличието на 
този тип отношения на работното място. Това само по себе си 
откроява характеристики на фирмения профил като вътрешно еди-
нение, споделени цели, съпричастност, работа в екип, силно изразе-
но усещане за ―ние‖, атмосфера на свобода на действие и възмож-
ности за вземане на решение от отделния член. Малко са правилата 
и процедурите, разчита се на колективен контрол и колективно 
съзнание за общия успех. Минимален е броят равнища на менидж-
мънта, отсъстват официалностите, насърчават се самоинициатив-
ността и проактивността. Това се потвърждава и от качествения 
анализ на проведените интервюта – едни от най-търсените качества 
у новоназначаваните служители са именно отговорност, проактив-
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ност, самоинициативност. Дружелюбната работна среда е повод за 
гордости те я използват като основен фактор за диференциране от 
корпорациите и съответно привличане на служители. Промотира се 
това, че позволяват на хората да бъдат себе си, да изказват своето 
мнение, а това носи лично усещане за значимост. Търсят се лично-
сти, които са склонни да допринасят за развитието и създаването на 
компанията и липсата на процеси, стимулирането на прозрачност и 
среда на споделяне им позволяват да разгърнат своите способности. 
Успехът в клановите организации се приема като поддържане на 
благоприятен организационен климат и се разбира като грижа за 
хората, които са част от организацията.  

Тъй като адхократичният тип култура е също много силно 
изразен, то е редно да се допълни профила на новостартиращите 
изследвани компании и на база характеристиките, които този тип 
има. Тази дименсия е с фокус върху силно изразена иновативност. 
Търсят се нови решения и се разработват нови продукти. Лидерите 
насърчават развиването на този тип мислене и дори го очакват от 
хората, които са ангажирани в компанията. Не са явно откроени, 
властта е свързана с моментна нужда. Това както е примамливо и 
положително, т.к. избягва прекомерната централизация и форма-
лизация, така води със себе си потенциалното усещане за хаос и 
липса на отговорност. В този аспект клановата и адхократичната 
дименсия се допълват и в контекста на новостартиращите компании 
това може да е положително, т.к. участващите в организацията са 
мотивирани да дадат най-доброто от себе си и да използват в 
максимална степен уменията и знанията си. От друга страна, лип-
сата на централизирана власт и контрол може да доведе до липса на 
отговорност и неспособност да се вземе адекватно решение в 
ситуация, която е жизненоважна за продължаващото развитие на 
организацията. Когато се оперира с малко ресурси, рисковете от 
провал са много по-големи, дори и в ситуация, когато на пръв 
поглед решенията не са от изключителна важност.Ярката индиви-
дуалност на всеки участващ в организацията е важна, т.к. всеки 
член има пряко отношение към производството, клиентите, проце-
сите, всички проблеми на компанията.Временното физическо поло-
жение, липса на структурна и организационна диаграма, времен-
ните служебни роли, които подлежат на постоянна промяна – това 
подтиква към развиване на нови технологии, нови методи за 
управление. Всичко това вероятно е предизвикателно и привлича 
хора, които имат лидерски потенциал и потребност от себедоказ-



 

374 

ване и постижения, но ако компанията дълго време е в този период, 
то това не води до устойчивост, а дори влияе негативно на това да 
се създаде стабилна организационна основа. Адхократичните орга-
низации се очаква още да са гъвкави и да могат да реагират бързо и 
адекватно на промени, било то вътрешни в компанията или външни 
– в средата. Предполага се, че това е начинът да се усвояват по-
добре и повече ресурси, а в новостартиращите компании това обик-
новено е дефицит – както финансови и материални, така и човешки. 
Динамичността е нормална, дори търсена – не е случаен използва-
ният често и в българска среда (макар и на английски език) термин 
―hustle‖ и ―hustler‖, който в буквален превод означава ―бутам‖, 
―блъскам‖, ―ускорявам‖ и респективно ―енергичен човек‖, ―който 
ускорява‖ – в света на новостартиращите компании е прието, че 
―колкото повече и по-бързо работя, толкова по-големи шансове за 
успех имам‖. И това е също търсена ―черта‖, а именно – готовност-
та да бъдеш ―hustler‖. Адхократичността е временно явление – за 
ком-паниите това би било редно да е фаза, през която преминават и 
се трансформират. Адхократичната култура не създава устойчивост 
и не води със себе си предпоставки за стабилност. Тя е много полез-
на като субкултура, като част от голямото, когато се налага дадена 
промяна или проект, който изисква иновативен начин на работа и 
изготвяне. Адхократичните форми не са непременно неефективни, 
но дали е най-подходящо това да бъде доминиращ тип в новостар-
тиращите компании и за колко време е въпрос, на който е редно да 
потърсим отговор. Новостартиращите компании функционират в 
силно конкурентна среда, тъй като са „нови‖ на пазара, се нуждаят 
от ориентация, която да им помогне да бъдат успешни в предла-
гането на своя продукт. Те са в постоянно съревнование с някои 
традиционни организации, които имат опит, вече изграден имидж и 
засвидетелствани пазарни позиции, освен ако не предлагат продукт, 
който е уникален (но тези компании са единици и обикновено 
попадат в 10-те процента на успяващите компании поради тази 
причина).Предвид тези фактори, изненадващо е, че пазарната ком-
понента в профила на организационната култура на новосттар-
тиращите организации отива доста зад първите две измерения 
(Таблица 1). Интересно и положително е да се отбележи, че с 
напредване на възрастта на компаниите, пазарната дименсия придо-
бива по-силни позиции. С годините компанията преминава през 
процес на узряване и в следствие на опита, натрупан до момента, 
започва да променя посоката си, своя фокус, крайните общи цели, 
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както и начините на управление. Лидерите осъзнават важността на 
този профил, който макар и да измества романтичната семейна 
атмосфера, води до засвидетелстване на място на икономическия 
пазар. Интересно би било да се проследят изследваните тук компа-
нии след няколко години и да се анализира профила на култура, 
който имат тогава.  

От резултатите и направения анализ от проведеното научно 
изследване сред български новостартиращи компании на възраст до 
5 години  се прокрадва идеята, че новостартиралите компании не се 
стремят непремено към това да успеят на пазара, а по-скоро към 
това да оцелеят максимално време в средата, в която имат желание 
да съществуват - а именно, създаденото ―семейство‖, атмосферата 
на свобода, себеизразяване и себедоказване, романтичната утопия 
на това да бъдем ―себе си‖ и да се наслаждаваме на работата като 
хоби. Стремежът и удовлетвореността не идват от крайния резул-
тат, а от процеса на ангажираност в новостартирала компания. 
Работата, задачите се организират добре, ефективно, но по-скоро се 
гонят непродуктивни цели. Поради знанието за това, че много от 
стартиращите компании се провалят, създава се усещане, че е 
нормално, ако дадена компания не успее, стига да е опитала да 
създаде добра среда, едно семейство, в което всички са приятели и 
са положили усилия заедно и се задържат като такова колкото се 
може повече време. Но дали това е достатъчно, за да оцелее една 
новостартираща компания и да премине 5-годишния трап? 
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Резюме: В доклада е анализиран проблема за същността на 

явлението личностна цялостност, съобразно различни области на 
познание и всекидневна жизнедейност – източноправославната хри-
стиянска религия, българските традиционни вярвания, други традиционни 
системи, социологическата и психологическата перспектива. Цялост-
ността е анализирана като диалектичен феномен т.е. като включващ в 
своето естество едновременно цялостност и не-цялостност. Тезата, 
защитавана в текста е, че личностната цялостност е едно от фунда-
менталните условия за оценностяване на човешкия живот, за равновесие 
на личността във вътрешен и външен екзистенциален план. В същото 
време, се приема като безусловно необходимо, съотнасянето на тази 
цялостност към висша ценностна система. 
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Abstract: The paper analyzes the issue of the essence of the phenomenon 

of personal integrity according to different areas of knowledge and everyday life 
– the concepts of Eastern Orthodox Christian religion, Bulgarian traditional 
beliefs, other traditional systems, the sociological and psychological 
perspectives. Integrity is analyzed as a dialectical phenomenon, i.e. including by 
its nature both integrity and non-integrity. The thesis defended in the present 
text is as follows – personality integrity is one of the fundamental conditions for 
the valuation of human life, for the balance of personality in an internal and 
external existential plan. At the same time, it is considered unconditionally 
necessary to refer the latter integrity to a higher system of values.  

Keywords: integrity, religion, value, personality, tradition 
 
1. Въведение 
Част от онтологията на човешкото съществуване е търсенето 

на философия, водещ принцип, ръководно начало и т.н. за насоч-
ване и оценностяване на човешкия живот. По-конкретно въпросът 
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се отнася до търсене на онова добро, което би могло да ни осигури 
или поне да ни начертае посоките на ползотворно и благоприятно 
съществуване. Още по-конкретно са насочени съзнателните или 
несъзнателни човешки дилеми – какво да изберем и какво да не 
изберем, като го изберем как да подходим към него, като не го 
изберем как да подходим към него, как да съвместим това, което 
избираме и което не избираме и т.н. Независимо дали рефлектираме 
осъзнато върху тези проблеми или не, те присъстват в нашето 
психологическо и социално битие. 

Тезата на доклада е, че преживяването на личността като 
цялостна е едно от фундаменталните условия за оценностяване на 
човешкия живот, за равновесие на личността във вътрешен и във 
външен екзистенциален план. В същото време, за да бъде осъщест-
вено това състояние е безусловно необходимо съотнасянето на лич-
ностната цялостност към висша ценностна система. Така поставе-
ният въпрос в никакъв случай не е нов, не е неразпознат и научно 
нерефлектиран. Проблемът и неговото изследване имат хилядолет-
на история. Предпоставката за неговото разглеждане тук е свързана 
с убеждението, че тези въпроси могат да имат нови прочити, нови 
макар и частични разбирания. 

Очевидно е, че проблемът за разбирането на цялостността като 
феномен е безкраен. След тази първа стъпка на научно смирение, 
следващата е свързана с осъзнаване на възможността да бъде из-
следвана част от проблема и анализираната част да не се представя 
като репрезентативна на цялото и като истина от висока, ако не и от 
последна, величина. Осъзнаването на границите на съвременното 
научно познание е фундаментална позиция. Възможен и действен 
коректив за ограниченията са други познавателни сфери. Затова 
първата позиция тук е насочването към необятната дълбочина на 
религиозното познание и преживяване, към философското пробле-
матизиране и вчувстване, както и към онези религиозно-философ-
ски области, които са иманентна част от религиозния етос. 

 
2. Източно-православното християнство и проблемът за 

цялостността 
Сравнително лесно е да се каже, че цялостността на личността 

е ценност от висок порядък и следва да е цел на човешкото същест-
вуване. Значително по-трудно е разбирането какво точно означава 
личностната цялостност, как се постига и как се оценява. С цялото 
смирение към християнството като вселена на познаването, прежи-
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вяването, осъществяването на човека, могат да се изведат отделни 
насоки на разбиране (или поне начало на разбиране) на този въпрос.  

Човекът, в християнската ценностна и познавателна сфера, е 
приет като единство на дух, душа и тяло. Това единство отразява 
именно човешката цялостност, разбирана като системност на еле-
ментите, т.е. тяхната взаимозависимост, тяхното взаимопроникване 
и дори неотличимост. В същото време човекът е създаден по Божий 
образ и подобие. Това означава, че самозатвореността на системата 
човек не е достатъчна, за да бъде цялостна. Възможно е дух, душа и 
тяло да са в синхрон, без това да означава цялостност. Органи-
зацията на човешкия живот спрямо висшия авторитет на Бог, вече 
дава стъпките към цялостността. Идентификацията на човека е 
спрямо Висша ценност, Висша добродетел, Висш закон. Това е 
отразено в наставлението: „И тъй, бъдете съвършени, както е съвър-
шен и Небесният ваш Отец“ (Матея 5: 48). В случая оттласкването 
от еднолинейния прочит е задължително. Никой не иска от човека 
да е перфектен, да е непогрешим, да е безспорен. Точно обратното, 
Господ Иисус Христос призовава грешници, а не праведници. Него-
вата Божия прошка е дадена и на отреклия се от Него Петър, на 
преследвалия Го Павел, на блудницата Мария Египетска и т.н. и т.н. 
Не само им е дадена прошка, те са приети обратно в Божията 
милост, на тях им е отредено място сред християнските светци, 
дадена им е вечността на Божието Царство. Това, което ги обеди-
нява е разпознаването на греха, съкрушението, покаянието и тръг-
ването по пътя, начертан от Господ Иисус Христос. Всички те 
осъзнават, болезнено преживяват, изстрадват своята личностна 
разпокъсаност, поради откъснатостта от Божиите заповеди и от 
личността на Христос. Освен Висшия авторитет на Господ Иисус 
Христос като център на човешкото битие и идентификация, на 
човека му е даден и пътя за смисленото, безспорно оцелостностя-
ване, като му е казано да съгласува своя дух с Божествения Дух. И 
така християнската идея за цялостността става дълбока, обхватна, в 
същото време естествена. 

Човекът в християнското възприемане е грешен, той носи в 
себе си добрите и лошите си страни, силните и слабите си черти и 
Бог го приема именно като такъв. И го приема не като разпокъсана 
личност, а като цялостност, единство от добрите и лошите човешки 
естества. И отново – човешката задача е да осъзнае своето недо-
стойнство, да се смири и да насочи своя живот по път, който ще го 
изведе към свързване на човешкия дух с Божествения Дух. Цялост-
ният човек не е безгрешния, съвършения, изцяло положителния – 
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той е единство от различни, включително и противоположни стра-
ни, но ориентирал своето съществуване в значима, висша, добра 
насока, посочена му от Бог.  

Всъщност, противоположните страни в човека го уравнове-
сяват, слабите страни уравновесяват силните и така се балансира 
човешкото съществуване. Перфекционизмът е девиация, дори само 
заради това, че води към най-големия грях – гордостта. Не случайно 
все повече съвременни християнски клирици говорят за това 
явление – религиозните „отклонения“. Не се спасява силният и 
успешният, а смирилият се, изпиталият болка, трудности и терза-
ния, подчертава отец Харалампос Пападопулос. „Не е християнска 
онази душа, която замаяна от своята добродетелност и религиозна 
оправданост, се чувства нарцистично съвършена и самооправдана“ 
[7, с. 23].  

Религиозната концепция на източното православие за Богочо-
вешката същност на Иисус Христос също ни отвежда към онази 
премъдрост, която ни е трудно да осмислим с нашите рационални и 
позитивистични сетива. В едно, в цялост са тези две противо-
положни естества, за да създадат безвъпросната цялостност на 
Господ Бог Иисус Христос. Двете същности са неотделими и неот-
личими една от друга.  

В същото време Светата Троица също е единство от три 
същности: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий. Това единство е 
едно цяло, неотделимо и неотличимо, това е един Бог, троичен по 
Лица. На празника Петдесетница се празнува именно триеди-
нението на Господ-Отец – носител на безкрайното начало, на Бог-
Син – спасител на сета, и на св. Дух – живоносен източник. Светата 
Троица се възприема като символ на всемирната хармония [2].  

Разбира се, това са само няколко насоки за възприемането на 
цялостността на човека от необятното познавателно пространство 
на християнството. Със сигурност, там съществуват още безкрай 
идеи, които могат да се разкрият на имащия очи да ги види. 

 
3. Човешката цялостност в българската народна традиция 
Анализирането на българските народни вярвания за изведения 

изследователски въпрос, въобще не е лесна задача. Преразказването 
на определени обреди и ритуали, в които има разбиране за 
човешката цялостност е част от методологията, но въобще не е 
достатъчно за извеждане на същностна идея. Колкото и единни да 
са народните представи, многобройните техни аспекти са свързани 
с дълбочинни пластове, чието анализиране не е безвъпросно. Тук 
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ще бъдат изведени само някои аспекти, свързани с открояването на 
идеи за цялостността на човека. 

Една възможна отправна точка е проблематизиране на цялост-
ността чрез нейната противоположност – нарушената цялостност. 
Като причина за болестите в народните разбирания основно се 
откроява нарушената човешка цялостност. Болестите „могат да 
влязат в човек през дупки, направени от дявола в тялото му“ [3, с. 
39], т.е. нарушената телесна цялост е онова задължително условие 
за болестта. Огромна е причинно-следствената обяснителна зона, 
водеща до това състояние. То се дължи на нарушаване на забрани, 
на неспазване на заповеди, обреди, предписания, на несъобразяване 
с установения социален ред.  

В българските космологични представи ясно са откроени вре-
меви годишни периоди, които са особено опасни за нарушаване на 
човешката телесна и психическа цялостност и за неговото разболя-
ване. Това са Русалската седмица, Мръсните (Поганите) дни и 
Тодоровата неделя. Би могло да се изведе идеята, че всички тези 
периоди са свързани с огромни преходи и в тази нарушена световна 
цялостност е възможно навлизането на всякакви демонични 
състояния и демонични същества. През тези периоди – на Мръсните 
дни и Русалската седмица (наречена още Праздна неделя) и земята 
се смята за „надупчена“ и болна. Толкова големи са катаклизмите, 
че светът „боледува“, фрагментира се и се допускат застрашаващи 
явления и персонификации. И тъй като „в българската народна 
космология човекът е отражение на световния ред, съставен е от 
световните елементи“ [3, с. 38], няма как той да не бъде застрашен и 
засегнат от нарушения световен ред. 

По време на Мръсните дни (Погани, Караконджови, Пепелни, 
Некръстени дни) се извършва огромния преход от езичество и стари 
религиозни вярвания към един нов необозрим свят на християн-
ството. Ясно е, че всеки огромен преход, особено от такъв порядък, 
е труден и опасен. В този период „според народното вярване се 
явяват караконджо и други демонични сили, които се мъчат да 
напакостят на хората“ [2, с. 62]. Опасността е основно свързана и с 
това, че в съществуващия хаос, неяснота и несигурност, възмож-
ността за поемане на грешния път е действителна. Разбира се, за 
предпазване на човека през този период има не само редица, но и 
стройна система от предписания и забрани, детайлно описани и 
анализирани от наши етнографи – Д. Маринов, М. Арнаудов, Хр. 
Вакарелски и др.  
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Русалската неделя (Русалия, Русаля) е седмицата след Петде-
сетница. Този голям християнски празник е на Петдесетия ден от 
Господното Възкресение, когато Дух Светий слиза над апостолите 
във вид на огнени езици и ги обдарява с благодатни дарове. Мащаб-
ният преход вероятно е свързан с това, че именно тогава хората и 
апостолите стават Христови. И тъй като обвързването на християн-
ската и народната традиции е изначално състояние, съвсем естест-
вено са изработени народните представи, предписания и обреди, 
свързани с празника. Тъй като „през Русалската неделя на земята 
идват русалиите – персонифицирани, вредоносни сили, представяни 
като различни свръхестествени същества. Това поражда редица 
забрани и обредни действия с предохранителен характер“ [2, с. 71]. 

Седмицата след Сирни заговезни е наречена Тодорова неделя и 
също се приема от народните вярвания за един от опасните периоди 
за човека. Толкова опасен, че някъде я наричат още Черна неделя. 
Това е първата седмица от Великия седемседмичен пост, най-важ-
ният период от църковната година, когато християните се подготвят 
да посрещнат Възкресението на Господ Иисус Христос. Възкре-
сение Господне е най-великия празник за православните християни. 
И вероятно тук големият преход е свързан с човешката подготовка 
да приемем в душата си светлината на Възкресението. Хората вече 
няма да бъдат зрители, а участници във Възкресението на Господ 
Иисус Христос. Постът става един от начините за подражаване на 
Христа. И след този период човек може да се приобщи към Кръста 
и Възкресението на Господа. 

Народните вярвания, свързани с периода на Тодоровата неделя, 
са изключително детайлни в предписанията какво да се прави и 
какво да не се прави през цялата седмица. Освен указанията за 
чисто битовите дейности, през седмицата изобилстват обреди и 
ритуали с предпазен характер. Тогава е и един от най-колоритните 
обичаи, а именно Кукерските игри. Символиката на игрите обикно-
вено е свързана с магически обреди за плодородие, за плодовитост, 
за благополучие в къщата, за здраве. Като всичко цели съхраняване 
и възпроизвеждане на човешката и общностната цялостност.  

И така се оформя една доста сложна представа за цялостността. 
От една страна, човешката цялостност е репрезентация на светов-
ната цялостност. Нарушената световна цялостност носи изключи-
телно големи заплахи за нарушаване на човешката цялостност. В 
същото време, човек е автономен и съответно отговорен в своите 
действия да се защити и за това има изработени ред социални и 
социалнопсихологически механизми. От друга страна, може да се 
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постави въпроса – дали по някакъв начин, цялостността на конкрет-
ния социален свят не зависи от цялостността на човека? 

Друго важно осмисляне е свързано с това, че в традиционните 
български вярвания цялостта не е статично състояние, тя се губи и 
възстановява. Макар и ценност от висш порядък, цялостността не е 
възприемана едноизмерно. Както има социално изработени меха-
низми за предпазване, така има и механизми за възстановяване на 
цялостността при допуснато болестотворно влияние. За омило-
стивяване на русалките и за оздравяване на болните от „русалийска 
болест“ са насочени пролетните русалийски игри. Кукерските игри 
в периода на Мръсните дни (в Западна България) и по време на 
Тодоровата неделя също гонят злите сили. Самата система пред-
полага естествеността на загубената човешка цялостност и въз-
можността за нейната „рехабилитация“.  

Всичко това дава основание за твърдението, че цялостността се 
схваща в нейната диалектика, т.е. като единен феномен, включващ 
едновременно цялостност и не-цялостност. Болестите, възприемани 
като зли невидими духове, могат да бъдат омилостивени и прого-
нени от човека [6]. Интересна е представата за прогонването на 
болестите, те трябва да бъдат пратени на края на света. „На край 
свет живеят самовилите, змейовете, болестите и всички други 
дихания“ [6, с. 64]. Те са част от света, от цялостността на света, но 
мястото им е на неговите граници. Освен това, обаче, на край света 
са и най-животворните явления. „На край свет е и жилището на 
слънцето“ [6, с. 64], на края на света е и живата вода, която съжи-
вява – „тая вода се намирала тамо далече на край света“ [6, с. 47]. 
От всичко това е видна една изключително сложна картина, която 
противостои на идеята за опростеността на традиционния свят. 
Цялостността се губи и възстановява на едни и същи места. На 
границите на света са и болестните и животворните сили. И вероят-
но траекторията на човека е центростремителна, към центъра на 
света, където може да се установи равновесно състояние на осъ-
ществената цялостност. Докато в същото време, реалният човешки 
живот се осъществява между тези центробежни и центростре-
мителни сили. 

Изключително интересна е народната представа, че по време 
на Русаля, Мръсните дни и Тодоровата неделя няма граница между 
небето и земята. По това време космосът се връща в недиферен-
цирано състояние и основните опозиции, върху които се гради све-
тът, са неотделими: горе и долу, светло и тъмно, здраве и болест [3]. 
Това може да се анализира в посока, че цялостността като феномен 
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въобще не се гради върху хомогенност, неразличимост, слятост. 
Точно обратното, цялостността предполага граници, отграничения и 
единно съществуване на противоположни стойности. 

Освен анализирането на цялостността чрез нейната опозиция, а 
именно нарушената цялостност, могат да се потърсят и ориентири 
за разкриването на явлението не чрез отрицание, а в неговите 
иманентни положителни стойности. Много силна отправна точка е 
разбирането и приемането на цялостността като естествена свърза-
ност на човека с видимия и невидимия, с ближния и далечния свят. 
Земята, водата, огънят и т.н. не съществуват, за да служат на човека. 
Заедно с тях и с всички други феномени, човекът създава едно общо 
жизнено пространство, в което елементите са неотделими един от 
друг, макар и автономни по своето естество. Цялостността на чове-
ка е осмислена в общността му с природата, с човешките общности, 
с Бог. Сигурно затова всяко явление има не само веществен смисъл, 
но и одухотворени измерения. Човекът е цялостен и хармоничен в 
своя свят, заедно със своя свят – с общността, обичаите, с приро-
дата, с религиозните вярвания. Докато при модерния човек, измере-
нията на цялостността се търсят основно в системата на личността, 
цялостността на традиционния човек е в изначалната му свързаност 
с мащабни ценности. Еманципираният човек губи естествената 
основа на своята цялостност или по-точно споделената цялостност.  

В научни исторически и социални концепции, традиционният 
българин е анализиран като цялостен в единството на народа с 
неговото жизнено пространство [4]. Пространството на българите 
след османското завладяване също си има видими и невидими 
граници на българския свят. Устойчивостта на българите през време 
на огромното петвековно изпитание се дължи на това, че живеят в 
своя свят, създаден седем века преди идването на завоевателите. 
„Десетки поколения опознават, овладяват, обживяват, използват 
равнините, полята, планините, горите, водите на тази земя. Към нея, 
към нейните климат, релеф, почви те приспособяват своя труд, бит, 
календар, обичаи. Свързват живота на хората с природата в невиди-
мата, но устойчива система, в която се създават народите“ [4, с. 33]. 
Границите между балканските народи по това време също се 
бележат от вечни маркери – планини, реки. Те не са политически 
определени и следват естествената линия на природата и именно 
затова надмогват временността на политиката. „Степента на 
приспособяване на хората към пространството, в което живеят, и 
неговото „очовечаване“, култивиране и обживяване чертае реалните 
му граници, които са по-трайни от всички политически преврат-
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ности“ [4, с. 33]. Така единството на българите с природата се явява 
фактор за общностна социализация, а и за народностно съхра-
няване.  

Селското землище е онази сфера, в която човешкият живот се 
изживява пълноценно, цялостно, и в която се възпроизвежда. Пора-
ди това, селската граница се възприема като свещена окръжност, 
„като невидима бариера срещу злото“ [4, с. 41]. Това пространство е 
организирано по начин, който да реализира цялостния човешки 
живот – пространство на труда, социалното пространство на общ-
ността, личното пространство на семейството, обичаите. Границите 
на селището са природно обусловени, но и което е особено важно – 
те имат човешки измерения, могат да се обходят, да се обозрат от 
човека. И само по този начин, могат да станат негови, да бъдат част 
от неговия свят. И така единството на народа ни и неговото 
пространство осигуряват онази здрава опора за цялостността на 
човека, устойчивостта на народа и за жизнената перспектива. 

Един от социокултурните и социалнопсихологически подходи 
за удържане на цялостността, актуализирани през този исторически 
период е чрез връщане назад, чрез времева перспектива ориентира-
на към миналото. Класическо правило е при криза да се връщаме 
назад в индивидуален и общностен план. Етническата идентичност 
е с времева перспектива към миналото, както и въобще традицион-
ния свят, и това осигурява мощен социалнопсихологически меха-
низъм за удържане на личностната и общностна цялостност. 

 
4. Други традиционни системи за проблема за цялостността 
Възможно е, въобще в традиционното мислене, цялостността 

да е основен фокус за възприемането на човека и света. Ярък 
пример в това отношение е религиозно-философската система на 
даоизма. Парадоксалната логика, която е древен аналитичен подход, 
в даоизма се проявява във фина и всеобхватна форма. Цялостността 
на човека, според тази мисловна система, се създава от едновремен-
ното и хармонично съществуване на Ин и Ян. Жизнената енергия 
Ци е обусловена от хармонията между Ин и Ян. Противоположни 
по своята същност, те се обуславят една друга и проникват една в 
друга, без това да означава, че преминават в аморфно състояние. 
Съвсем схематично казано – във всяко тъмно има светло и във 
всяко светло има тъмно. Именно това създава всемирна хармония и 
хармония на човешкото същество.  

В традиционната система на даоизма естествено са включени 
религия, философия, медицина. При човека, най-доброто състояние 
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е на баланс между Ин и Ян, дебалансирането им води до проблеми 
и болести. Тази амбивалентност трябва да се приема и да се следва. 
Традиционната китайска медицина разглежда човека като неделима 
съвкупност от Шен (дух), енергия (Ци) и материя (физическо, 
емоционално и ментално тяло). И това е същностна отправна точка 
за разбирането на цялостността на индивида. 

Текстовете на Лао-дзъ (VI в. пр. Хр.), приеман като един от 
най-големите световни мъдреци, показват, указват, споделят, 
проблематизират идеята за Дао, т.е. Пътя, според директен превод 
от старокитайски език. И вероятно едно от големите предизвика-
телства при четенето на текстовете от европееца, навикнал на 
Аристотелевата логика, е приемането на парадоксалната логика на 
мисленето. Една от мислите, които блестящо изявяват идеята за 
едновременното и взаимозависимо съществуване на противополож-
ни стойности е: „тъй явното и неявното едно друго се пораждат; 
трудното и лесното взаимно се създават“ [5, с. 32]. Също така, може 
да се изведе тезата, че именно това диалектично единство пред-
ставлява естествеността на света и на нещата в света и удържането 
на тази едновременност на противоположностите поражда хармо-
нията. В същото време хармонията не е статична, завършена и 
крайна. Цялостността съществува едновременно с нарушаването на 
цялостността. „Който иска в Пътя неизменно да остане, завърше-
ност не търси. И тъй като завършеност не търси – успява да се 
съхрани за ново осъществяване“ [5, с. 59]. Цялостта не може да 
съществува без не-цялостта, те са взаимозависими в своето битие. 
Но все пак, пътят е към цялостност. „Наистина – към цялостта всяко 
нещо се възвръща“ [5, с. 73]. И затова „висшата завършеност е ся-
каш незавършена – никога не секва“ [5, с. 115]. Самата концеп-
туална система на даоизма е изключително цялостна и завършена, 
без това да е самоцел на конструкта и без претенцията за крайност 
на завършеността.  

Необятността на мисълта в тези свещени за даоизма текстове 
се проявява и в това, че идеите са съотносими с всякакви нива на 
света – от разбирането на човека и неговото всекидневие до космич-
на перспектива. Въпреки, а може би и поради всеобхватността на 
идеите, е изключително важна изведената позиция: „Така личният 
път се съзира чрез личността, семейният – чрез семейството, общ-
ностният – чрез общността, държавният – чрез държавата, светов-
ният – чрез света. От къде знам всичко това за света? От него.“ [5, с. 
133]. С това се фокусира вниманието върху идея, която освен 
древна е и модерна и постмодерна. А може би, идеята е естествена и 
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поради това исторически дълготрайна. Отправна точка за анализ и 
за оценка е реалността. Социокултурната действителност на всяка 
жизнена сфера е онази естествена среда за саморефлексия.  

И така, цялостността е парадоксален феномен. Тя иманентно 
включва самоотрицанието. Също така, цялостността на личностно 
ниво не може е директна цел и стратегия. Тя е резултат от безброй 
действия, решения, които водят до това. Цялостността на природата 
е в единството на светло и тъмно, на топло и студено и т.н. Вероят-
но следването на логиката на природната цялостност от човека и 
обществото, в рамките на тази мисловна система, е най-доброто, 
което биха могли да осъществят.  

 
5. Социологията и психологията за проблема за цялост-

ността на личността 
Може би тук е редно да се започне от философски възгледи по 

проблема. От една страна, защото и социологията и психологията са 
„дъщерни“ познавателни линии на философията, макар и акценти-
ращи при своята самоидентификация на това, че са „нефилософски“ 
науки. От друга страна, защото проблемът по своето естество е 
обхватен, философски. 

Античните философи – Сократ, Платон, Аристотел, стоиците 
аналитично свързват няколко феномена за вникване в същността на 
цялостността. Те я виждат като иманентно свързана с добродетелта 
и с щастието или по-точно с евдемонистичните му осмисляния. За 
Сократ добродетелта е не само необходимо условие, но и доста-
тъчно, за постигане на щастие. Добродетелта е стойността, която 
има истинско екзистенциално значение. Платон също отдава изклю-
чително значение на добродетелта в живота на човека. Само чрез 
нея, личността може да бъде щастлива и цялостна, чрез моралната 
мисъл и поведение. Аристотел директно свързва щастието с цялост-
ността. Според него, човек следва да се самоосъществи, да достигне 
най-значимото постижение, на което е способен. Така може да 
живее в съответствие със своя Аз, но задължително трябва да е в 
добра посока. За стоиците, добродетелта е видяна като живот в 
синхрон с природата. Видно е, че не е достатъчно личността да е 
„събрана“, непротиворечива, да се самоосъществява. Изключително 
важно е какво прави човекът с тази своя хармонизираност, за какво 
я използва и какви плодове дава самоосъществяването. И само така, 
човек може да стане цялостен. 

В цялата социологическа и психологическа традиция трябва да 
се направят много големи „орязвания“, за да се изведат в текста 
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някои позиции, свързани с изследователския фокус. Едно методо-
логично състояние на тези науки ни насочва към проблема за 
цялостността и нейните последствия. От десетилетия се говори и 
пише за „кризата на социологията“ и „кризата на психологията“ и 
тези явления са свързани с фрагментираността на съответното 
познание и невъзможността да се намери обединителен научен 
смислов център. Логичният извод е, че разпокъсаността бележи 
криза на съществуването, независимо на какво ниво и на какъв 
порядък феномени. 

Една от класическите и дълбоко евристични социологически 
теории е теорията за системите на Толкът Парсънс. Във фунда-
менталните си произведения „Структурата на социалното действие“ 
и „Социалната система“, Парсънс диференцира личностната систе-
ма като една от основните системи, наред със социалната, култур-
ната и организмичната (поведенческата). Изведените от него функ-
ционални императиви за съществуването на всяка система обозна-
чават взаимосвързани категории. Първият е адаптация по отноше-
ние на средата. Вторият императив е интеграция на елементите на 
системата т.е. поддържане на съгласувани взаимоотношения между 
тези елементи. Третият императив е свързан с достигане на 
определени цели. Четвъртият, обозначен като латентност, се отнася 
до запазването и поддържането на структурните и функционални 
модели. Този универсален модел за човешката и социалната реал-
ност, отнесен към проблема за цялостността на личността, може да 
се формулира по следния начин. Личността е цялостна, когато 
нейните елементи са във висока степен интегрирани. Личността е в 
подходяща степен адаптирана към социалната среда. Личността е 
изградила в определена степен своята идентичност, която й 
гарантира „тъждественост и непрекъснатост“, в термините на Ерик 
Ериксън. Личността е ангажирана с достигане на определени цели, 
като тези цели трябва да отговарят на вътрешните потребности на 
личността и да отговарят за равновесието на личността и нейната 
среда т.е. самоосъществяването следва да е по посока на социал-
нозначима цел. 

В психологическото познание също има много отправни точки 
за интерпретацията на проблема за цялостността на личността. Една 
от парадигмите, които централно указват и анализират този въпрос 
е аналитичната психология. В нейните рамки, себереализацията на 
личността като цяла, но и автономна, се разглежда като основен 
психичен процес. Според К. Г. Юнг разгадаването на определени 
символични съобщения ни позволява да станем цялостни, а от там и 



390 

психично благополучни личности. Затова юнгианската анализа 
залага като цел постигане на психично оцелостяване и създаване на 
нов център на личността. Въобще човешката психика според Юнг 
цели постигането на собственото си равновесие. Видно е, че тази 
концепция напълно съответства на изложените вече схващания. 
Многобройни са анализите на връзката между тази научна концеп-
ция и фолклора и народните представи и вярвания. Юнг приема, че 
структурата на човешката психика повтаря структурата на Вселе-
ната, и че космическите процеси се повтарят в пространството на 
човешката душа. Това напълно съответства на виждането в българ-
ските народни представи. Само че, на модерния човек му липсва 
изначалната връзка с народните вярвания, обреди, ритуали, поради 
което той сам трябва да намери път към архетипното пространство. 

В рамките на аналитичната психология, Алфред Адлер 
доразработва и конкретизира идеята за човешката психична цялост-
ност. За него „единството на личността“ е централен психичен 
феномен. Разбирането на единството на личността намира израз в 
идеята, че всеки жест, действие, проява всъщност отразяват цялост-
ната личност и по този начин следва да се схваща същността на 
човешката личност. Следващото същностно условие при проблема-
тизирането на явлението се отнася до целенасочеността. „Най-
важният психологически факт, свързан с човешката природа, освен 
единството на личността, е стремежът към превъзходство и успе-
хи“ [1, с. 13]. Отново, се оформя и изявява идеята, че съгласуваната 
личност не е достатъчно условие за благополучие. Необходимо е 
съотнасянето на личността към определена социалнозначима цел, за 
да се справи с непълноценността. Адлер специално акцентира върху 
значението на социалността. Именно чувството за общност е прието 
за онзи разделител между полезните и вредните прояви на стремежа 
към превъзходство. В този смисъл, възпитанието на децата трябва 
да се осъществява така, че да „предизвиква възникването на 
социално чувство и чувство за солидарност с обществото“ [1, с. 31]. 
Така „и двата проблема – стремежът за превъзходство и чувството 
за малоценност – всъщност са две страни на един и същ психоло-
гически феномен“ [1, с. 14]. Становището отразява диалектичността 
на човека, диалектичността на цялостността, диалектичността на 
света, изразяващи се в едновременно и заедно съществуване на 
противоположни стойности. По отношение на проблема за детското 
възпитание, Адлер подчертава, че цялостността на детската личност 
включва и грешките, които детето допуска. Даже по грешките, 
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които детето допуска може да се съди за влиянието на околния свят 
върху него. 

За другите жизнени етапи също има изключително стойностни 
концепции, акцентиращи върху личностната цялостност. В теорията 
на  Ерик Ериксън за психосоциалната идентичност, явлението 
директно се свързава с проблема за цялостността като проява на 
изградена идентичност. Освен това, съгласно концепцията на Е. 
Ериксън през периода на късната зряла възраст, цялостността на 
личността интегрира в себе си постиженията, резултат от разреша-
ването на възрастовите кризи през жизнения път и осъзнаването на 
личността като завършено цяло, в което нищо не би могло да се 
промени [9, с. 90].   

 
6. Явлението Банкси като еманация на постмодерната 

цялостност 
Социалноисторическият път на развитие на човечеството на 

сегашния етап е белязан от „постмодерната ситуация“. Именно в 
сферата на културата, етиката, естетиката, социалността на постмо-
дерността са фокусирани и изявени дълготрайни проблеми в 
съществуването на човека и общността. Настоящата ситуация дава 
възможност с безкрайна очевидност да се формулира тезата, че 
„идеята за жизнена цялост е квазиидея и тя е обречена да е завинаги 
квазиидея“ [8, с. 546]. Едно емблематично явление би могло да се 
представи като символен и символичен израз на същностни харак-
теристики на съвременната социокултурна реалност – творецът 
Банкси.  

Насочването на вниманието към творчеството е свързано с 
идеята, че в творческите изяви и продукти се „регистрират“ нови 
социокултурни и социалнопсихологически феномени, често дори 
преди научното им анализиране. Засилената чувствителност и 
рефлексивност на творците позволяват да бъдат видяни огромни 
идейни послания над всекидневната конкретика. Накратко ще бъдат 
представени основни характеристики на „явлението Банкси“, които 
освен всичко друго, могат да ни дадат познание за новото 
осъществяване на човешката социалнопсихологическа цялостност в 
условията на постмодерната реалност. 

Първата характеристика безспорно е анонимността. Авторът е 
анонимен и съзнателно и целенасочено удържа тази анонимност. 
Възможна интерпретация на този факт е, че така се извежда във 
фокус и вероятно се преодолява гордостта на модерния човек. 
Именно гордостта, защото тя е един от основните фактори за фраг-
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ментаризирането на модерния свят. Гордостта на творческата лич-
ност е една от най-силните й характеристики и в този смисъл 
творческото смиряване е емблема за пътя на постмодерния човек. 

Втората характеристика е свързана с това, че става въпрос за 
art street. Вероятно по този начин се отговаря на проблема за 
затвореността на пространствата, на територията, на духа. Това е 
мощно противодействие на консуматорската култура, която под-
хранва и поддържа егоизма на самозатвореността и на повърх-
ностността. 

Друга черта на явлението е социалната ангажираност. Все 
повече и все по-силно се изявява фокуса на живот на постмодерния 
човек по посока на намирането на кауза, на социалнозначима реали-
зация, извън полето на непосредствената конкретика. Творбите на 
Банкси са безспорно, видимо и недвусмислено социално ангажи-
рани. Те насочват човешкото възприятие, мисъл и преживяване към 
онези травматични зони на нашето социално съществуване, чието 
разрешаване е непосредствено и наложително. 

Следващата специфика отвежда мисълта към човешките изме-
рения  в творчеството. Перспективата не е космическа, не е елитар-
на, не е и абстрактно-идейна. Фокусът е именно човекът в неговата 
непосредствена жизнедейност, в неговата социална проблема-
тичност. 

И така цялостността в творчеството на Банкси отразява едно-
временно простотата на човешкото ежедневие и онази сложност на 
постмодерната мисъл, съчетаваща противоположни и несъвместими 
стойности. Цялостността в случая не е в привидното събиране на 
елементи и тяхното контролиране. Точно обратното, цялостността е 
в привидната хаотичност, в неподредеността, в появата на различни 
и неочаквани места. И вероятно по този начин се разкрива идеята, 
че е невъзможно да подредим и контролираме света, да управля-
ваме, да класифицираме и така да си осигуряваме благополучие. 
Цялостността е всичко друго, но не и ред и предвидимост. Човекът 
трябва да открие себе си в хаоса и непредвидимостта и след това да 
открие собственото си жизнено място, собственото си жизнено 
призвание и мисия.  

Само че, цялостността при Банкси изглежда като всичко друго, 
но не и като цялостност. Така изглеждат и всички други явления в 
неговото творчество. За една от неговите творби анализатори 
казват, че „дори снегът не е сняг при Банкси“. Снегът е във форма 
на сажди и отразява нашето превръщане на снега в сажди, т.е. 
представено е човешкото действие, което променя същността на 
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нещата. Противоречието, което Банкси безапелационно улавя и 
отразява е: нашето очакване за познатите стойности е фрустрирано 
от получаване на нови форми на явленията. Този процес е съпро-
воден с осъзнаването, че човекът е медиатор на това превръщане. 
Човекът сам руши цялостността си и после се опитва да я съгради 
наново. 

Така чрез едновременното съществуване на творчеството и 
неговото самоотрицание се ражда едно от най-забележителните 
артистични и социални феномени на съвременната „постмодерна 
ситуация“.   

 
7. Заключение 
Въпреки всички представени и непредставени аргументи за 

тезата за значимостта на цялостността като феномен на различни 
нива, и тази идея не бива да се възприема едностранно. Прекалената 
цялостност, като всяко прекалено нещо, е нежелателна. Прека-
леността води задължително до девиации поради едноизмерност, 
преекспониране и липсата на коректива на другостта.  

Самата личност, в онтогенетичен и във филогенетичен план, е 
неповторимо съчетание на природно и културно, на индивидуално и 
социално, на неповторимост и повторимост. И за да бъде разбрана и 
подпомогната в пътя й към значимо и пълноценно осъществяване, 
човешката личност следва да бъде осмислена основно в измере-
нията на парадоксалността на цялостността. Цялостността е пара-
доксален феномен, защото съдържа в себе си собственото отрица-
ние. Отказвайки се от не-цялостността всъщност се отказваме от 
възможността не само за постигане, но и за търсене на цялостност.  
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Summary:This study looked at how varies risky driving behavior by age. 

As independent variables, besides age, the gender of the surveyed is also 
included. Risky driving is studied in three dimensions: "committing distur-
bances", "driving problems" and "disturbing other road users". Assumptions 
are that people aged between 18 and 30 most often commit misconduct, trouble 
driving them to the highest degree, and most disturbing other road users. With 
the application of a one-factor dispersion analysis with Tuki post-hoc analysis, 
the significance of the differences between the different age groups on the three 
dimensions of the risky driving was checked. The obtained results fully 
confirmed the hypotheses raised and found that policy violations, problem 
driving and disturbance of other road users were a function of age and 
significantly more relevant to the youngest participants in the study.  

Kew words: risky driving, infringements, age, traffic, disturbing other 
road users 

 
Пътнотранспортните произшествия са осмата водеща причина 

за смъртност в световен мащаб, сочи последният доклад на Светов-
ната здравна организация (World Health Organization, Annual Report 
2018). Данните в него сочат, че смъртните случаи от пътнотран-
спортни произшествия са се увеличили до 1,35 милиона годишно, а 
ранените наброяват около 50 милиона души. Почти 3 700 човека 
умират по пътищата в цял свят всеки ден. Едни от най-ужасяващите 
статистически данни в този доклад е, че нараняванията по пътищата 
са водеща причина за смърт на хора на възраст между 5 и 29 
години.  
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Според проучванията, факторите, които допринасят за инци-
дентите на пътя могат да бъдат групирани в три големи категории: 
свързани с околната среда; свързани с превозното средство; 
свързани с водачите на моторни превозни средства (МПС). Въпреки 
това, в 90% от случаите основен фактор, допринасящ за пътно-
транспортно произшествие е човешкият фактор (Totkova , Z. 2017). 
Значителна част от произшествията, разбира се, са причинени от 
комбинация от трите категории (например, бавна реакция на водача 
по време на неблагоприятни атмосферни условия или несъобразена 
скорост, когато видимостта е ниска). Когато се говори за факторите, 
свързани с човека е важно да се подчертае, че поведението на 
водачите по време на управлението на МПС трябва да се разглежда 
като многостранно детерминирано от индивидуалните психични 
особености, придобитите по време на подготовката знания, умения 
и навици за управление на моторното превозно средство, функ-
ционалното и психично състояние по време на кормуване и други 
фактори. ( Racheva, R. и Totkova ,Z 2018,) 

Повечето модели в транспортната психология се съсредото-
чават върху различни елементи от задачите, които водачът изпълня-
ва по време на шофиране, функционалния контрол, извършван от 
водача, или неговата мотивацията. Всеки един от тези подходи 
избира за своя отправна посока на изследване или психологиче-
ските характеристики на водача, или физическата ситуация, в която 
водачът изпълнява задачата си (Totkova , Z.,  2018). 

Смъртността и нараняванията от сблъсъци с моторни превозни 
средства нарастват значително във възрастовата група 15–19 
години, тъй като младежите се учат да управляват  МПС и  често са 
пътници в автомобили, управлявани от други младежи. Тази 
тенденция се отчита както  на глобално ниво (Световна здравна 
организация, 2010 г.) , така и на национално ниво. 

Редица проучвания потвърждават, че някои рискови поведения 
са по-разпространени сред по-младите шофьори, отколкото сред по-
възрастните шофьори, особено сред мъжете (Fergusson et al., 2003; 
Mathkijssen & Houwing, 2005; Maycock, 2002; & Rundmo, 2006; 
Sakashita et al., 2007; Turner & McClure, 2003). Те включват 
висока/превишена скорост и търсенето на  тръпката от нея (Hatfield 
& Job, 2006; Sakashita et al., 2007; Blows et al., 2005; Gonzales et al., 
2005; Ryb et al., 2006; Sabel et al., 2006). al., 2004), неспазване на 
дистанция с предния автомобил (Ferusson et al, 2003), нарушаване 
на правилата за движение (Maycock, 2002), непоставяне на пред-
пазни колани (Fell et al., 2005; Pennay, 2006; Vivoda et al., 2007), 
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използване мобилни телефони по време на шофиране (Broughton & 
Hill, 2005; Glassbrenner, 2005;) (включително текстови съобщения 
(Baker & Spina, 2005)), шофиране по време на високорискови нощни 
часове (Williams, 2003; Cavallo & Catchpole, 2007); Keall et al., 2004) 
и шофиране на по-стари превозни средства (Gonzales et al., 2005; 
Engstrom et al., 2003; Williams et al., 2006). 

Доказано е, че някои поведения на шофиране са с по-висок 
риск за младите водачи, отколкото за възрастните шофьори с опит. 
Така например младите хора, които предприемат или са изложени 
на рисково поведение на шофиране, възприемат рисковете при 
шофиране като ниски (Ryb et al., 2006; Ginsburg et al., 2008; Sarkar & 
Andreas, 2004) в зависимост от средата. Проучване, проведено от 
Харе,  сочи , че една четвърт от учениците приемат скорост 70 км/ч 
или повече в зона от 60 км/ч като безопасна и една четвърт приема 
120 км/ч или повече в зона от 100 км/ч като безопасна, ако усло-
вията  на обкръжаващата среда са добри, напр. метеорологични 
условия (Harre et al., 2000). 

Установяват се и различия в представите на младите шофьори 
за други рискове на пътя. Например по отношение на използване на 
мобилен телефон по време на шофиране, използването на устрой-
ство „свободни ръце“ се счита за по-малко рисковано от обичайното 
използване на телефон (Pennay, 2006; White et al., 2004) и отгова-
ряне на повикване. Четенето и писането на текстови съобщения 
също се възприемат като по-рисковано поведение, отколкото гово-
ренето по телефона (Gingsburg et al., 2008; Lerner & Boyd, 2005). 

Рискът се увеличава и за млади хора, които шофират с 
пътници-тийнейджъри в колата (Simons-Morton, Hartos, Leaf & 
Preusser, 2006, Simons-Morton, Lerner, & Singer, 2005). В действи-
телност, рискът от сблъсък се увеличава с всеки допълнителен  
пътник-тийнейджър (Chen, Baker, Braver & Li, 2000). По-малко 
вероятно е, също така, юношите да използват предпазните колани, 
отколкото по-възрастните шофьори, което допълнително увеличава 
риска от нараняване или смърт при сблъсък (Williams & Ferguson, 
2002, Williams, McCartt, & Geary, 2003). Друг фактор, допринасящ 
за катастрофите сред младите водачи, е шофирането в нетрезво 
състояние. Рискът от участие във фатален сблъсък е по-висок за 
подрастващите водачи, употребили алкохол, отколкото за възраст-
ните такива (Williams, 2003, Zador, Krawchuk, & Voas, 2000). Из-
следванията показват, че младежите често нямат точна преценка за 
количеството алкохол, който могат да консумират безопасно преди 
шофиране, а вероятността от надценяване е по-голяма за младе-
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жите, които са били спътници в автомобил на по-възрастен водач, 
управляващ автомобила си след употреба на алкохол. (Gulliver & 
Begg, 2004). 

Половите различия в начина на шофиране и характеристиките 
на личността също са били наблюдавани при младите водачи и 
могат да обяснят защо младите мъже са изложени на по-голям риск 
от жените да участват в по-сериозни сблъсъци с моторни превозни 
средства (Laapotti & Keskinen, 2004; Simons, Morton et al., 2006). 
Например, младите мъже оценяват по-високо търсенето на силни 
усещания (черта на личността, свързана с търсенето на интензивни 
усещания и преживявания) и са готови да поемат физически риско-
ве, за да получат тези преживявания (Zukerman, 1979), за разлика от 
младите жени, при които търсенето на усещане е по-вероятно да е 
по-слабо и преценено внимателно (Hartos, Eitel, & Simons-Morton, 
2002). Също така е установено, че младите водачи- мъже отчитат 
по-рисковано отношение към шофирането, отколкото младите 
водачи-жени (Waylen & McKenna, 2008). В допълнение, мъжете 
сами докладват по-рисковано поведение на шофиране от жените 
(Hartos et al., 2000; Hartos et al., 2001). 

 
Изследване 
Основният изследователски въпрос пред настоящето изслед-

ване е как варира рисковото поведение на пътя и извършването на 
нарушения в зависимост от възрастта? 

Цел на изследването 
Да се установи значимостта на  възрастовите различия по 

отношение на рисково поведение на пътя . 
Теза на изследването 
Рисковото поведение на пътя има връзка и  е в зависимост от 

възрастта . 
Задачи 
Да се провери дали  младите водачи извършват по-често 

нарушения. 
Да се провери дали проблемното шофиране зависи от възрастта 

на водачите. 
Да се установят разликите между отделните възрастови групи 

по отношение притесняването на другите водачи. 
Да се провери и установи дали възрастта в еднаква степен е 

фактор за рисковото поведение на пътя за при младите мъже и 
жени. 
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Хипотези 
1. Допускаме, че най-младите участници в изследването най-

често ще извършват нарушения по сравнение с лицата от другите 
възрастови групи. 

2. Предполагаме, че лицата от възрастовия диапазон 18-30 
години са с най-висока степен на проблемно шофиране по 
сравнение с лицата от другите възрастови групи. 

3. Допускаме, че най-младите участници в изследването в 
значимо по-висока степен ще притесняват другите участници в 
движението. 

Подхипотеза: Очакваме, че сред най-младите участници в 
изследването жените в  значимо по-ниска степен ще притесняват 
другите участници в движението по сравнение с мъжете от същия 
възрастов диапазон. 

 
Методология 
Изследвани лица 
В проведеното изследване  участие имат 415 лица, от които 205  

жени и 210 мъже. Възрастта е в диапазон от 18 до 71 години, като 
средната възраст е 42, 99 години, стандартното отклонение е 14,33.  

Инструментариум 
За целите на изследването и използван „Въпросник за проуч-

ване на социално-психологическите  фактори, които влияят върху 
поведението на водачите, като предпоставка за пътните произ-
шествия“ конструиран от проф. Антоанета Христова и докторант 
Калина Крумова. Той е инструмент, чрез който периодично може да 
бъдат анализирани променящите се условия на средата. Резултатите 
могат да се използват за превенция на рисковото поведение чрез 
периодична актуализация на подготовката на шофьорите, както и 
изготвянето на програма за работа с потенциално опасните водачи. 
Тази комплексна методика е първата и единствена в България и е 
резултат на съвременните достижения на транспортната психология 
в световен мащаб (Христова, А, Крумова, К., 2018) .  

Въпросникът се състои от 53 въпроси и твърдения, структу-
рирани в девет скали (нагласи към неспазване на правилата, нагласи 
към проблемно шофиране, нагласи към шофиране след употреба на 
алкохол, нагласи към натиск на връстниците, нагласи към влия-
нието на семейството върху поведението на водачите, поведение на 
пътя извън правилата, отстояване на собственото пространство, 
смущаване на другите участници в движението, социална жела-
телност) 
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Предвид целта на изследването, поставените задачи и хипотези 
е взето решение да се работи с три подскали в качеството им на 
зависими променливи : „Над правилата“, „Проблемно шофиране“ и 
„Притесняване на другите участници в движението“. Като работни 
независими променливи са включени възраст и пол.  

С подскалата „Над правилата“ е измерено извършването на 
нарушения и  включва въпроси като „Колко често използвате моби-
лен телефон без устройство за свободни ръце докато шофирате?“, 
„Колко често влизате в забранени за движение, еднопосочни 
улици?“, „Колко често превишавате скоростта, шофирайки по мал-
ките квартални улички?“. Скалата за отговор на всеки въпрос е 
четиристепенна като 1 е „Никога“ и 4 е „Често“. Измереният от нас 
Коефициент на надеждност Алфа на Кронбах е 0,7.  

В подскалата “Проблемно шофиране” влизат твърдения като: 
„Ако човек е много внимателен, може понякога да превишава разре-
шената за движение скорост“, „Дори малко количество наркотик/ 
упойващо вещество по време на шофиране може да бъде живото-
застрашаващо(обратно кодиран)“, „Използването на телефона за 
кратко не е опасно при шофиране“. Отговорите на твърденията са 
по четиристепенна скала като 1 е „Напълно несъгласен“ и 4 „Напъл-
но съгласен“. Измереният от нас коефициент на надеждност Алфа 
на Кронбах е 0,68. 

Подскалата „Притесняване на другите водачи“ съдържа въпро-
си като: „Колко често притискате по-бавните шофьори да се изтег-
лят в друго платно?“, „Колко често шофирате без необходимата 
дистанция, така че в непредвиден случай да е невъзможно да 
спрете?“, „Колко често проявявате открита враждебност при дадено 
поведение от страна на останалите на пътя“. Скалата за отговор на 
всеки въпрос е четиристепенна като 1 е „Никога“ и 4 е „Често“. 
Измереният от нас Коефициент на надеждност Алфа на Кронбах е 
0,71.  

Резултати  
За проверка на първата хипотеза е приложен еднофакторен 

дисперсионен анализ. Установи се, че e налице значима разлика 
между отделните групи и възрастта е фактор, от който зависи 
нарушаването на правилника за движение по пътищата.  Използва-
нето на постхок тест на Туки показа, че  най-младите участници 
значимо по-често от всички останали възрасти не спазват правилата 
и  извършват нарушения. Резултатите са представени на таблица 1.  
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Таблица 1. Еднофакторен дисперсионен анализ. Значимост  
на разликите  между отделните възрастови групи  

по отношение на спазването на правилата 
 N Mean Std. 

Deviatio
n 

F p Post Hoc 
(Tukey) 

 

1. 18-30 години 96 2.12 0.49   1-2 (р<0,01) 

2. 31-40 години 93 1.9 0.5         1-3 (р<0,01) 
3. 41-50 години 78 1.84 0.53 14,31 0 1-4 (р<0,001) 
4. 51-60 години 77 1.77 0.49   1-5 (р<0,001) 
5. 61-70 години 71 1.55 0.44    
Всичко 415 1.86 0.52    

 
За проверка значимостта на разликата между отделните въз-

растови групи по отношение на проблемното шофиране е приложен 
еднофакторен дисперсионен анализ. От получените данни следва, 
че проблемното шофиране зависи от възрастта и е установена 
значима разлика между лицата от отделните възрастови групи. От 
постхок теста на Туки следва, че участниците в изследването на 
възраст между 18 и 30 години имат значимо по-висока степен на 
проблемно шофиране по сравнение с тези на възраст между 41 и 50 
години, както и с лицата между 61 и 70 години.  

 
Таблица 2. Еднофакторен дисперсионен анализ. Разлики между 

отделните възрастови групи по отношение на проблемно шофиране  
 N Mean Std. 

Deviation 
F p Post Hoc 

 (Tukey) 

1. 18-30 години 96 2 0,5    
2. 31-40 години 93 1,87 0,46    
3.41-50 години 78 1,78 0,52 7,54 0 1-3 (р<0,05) 
4. 51-60 години 77 1,83 0,43    
5. 61-70 години 71 1,61 0,42   1-5 (р<0,001) 
Всичко 415 1,83 0,49    

 
За да се установи дали смущаването на другите участници в 

движението зависи от възрастта и приложен еднофакторен диспер-
сионен анализ. Резултатите потвърдиха нашата хипотеза и се 
установи, че е налице значима разлика между лицата от отделните 
възрастови групи по отношение смущаването на другите учестници 
в движението. От постхок анализа при сравнение между отделните 
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възрасти по метода на Туки следва, че лицата между 18 и 30 години 
значимо повече смущават другите участнвици в движението по 
сравнение с лицата над 41 години. Няма значима разлика с лицата 
между 31–40 години. 

 
Таблица 3. Еднофакторен дисперсионен анализ. Разлики между 

отделните възрастови групи по отношение на смущаване на другите 
участници в движението 

 N Mean Std. 
Deviatio

n 

F p Post Hoc 

(Tukey) 

1. 18-30 години 96 1.89 0.56    

2. 31-40 години 93 1.76 0.43    
3.41-50 години 78 1.67 0.54 14,19 0            1-3 (р<0,01) 
4. 51-60 години 77 1.54 0.39   1-4 (р<0,001) 
5. 61-70 години 71 1.38 0.4   1-5 (р<0,001) 
Всичко 415 1.67 0.5    

 
При задълбочаване на анализа чрез прилагането на т-тест срав-

няване на независими извадки се установи, че мъжете на възраст 
между 18 и 30 години в значимо по-висока степен притесняват 
другите участници в движението по сравнение с жените от същата 
възраст. 

 
Таблица 4. Т-тест сравняване на независими извадки. Значимост  

на разликата между мъже жени по  смущаване  
на другите участници в движението 

 Пол N Mean Std. 
Deviation 

t p 

Смущаване на 
другите 
участници в 
движението 

Мъже 50 2.06 0.65 3,23 0,02 
Жени 46 1.71 0.37   

 
Обсъждане  
Приложените статистически анализи  дадоха резултати, с 

които е даден отговор на  изследователския въпрос поставен пред 
настоящето изследване и се потвърдиха напълно формулираните от 
нас хипотези – нарушаването на правилата, рисковото шофиране, 
както и притесняването на другите участници в движението варират  
в зависимост от възрастта и в значимо  най-висока степен се отнасят 
за най-младите водачи на възраст между 18 и 30 години. Едно 
вероятно обяснение е, че лицата от тази възраст в най-малка степен 
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са склонни да конформират спрямо закона за движение по пъти-
щата, и в по-голяма степен са готови да конформират спрямо 
нормите на възрастовата група, към която принадлежат. Това от 
своя страна води до въпроса за груповият натиск от страна на 
връстниците, като това измерение е част от използваната методика 
и неговото влияние предстои да бъде проверено.  

Считаме, че изследването на възрастта като фактор за рисково 
поведение на пътя е необходимо да бъде задълбочено и преци-
зирано, тъй като лицата от един и същ възрастов диапазон  са раз-
лични като пол, образование, работа и т.н. В нашето изследване се 
потвърдиха и хипотезата за половите различия по отношение на 
смущаване на другите участници в движението. Установи се, че при 
лицата на възраст между 18 и 30 години жените са в значимо по-
малка степен смущават другите участници в движението. Пред-
ставлява интерес да се потърси и разлика по образование сред най-
младите водачи. От друга страна също така е необходимо да се 
уточни, че установената значимост на разликите варира  между 
отделните възрастови групи и е в зависимост от  конкретното 
измерение. Така например по отношение честотата на извършва-
нето на нарушения най-младите участници в изследването значимо 
по-често нарушават правилата по сравнение с всички останали 
възрастови групи.  Проблемното шофиране също е в най-висока 
степен  при лицата на възраст между 18 и 30 години, но разликата е 
незначима с тези на възраст между 31 и 40 години и 51 и 60 години. 
Най-младите лица от извадката  в най-висока степен притесняват 
другите участници в движението, но разликата е незначима с лицата 
от възрастовия диапазон 31–40 години. И в тази връзка е  необ-
ходимо да също така да се изтъкне, че въпреки установените зна-
чими разлики средните стойности на различните възрастови групи 
са в много тесен диапазон, в малки граници, което не ни позволява 
категорично да твърдим, че рисковото шофиране е типично, или 
характерно само за лицата между 18 и 30 години.  Тези резултати 
насочват изследователския ни интерес към културата на шофиране 
характерна за българските условия и към която, трябва да се 
адаптират всички участници в движението по пътищата.  

 
Задачи за бъдеща работа 
Считаме, че е нужно чрез прилагането на многофакторен 

дисперсионен анализ да се потърси до каква степен е налице 
чистото влияние на възрастта върху рисковото поведение и дали то 
зависи от други фактори като пол, образование, шофьорски опит. 
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Да се провери връзката между възраст и извършването на 
пътно транспортни произшествия. 

Да се провери връзката между трите измерения включени в 
настоящето изследване и извършването на пътно транспортни 
произшествия. 
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The article reflects the main trends in higher education. The article 

reveals the content of the concept "entrepreneurial university", the main 
directions and forms of entrepreneurial culture of higher educational 
establishments. The features of the HEE as a subject of entrepreneurial activity 
and its competitiveness, quality and efficiency of entrepreneurial activity of the 
HEE are revealed. The substantial basis of entrepreneurial university is defined 
and conclusions about the importance of development of entrepreneurial 
activity in higher educational establishments of Kazakhstan are drawn. 

The article deals with the essence, features, components and conceptual 
model of entrepreneurial culture among university students, on the basis of 
which the monitoring was carried out to identify the presence of entrepreneurial 
culture of students in the Caspian State University of Technology and 
Engineering named after Sh. Yessenov. 

Keywords: HEE, entrepreneurial university, entrepreneurial culture, 
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Education is currently one of the fastest growing areas with high 

potential and promising forms of economic activity. The volume of 
demand and supply for educational products and services is growing 
rapidly, especially in higher professional education, reaching 10-15 per 
year in the most dynamically developing countries of the world. In this 
regard, a special role is given to the development of market relations, 
which is fundamentally reflected in the functioning of higher education 
establishments, offering the latter to take an active market position, 
develop independence and improve the efficiency of their own activities. 
The peculiarity of economic relations in the system of higher education 
is, first of all, the dual economic nature of educational services. Being, 
on the one hand, public goods, educational services are increasingly 
considered by foreign and domestic experts as a private good, since 
getting it is a sphere of creative, professional development of the 
individual. Consequently, it can be concluded that there is a need for the 
functioning of both the public sector of higher education and the private 
sector, which, developing together, would not enter into a contradiction. 
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There is a need to combine market and state regulation of the higher 
education sector as a more effective option of HEEs. Thus, in the current 
socio-economic conditions of functioning of HEEs the following 
objective trends have been established: 

1. Development of the private sector in the field of education, and 
as a consequence, the increasing level of competition in the market of 
educational services; 

2. The decrease in the level of state funding; 
3. Changing of the structure of demand for educational products; 
4. Integration into the international educational community. 
Today the presented trends in the markets of higher education 

services are extremely relevant. HEEs face the challenge of finding new 
strategic directions of development of higher education, the development 
of entrepreneural activities of the HEE, the establishment of higher 
educational establishments of entrepreneurial type. 

Burton R. Clark was one of the first who made an attempt of system 
scientific substantiation of the concept "entrepreneurial university". 
Burton Clark, a scientist, american teacher and researcher of the higher 
education system, formed the concept of "entrepreneurial university", the 
main feature of which is the lack of fear of commercializing the gene-
ration and dissemination of scientific knowledge [1]. He believes that an 
important condition for the effective functioning of the entrepreneurial 
university is such management style that provides flexibility and stra-
tegic interaction with the external environment. 

Burton R. Clark identified the most significant features of the 
"entrepreneurial university" [1]: 

1. Enhancing the role of the university's management core; 
2. Networking with organizations outside the HEE; 
3. Expanding sources of funding; 
4. Stimulating entrepreneurial activity of HEE departments; 
5. Development of a comprehensive entrepreneurial culture.  
The university of entrepreneurial type should be considered as a 

university that has adopted the entrepreneurial method of management 
and strengthens external and internal relations with the aim of increasing 
resources for the successful functioning and development of statutory 
activities. Another specialist P. Schulze notes two directions of develop-
ment of the entrepreneurial university [2]. Firstly, the training of future 
professionals who will be able to conduct their own business in the 
future and, secondly, the entrepreneurial activity of the university itself, 
which involves the involvement of students and teachers in entrep-
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reneurship, providing them with all kinds of information and advisory 
and resource support. 

Thus, the entrepreneurial activity of a state HEE is understood to be 
an independent, initiative, risky activity that brings profit and is aimed at 
solving its statutory tasks. It is necessary to distinguish the concepts of 
"entrepreneurial activity of the HEE" and "extra-budgetary activities of 
the HEE." Often, researchers identify these concepts, or do not give a 
clear distinction between them, which makes it impossible to have an 
adequate perception of these terms and creates various kinds of problems 
in the analysis of effective management of business activities of the HEE 
include the provision of educational services on a fee basis, carrying out 
various kinds of training courses and sections, the provision of property 
for rent, works and services by structural units and more. At the same 
time, entrepreneurial activity refers only to the activities of the HEE 
associated with independence, risk, initiative, obtaining net income 
within the legal field, entrepreneurial activity of the HEE as a part of the 
extra-budgetary activities of the HEE is a narrower concept. 

Thus, now there are objective prerequisites for the development of 
entrepreneurial activity of HEEs with a market, competitive orientation. 
However, in conditions of constantly varying demand for services and 
continuous scientific and technical development of the economy, the 
forms of interaction between producers and consumers are changing. In 
this regard, the activities of the HEE aimed at meeting the changing 
consumer demand, which is not limited to the demand for basic 
educational products, are of high importance. The HEE should present to 
the markets the so-called aggregate supply of its own products and 
services, which are diverse and distinguished with ability to combine its 
own products and services, which are diverse and can be combined when 
purchased. It can be concluded that the HEE today is an entity similar to 
the production enterprise, ready to offer the market products and services 
of its own production and with its effective implementation to make a 
profit.  

One of the priorities of the entrepreneurial university is the 
development of entrepreneurial culture of students.  The need to solve it 
is due to both external to education, socio-economic factors, and the 
needs of education itself.  

The work carried out in this direction should be based on a number 
of basic general scientific and pedagogical principles: consistency, 
integrity, cultural conformity, integrity, personal approach. 

Based on the emerging research on psychological and pedagogical 
aspects of entrepreneurship ( Ageev  A. I. Z. G. V. G, Levitan M. I., 
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Khanova Z. G. and others), it is possible to deduce the definition of 
entrepreneurial culture: this is the integrative ability of the individual to 
create, organize, implement innovative projects that bring social benefits 
and economic profit, providing full self-realization. The core of 
entrepreneurial culture is motivation for project activities, the 
development of socio-economic relations in business, education and 
other areas.  

H. N. Magomedova identified the following signs of entrepre-
neurial culture of the individual - enthusiasm for their work [3]: 

– entrepreneurship as the ability to foresee, predict, " professional 
flair"; 

– independence and originality of thought; 
– innovation in achieving goals; 
– courage and ingenuity; 
– business like character and practicality; 
– high level of mastering information technologies; 
– exactingness towards yourself and others; 
– ability to work in a team; 
– developed sense of responsibility, loyalty to the word. 
Entrepreneurial culture cannot be the result of mechanical accumu-

lation of knowledge and skills. It involves the development of all aspects 
of personality – cognitive, emotional and volitional - and is expressed in 
a set of competencies - cultural, professional, personal.  

Entrepreneurial culture is made up of several components: 
– economic: knowledge of the laws of the market, professionalism, 

focus on the future; careful attitude to tools, etc.; 
– social: ability to build constructive relationships with various 

public and private structures, competitors, use social mechanisms to 
attract new resources to production; interest in further improving not 
only their own but also the surrounding life; possession of various social 
roles, developed communication skills, the spirit of corporatism; mana-
gerial skills, etc.; 

– psychological: creative thinking; presence of expressed entrepre-
neurial intentions, motivation for success, achievement; psychological 
stability, determination, etc.; 

– ethical: human dignity, conscientiousness, the desire to make a 
profit in an honest way; willingness to charity, etc.; 

– pedagogical: respect for people, understanding of the absolute 
value of human life, the desire to create conditions for the realization of 
the creative potential of employees, to stimulate competition, etc. 
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Formation of entrepreneurial culture of students is carried out in the 
process of solving the following tasks: 

– mastering the system of economic knowledge; development of 
critical thinking, creativity, tolerance, communication skills; 

– upbringing of the most important qualities of a modern 
entrepreneur: purposefulness, perseverance, endurance, determination, 
initiative and independence, organization and confidence; 

– formation of key competencies in the field of entrepreneurial 
culture. 

Recent studies present a conceptual model that integrates four key 
aspects that contribute to an entrepreneurial culture (Anderson & 
Warren, 2011). [4]:  

– entrepreneurial motivation;  
– psychological competence;  
– social competences;   
– competence of management. 
Based on the existing theoretical and practical experience, it is 

known that in the hierarchical system the main element for the 
entrepreneurial culture formation is the motive.  

By entrepreneurial motives we mean the motives that motivate 
people to do business. Human motivation is one of the strongest factors 
of success in business. This is the main factor in its implementation.  

According to the literature sources, three main push factors can 
express entrepreneurial motivation:  

– commitment to independence and autonomy (to give preference 
to independent tasks and decision-making); 

– economic motivation (pursuance of achievement the economic 
profit, taking into account the economic value of the activity); 

– self-efficacy (personal belief in the ability to successfully fulfill 
business goals, the opportunity to realize full potential). 

There is a wide range of characteristics that can be included in 
psychological competencies and all of them belong to a broad group of 
skills and attributes that characterize enterprising people. The group of 
psychological competencies includes individual features that are 
distinctive in entrepreneurial business:  

– innovative capacity (the competence to participate in inventive 
development processes, which leads to the introduction of new products, 
processes or services),  

– emotional intelligence (the ability to express emotions, to use 
emotions to promote thinking, to understand and to argue through 
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emotions and manage them internally, while communicating effectively 
with others in the pursuit of entrepreneurship), 
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Figure 1. Conceptual model of entrepreneurial culture formation 

 
– psychological resistance (adaptive behavior, ability to cope with 

stress, difficulties, risks and unsuccessful projects) and others. 
Since entrepreneurial activity is carried out in a social situation, it 

requires the subject to be able to interact effectively with others.  Thus, 
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we will focus on social competence, which in general may affect the 
success in business. Social competencies include:  

– the ability to convince and sociability (the ability to change own 
and other people's attitudes and behavior to create conditions that may 
contribute to success); 

– ability to develop communities and establish communication 
(ability to develop communication (network) between business entities 
and those who can provide resources for the implementation and 
development of the business project). 

Managerial competencies include the following abilities of the 
individual:  

– vision, i.e. the ability to visualize goals, objectives and imple-
menttation strategies (as a result of intuitive and comprehensive thin-
king); 

– resource mobilization, i.e. the ability to gather resources for 
business management (financial and material)  

– leadership potential, i.e. the ability to mobilize and manage 
others in relation to entrepreneurial vision   

The development of the ability to interact effectively with other 
people, the ability to search for information and resources, the 
development of leadership and management skills and other qualities of 
social and managerial competence shall become one of the main tasks in 
the formation of the entrepreneurial culture of future specialists.    

So to identify the presence of entrepreneurial culture of students in 
the Caspian state University of Technology and Engineering named after 
Sh. Yessenov the monitoring was held.  

The questionnaire included questions to assess the degree of student 
youth awareness on the activities and measures to support student 
entrepreneurship, which are carried out today by the University, as well 
as questions to determine the career expectations of the student and 
potential sources for entrepreneurship, motives and values of entrepre-
neurship. 

The questionnaire also included questions to determine the student's 
attitude to entrepreneurship: the impact of entrepreneurship on the 
development of the country's economy, the effectiveness of state support 
for entrepreneurship, ethical aspects of entrepreneurship and the role of 
the University in the raising of active in entrepreneurial sphere position 
of the student. 

The survey was attended by 1215 students of the University, 
including bachelors and masters of Humanities (58.7%) and Natural 
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Sciences (41.3%) specialties of different courses of the Caspian state 
University of Technologies and Engineering named after Sh. Yessenov. 

The results of the survey to identify the degree of student youth 
awareness on information showed a lack of knowledge of students about 
the activities and measures to support youth entrepreneurship, which is 
carried out today by the University (figure 2).  

 

 
 

Figure 2. Respondents' answers to the question “Do you know about 
 the events and measures to support student entrepreneurship that  

the University carries out?” 
 

Only 37% of students of the Caspian state University of Techno-
logies and Engineering named after Sh. Yessenov aware of the activities 
of the University in support of youth entrepreneurship. Such results 
require efforts from the organizers of such events in the field of its 
promotion among young people. In General, students show a sufficient 
degree of activity: 39% of respondents participate in events related to 
entrepreneurship held in Aktau (in business games, startup competitions, 
master classes, forums, etc.). Out of 39 %, 25 % attend 1–2 events per 
year, 11 % – 3–5 events and 5 % attend more than 5 events related to 
entrepreneurship per year. 11 % of the participants received awards for 
their participation (diploma/certificate of winner, grant for the project 
implementation, etc.).  
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The survey conducted to identify the level of interest of students 
and their willingness to develop entrepreneurship showed that at the 
moment 69% of students said that they would like to become an 
entrepreneur at one stage of their career (figure 3).  

 

 
 

Figure 3. Respondents answers to the question “Would you like to become  
an entrepreneur at any stage of your career?” 

 
Other University students interviewed would like to work in the 

public sector as employees in an enterprise or in another field. 
As the main factors complicating the choice of this field of activity, 

students identified: lack of start-up capital (41%), lack of natural 
predilection to it and no competence in the field of entrepreneurship 
(43%), lack of knowledge and practical skills for such activities (35%) 
and insecurity of this type of activity (risk, fear, debt) (25%), etc.  

The main source of ideas for entrepreneurship, according to the 
students, can serve as a hobby in his spare time (48%), knowledge 
gained during training at the University in lectures, seminars and trai-
nings (35%) and the results of scientific and applied researches carried 
out in conjunction with the University scientists (20%), the ideas of 
friends or relatives.  

The motivation for entrepreneurial activity for students, first of all, 
is independence and self-determination in planning their activities and 
decision-making, as well as the possibility of obtaining high profits (55% 
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of respondents answered this way.). For 49% of the respondents the 
value of entrepreneurship lies in the opportunities for self-actualization. 
29 % of respondents associate the value of entrepreneurship with the 
opportunity to meet interesting people.  

The analysis of value orientations of modern youth in relation to 
entrepreneurial activity allows us to say that today efforts from univer-
sities and the state aimed at the entrepreneurial culture development and 
the positive motivation formation are required.  

Separately we analyzed the competence, which is not enough for 
young people for doing business.  

To a greater extent, young people lack the ability to cope with 
difficulties and risks, independence in decision-making and self-
confidence. Also, many students note that they have underdeveloped 
personal qualities such as perseverance and assertiveness , ingenuity and 
creativity, communication, as well as organizational skills. 36% of the 
surveyed students have a high need for the formation of managerial 
competencies.  

As one of the forms of formation of entrepreneurial culture, stu-
dents prefer to attend master classes and trainings (62% of respondents 
said so), elective courses (41%), summer/winter business schools (42%), 
Staff programs (33%). meetings in the Club of entrepreneurs (17%). The 
youth entrepreneurship club was established at the Caspian state 
University of Technologis and Engineering named after Sh. Yessenov in 
2019 in the framework of the program " 2019 - the year of Youth." Since 
the survey was conducted during the creation and the initial stage of 
development of the Club, many students were not yet aware of its 
activities and opportunities to participate in it. Nevertheless, 17 % noted 
that this form is the most attractive for them.  

One of the key elements in the entrepreneurial culture formation is 
the University. Therefore, today in the University the business 
environment should be developed and conditions that stimulate the 
young people entrepreneurial culture should be created.  

Among the most important measures for students to support their 
formation of entrepreneurial culture should be included the following – 
educational activities (master classes, trainings, elective courses, 
summer/winter business schools, project work of interdisciplinary teams, 
etc.) assistance in start-ups financing. Providing premises to work on 
their business project, creating an atmosphere that encourages entrepre-
neurship, involvement in the creation and promotion of intellectual 
property in the market. 
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The need for the formation of entrepreneurial culture among 
university students is due to the increased requirements for the level of 
their professional training, economic,social and cultural policy. It is 
extremely important to encourage students of higher education 
establishments to develop the desire for entrepreneurship and innovation.  
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SOME ASPECTS OF FORMATION OF INNOVATIVE 
THINKING OF STUDENTS IN THE MODERN CONDITIONS  

OF THE UNIVERSITY 
 

Baurzhan Kassymbergebayev 
 

In modern conditions, training of a specialist in any industry is 
designed to be anticipatory in nature and is carried out on the basis of the 
most advanced in the future practice models. In recent years, the problem 
of forming such a practically innovative thinking of a specialist, that 
would provide creative level to their activity, the desire for the new and 
the ability to see, create and utilize has especially increased.  

Achievement of the goals, stipulated in the "Strategy “Kazakhstan - 
2050”: New Political Course of the Established State" crucially depends 
on the formation of high-quality human capital, which today amounts to 
80% of national wealth in developed countries and is a key factor of 
national competitiveness [1]. 

Effective solution to the problem of improving the competitiveness 
of education, development of human capital by ensuring the availability 
of quality education for sustainable economic growth is the paradigm of 
Kazakhstan's education. 

At present, in connection with the establishment of a subject-
personal orientation in pedagogy, which has caused innovative 
processes, the highereducation clearly shows the necessity to prepare 
students for innovative activities, to familiarize them with progressive 
technologies of the pedagogical process in the context of integrating 
training courses, computerization, and combining various forms of 
cognitive activities for students, the development of methods and means 
of education, revealing the internal reserves of self-development and 
self-improvement. 

Formation of innovative education in higher education of the 
country is the paramount state task. One of the effective levers of state 
innovation policy is higher education, which is required to provide 
mechanisms and technologies for implementing the “paradigm of 
innovative thinking”. Readiness for innovative pedagogical activity is, in 
our opinion, a complex structural education, possessing the properties of 
general readiness for pedagogical work, and at the same time it has 
inherent peculiarity, which gives grounds for special consideration. 

At present, the education system in the Republic of Kazakhstan has 
been raised to a qualitatively new level and has started to integrate into 
the world educational space. Nevertheless, we have to admit that the 
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education received by students today is yet to fully meet the new 
century’s challenges that are actually presented to university graduates. 
The imperatives of a highly developed post-industrial information 
society require individuals to easily navigate the increasing flow of 
information and to be able to make decisions in non-standard critical and 
everyday situations. 

One of the options for resolving this contradiction may be the 
creation of a national education system of the Republic of Kazakhstan, 
which would take into account the specifics of our country. 

Foresight studies in the development of the world economy show 
that by 2050, 4 countries will become the leaders of economic 
development: Brazil, Russia, India and China, the dynamics of 
development, which will be provided by specialists born in the period 
1990–2020. In this regard, the education system in these countries is 
already reassessing the forms, methods and content of educational 
programs (educational technologies), and they are aimed at development 
of more advanced abilities, knowledge and competencies based on the 
principles of anticipatory education among pupils and students [2]. 

Against this background, there is no denying the persistence of the 
old, outdated trends in some educational institutions, when: lectures, 
monologues of teachers as the main way of delivering information are 
outdated; the system of classroom activities with rigid programs and 
passive systems for presenting the knowledge, pronounced conservatism 
of the organizational forms of the educational process that does not meet 
the requirements of a dynamically developing world dominates. As a 
result, such education is represented as a one-dimensional process of 
learning, with an increase of cases with a decline in students' motivation 
for a fast and productive personal development as a future specialist, 
who is capable of innovative and creative professional activities [2]. 

The objective of the higher education development strategy in the 
Republic of Kazakhstan is the formation of a new, essentially national 
model of education capable of ensuring the high quality of education and 
upbringing of young generations based on the formation of historical 
creation through the prism of our people’s own history. 

The concept of "innovation" translated from the Latin language 
means "update, innovation or change." This concept first appeared in 
studies of the 19th century and meant the introduction of some elements 
of one culture into another. At the beginning of the 20th century, a new 
field of knowledge emerged, innovation studies - the science of 
innovation, in which the laws of technical innovations in the sphere of 
material production began to be studied. Pedagogical innovation 
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processes have been the subject of special study in the West since about 
the 1950s and in the last 20 years in our country. 

Novation is the means (new method, methodology, technology, 
program, etc.), and innovation is the process of mastering this means. 
Innovation is a purposeful change that introduces new stable elements 
into the habitat, causing the system to transition from one state to 
another. Development under such consideration is understood as the 
result of innovation, and the innovation process is viewed as the 
development of three main stages: the generation of an idea (in a certain 
case, a scientific discovery), the development of an idea in the applied 
aspect and the realization of the novelty in practice. In this regard, the 
innovation process can be viewed as a process of bringing a scientific 
idea to the stage of practical use and the implementation of related 
changes in the social and pedagogical environment. The activity that 
ensures the transformation of ideas into innovation and forms a system 
for managing this process is an innovative activity. There is another 
characteristic of the development stages of the innovation process. 

The modern concept of "education" is associated with the interpret-
tation of such terms as "teaching", "nurturing", "education", "develop-
ment". However, before the word “education” became associated with 
enlightenment, it had a wider meaning. Vocabulary terms refer to the 
term "education" (In Russian language; translator's note) as a noun is 
formed from the verb "form" in the sense of "create", "form" or 
"develop" something new. Creating something new is innovation. 

In the Kazakhstan educational system innovations have been talked 
about since the 90s of the 20th century. It was at this time that the 
problem of innovation and, accordingly, its conceptual support became 
the subject of special studies in pedagogy. The terms “innovations in 
education” and “pedagogical innovations” used as synonyms were 
scientifically substantiated and introduced into the terminology of 
pedagogy. 

Pedagogical innovation - an innovation in teaching, changes in the 
content and technology of education and nurturing, with the aim of 
improving their effectiveness. Thus, the innovation process consists of 
the formation and development of the content and organization of the 
new. In general, innovation process is understood as a complex activity 
on creation (inception, development), absorption, use and distribution of 
innovations. In the scientific literature, the concepts of “novation” and 
“innovation” are differentiated. 

In general, by turning to the experience of foreign countries, 
various kinds of innovations allow countries to be more competitive, 
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adapted to change and help ensure a higher standard of living. Thus, it is 
innovations that create a solid foundation for the development of 
entrepreneurship, business growth and the creation of new jobs, as well 
as helping to solve problems in the field of healthcare, environment, 
energy and food security today. 

On 31 January 2019, the sixth meeting of the International Expert 
Council on the subject of “Digitization in the innovation ecosystem” was 
held in Almaty chaired by the Prime Minister BakytzhanSagintayev. In a 
free discussion format, an exchange of views took place on the global 
experience in digital development, the role of e-government, nurturing 
and educating young talents, the importance of developing a culture of 
investing in start-up projects, improving financial sustainability in 
developing modern technological systems and much more. All this by 
itself undoubtedly implies the importance of forming and nurturing the 
innovative thinking of the young generation [3]. BakytzhanSagintayev 
also noted in his speech that the main goal of all innovations and 
technologies is to improve the lives of people, to create comfortable 
conditions for their work and growth. 

To create an innovative ecosystem and talent development, a 
number of reforms were also carried out in the educational system of 
Kazakhstan, including secondary, vocational and higher education. For 
example, a specialized IT university, whose work will be in conjunction 
with the activities of Astana Hub is planned to be opened in Astana. 
Separate work is carried out to support scientific activities. In general, in 
October last year, the Head of State N. Nazarbayev set the task of 
bringing the level of financing of science and education and healthcare 
up to 10% of GDP within 5 years, and the share of R&D costs (research 
and development) - up to 1% of GDP by 2025 [4]. 

Development of innovations directly depends on the support from 
the government and business research work, creation of special edu-
cational programs for young scientists and innovators, and spaces where 
they could develop innovative technologies. Favourable innovation 
environment implies the creation of special working spaces for young 
specialists. Such spaces are called technological hubs, business incubi-
tors, acceleration centers and they become centers of innovation if 
professional communities and start-up community are formed and deve-
loped there. They often become a practical and research base for students 
of local universities. Most of these spaces today are in the United States 
and Europe. Recently, such projects started to appear in the post-Soviet 
space, including Kazakhstan as well. 
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In 2016, Kazakhstan announced “100 Concrete Steps to Implement 
Five Institutional Reforms” by Head of State NursultanNazarbayev. The 
63rd step was the development of two innovation clusters as the basis for 
the formation of a knowledge-based economy. Thus, projects like Tech 
Garden and Astana Hub appeared in Kazakhstan [5]. 

The question arises, what to do? How to prepare young specialists 
within universities, so that they will be in demand not only in specific 
enterprises, but will be in demand in the context of a changing 
Kazakhstani community, and not only in Kazakhstan at that. Is the 
higher education system itself ready for such changes to start with and 
secondly, is there a basis for preparing such a specialist with new 
innovative thinking? In our opinion, the system of higher education, and 
in general, the education system itself should be like one big innovation. 

It is necessary to give students more freedom and creativity, to 
encourage vigorous thinking. Since the formation of innovative thinking 
is one of the important prerequisites for the development of mo-
dernization processes. This necessitates the development of a mechanism 
for identifying and shaping innovative thinking that should be used in the 
selection of personnel to work in innovative areas. 

Innovative thinking has a number of characteristics. 
First of all, the innovative thinking necessary for the professional 

activity of an employee implies that they have original, creative thinking. 
The ability to think creatively, according to many researchers, is the 

ability to see phenomena, situations, objects in a new light, to find 
unusual solutions to problems. Creative thinking, as opposed to stereo-
typed thinking, implies the abandonment of the usual view of phenol-
mena and objects, produces original solutions to the problems posed. 

With all the importance of the factor of creative thinking, the search 
for criteria for assessing the presence or intensity of this phenomenon in 
a particular person presents difficulties. This is due to the fact that there 
is no direct connection between the creativity of thinking and the level of 
intelligence. According to numerous studies, not all people with a high 
level of IQ differ in their creative thinking. 

In addition, the studies did not show a pronounced connection 
between the results of human intellectual activity - such as scientific 
inventions, works of art - and the creative thinking of their creator. 

At the same time, studies of the psychological characteristics of the 
individual in terms of suitability for work in an innovative environment 
and the presence of creative thinking revealed a direct relationship 
between creative thinking and such personal qualities as curiosity and 
perseverance. 
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In other words, it is thinking that is able to penetrate the essence of 
things and phenomena. It is necessary for any specialist, it will help to 
find new, original solutions to professional problems. It is talented 
people who have innovative, creative thinking. 

Based on this, in general, education, and in particular, higher edu-
cation, have many different tasks, including in the aspect of the forma-
tion of innovative thinking, since it involves the formation of thinking 
that goes beyond the operation of deductive forms in resolving problem 
situations [6]. 

A person with innovative thinking will make fewer mistakes in his 
work - in any situation he will make the most correct decision. 

Today, innovative thinking is becoming popular. However, despite 
the demand, innovative thinking remains an exotic phenomenon for most 
people - people do not know how to think freely. 

From all the above, the following question arises: can innovative 
thinking be formed, can it be viewed as a skill formation, and if this is a 
kind of skill, by practical application could it be improved. 

Innovative thinking is not generally accepted and does not naturally 
transfer. It cannot be learned through communication or from the media. 
Very few people are born endowed with this way of thinking.  

Is it possible to form this way of thinking among students who 
came to get an education in a university? There are many questions. 

The system of higher education today is focused mainly on the 
transferring knowledge, whereas according to scientific research data, 
business consistency is fuelled by professional knowledge only by 15%, 
and 85% by personal qualities and abilities [7]. 

Higher vocational education should be based on the principles of 
creativity, that is, focus primarily on the development of skills and 
abilities, as well as on the formation of a certain attitude to activities 
among students and their real behaviour, which is achieved by changing 
the logic and content of the disciplines, transforming the presentation of 
knowledge, computerization and informatization of education, its new 
methodology and organization. Of particular importance is the variety of 
methods used. Any method has its advantages and disadvantages, but it 
is their harmonious and reasonable combination that can lead to the best 
result and gives a tangible effect in the field of creative education [8]. 

For example, for the formation of such way of thinking there should 
be a “base”, “basis”, i.e. the very identity of the student (as the basis on 
which a competent specialist is formed). On the other hand, the teacher 
must also have such a creative, innovative thinking. And thirdly, the 
environment of the university itself, the conditions of it should be 
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favourable and contribute to the formation of such thinking: here it 
means, the material and technical provisions along with scientific and 
methodological support. In other words, before focusing on the students 
themselves, it is necessary to form creative thinking among the teachers, 
to pay attention to the creative component of the professional activity, 
etc. In fact, for all the seeming complexity and even impossibility, this is 
quite feasible even at a simple, elementary level. 

For example, teachers should ensure attentiveness towards students 
not only as a subject capable of learning knowledge, but also as a 
creative independent personality; create favourable conditions for the 
understanding of the proposed educational material, which is most 
effectively absorbed in an atmosphere of mutual understanding and trust 
between the teacher and the student; recognition of previously 
unrecognized or unused capabilities; respect for the student's desire to 
work independently; the ability to refrain from interfering in the process 
of creative activity; giving the student the freedom to choose the area of 
application of efforts and methods to achieve the goal; creating 
conditions for the concrete implementation of creative ideas; to widely 
use lectures-dialogues, seminars, debates, “round tables”, independent 
work, etc. in the educational process, i.e. active, innovative teaching 
methods and technologies based on the principles for the development of 
education as well as informational, multimedia teaching methods and 
technologies; through control to teach students self-control. 

These are, of course, only general recommendations, however the 
teacher must independently show his own individual, creative approach 
to work.  

As for the system of organization of the learning process itself, it 
should be noted that an integrated approach to learning is necessary in 
order for students to understand the meaning of studying each discipline. 
All disciplines included in the curricula of graduating departments 
should be linked by some kind of unified concept, work on the formation 
of basic professional competencies and ensure the relationship between 
the main profession and innovation-entrepreneurial competencies. 

The psychological component of the learning process should also 
be focused on. Creation of an appropriate psychological basis for entre-
preneurial thinking through new teaching methods: initiative, 
independent problem definition and finding ways to solve it, independent 
work on the search for theoretical material, etc. 

Teamwork proved to be an effective mechanism for mastering 
theoretical material by not even the most successful and capable 
students. The interaction of team members and the possibility of free 
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reasoning, the absence of the need to learn the theory, interest in solving 
the problem activates the cognitive function of students. In addition, 
students, knowing that they are encouraged to work creatively and 
generate ideas, stop focusing on marks, by getting involved in the 
process of solving a problem, and participating in joint discussions. 

Role-playing business games or innovative games are scenario 
games based on the distribution of roles according to the case, and aimed 
at empowerment of students and solving the problem, by playing through 
the real situation. In the process of the game even the shiest students 
gradually get involved in the situation, get used to the role and actively 
participate and discuss problem situations [9]. 

A case method is a description of a situation, actual events that took 
place in the course of a professional activity in words, numbers and images 
in which courses of action should be proposed. In this technology, 
educational material is presented to students in the form of problems (cases), 
and knowledge is acquired as a result of active and creative work. 

Problem learning or technology “learning in cooperation” - the 
purpose of this technology is to form the skills to effectively work 
together in temporary teams and groups and achieve high-quality results. 
This is such an organization of classes, during which students form 
information and communication competencies, develop mental abilities 
as a result of solving a problem situation prepared by a teacher. Student 
work is built around key issues highlighted by the teacher. 

Inventiveness - a necessary condition for the emergence of new 
ideas - is based on various approaches, among which are: 

– Matrix structuring - a method of systematizing the search for new 
ideas by building a matrix. 

– The synectics method, a technique that is based on analogies that 
help group members to look at the problem in a new way. 

– Brainstorming method, is an unstructured process of generating 
all sorts of ideas spontaneously proposed by participants. 

– The method of free association, which is one of the simplest and at 
the same time the most effective methods of developing new ideas. It is very 
useful in developing a completely new way of addressing the problem. 

– The Algorithm for Inventive Problem Solving (ARIZ) is a heuristic 
program that allows, by successive operations, step by step, to come to the 
most effective solution of without searching all possible options. 

– The use of information technologies and databases. The develop-
ment of computing and information technology creates new oppor-
tunities for generating ideas. 

– Methods of social and psychological training. 
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When using these or other methods and approaches in the 
educational process, it is important to remember the following point that 
students assimilate the material: 

• 20 % when listening to a lecture; 
• 30 % when listening to a lecture that uses visual aids; 
• 50 % when using audiovisual media; 
• 70 % in discussions; 
• 90 % in the analysis of specific situations. 
What we have considered in this article is the so-called 

psychological and methodological components of the basis for the 
formation of innovative thinking. But it should also be noted that the 
most simple and affordable ways to stimulate innovative thinking, such 
as: engaging in creative activities in various forms, because it is 
creativity that guarantees flexibility and mental alertness in the very long 
term; reading books, articles, magazines, newspapers from various fields 
of knowledge and year of publication; watching films of various genres 
and time; listening to a variety of music; communicating with various 
people; physical exercise; varied diet; traveling and change of scenery. 

What brief conclusions can be made: 
1. In the process of formation of innovative thinking, it is necessary 

to take into account the individual abilities and personality cha-
racteristics, while adhering to the principle of individualization, scientific 
learning, i.e. recognition of the value-based, unique qualities of the 
individual, their interests and inclinations. 

2. Business and innovation games as a means of forming innovative 
thinking among students, is implemented during the classwork under the 
guidance of a teacher who mastered new technologies, therefore the 
teaching and learning material should be aimed at enhancing creative 
activity. This can be done only by organizing pedagogical conditions and 
means of developing thinking. 

3. For the organization of an innovative environment for students, 
the teacher creates a visual-informational environment of education that 
is accessible to each student. To do this, the teacher must master modern 
advances in information technology and apply them in the classroom. 

4. Innovative activity of a teacher obliges him/her to shift from a 
direct source of knowledge to the role of a consultant. 

One should always remember that knowledge acquired “actively” is 
remembered long-term and actualized more easily (the learning effect of 
the lesson), as well as are in-depth, systematized and possess the 
property of transfer-ability to other situations (effect of development of 
creative thinking). 
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Резюме: Тази статия представя резултатите от българската 
адаптация на въпросника за резилианс State Trait Resilience Inventory 
(STRI-33) за лица над 18 г. Изследвани са 510 лица, на възраст от 18 г. до 
25 г., студенти и курсанти обучаващи се във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 
Айтемите на въпросника имат добри психометрични характеристики и 
тестът е с висока надежност. Не се потвърждават оригиналната три 
факторна структура на въпросника. Изведени са два фактора, в които 
разпределението на айтемите се различава от представените скали в  
адаптацията на въпросника за лица под 18 години. Изведени са норми за 
скалите.  
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Summary: This article presents the results of the Bulgarian adaptation of 
the State Trait Resilience Inventory (STRI-33) Reset questionnaire for persons 
over 18 years of age. There are 510 persons aged 18-25, students and  cadets 
trained at the Nikola Vaptsarov Naval Academy. The questions in the 
questionnaire have good psychometric characteristics and the test is highly 
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Въведение  
Интригуващ и завладяващ е въпроса за резилианса, кое прави 

личността устойчива и защо сблъсъкът с трудности влияе на всеки 
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по различен начин? В търсене на отговор на този въпрос редица 
автори определят резилианса като способност на личността да 
преодолее трудностите и да се справя добре въпреки тях (Ungar, 
Lienbenberg, 2005), както и способността на човек да създаде 
нормален и пълноценен живот въпреки трудностите (Лактионова. 
A, 2010).  Определянето на нивото на резилианса е начин да се раз-
делят личностите на по-високо резилиантни и по-ниско рези-
лиантни, което би послужило за основа на проучвания какви качест-
ва притежава устойчивата личност и какво е нейното отношение 
към заобикалящата я среда.  

Повечето изследвания на резилианса в света са насочени към 
децата и подрастващите, в България въпросници за изследване на 
резилианс при лица над 18 г. няма публикувани. В настоящата 
статия се представя българската адаптация на психологическия 
въпросник за измерване нивото на резилианс State Trait Resilience 
Inventory (STRI-3).  
 

Методически инструментариум 
Въпросникът State Trait Resilience Inventory (STRI-33) 

разработен от Chok Hiew (Hiew, Resilience: Development and 
Measurement, 1998) като модификация на Resilience Checklist (1995) 
на Е. Гротберг (Grotberg, 95) който измерва резилианса като черта и 
процес. State-Trait Resilience Inventory (STRI) разработен от Hiew 
(at all 1998 ) обединява две форми – State Resilience Scale (SRC) and 
a Trait Resilience Scale (TRC). State Resilience Scale (SRC), въпрос-
ника се състои от 15 айтема, които се оценяват с Ликертова скала от 
1 – определено не съм съгласен до 5 – определено съм съгласен, из-
следваното лице оценява как се чувства в настоящия момент. Trait 
Resilience Scale (TRC) – се състои от 18 айтема, които също изслед-
ваното лице оценява чрез Ликертова скала от 1-определно не съм 
съгласен до 5 – определено съм съгласен, като изследваното лице 
оценява айтемите от детството до настоящия момент. В българската 
адаптация на въпросника за ученици, посочените дименсии се 
изследват и като моментно състояние, и като черта на личността. 
Надеждността на използваната методика е висока α=0,892, от данни 
на проведеното изследване. Въпросникът е насочен в оригиналния 
вариант към ученици. В настоящото изследване изследваните лица 
са обучаеми във Висше учебно заведение, на възраст от 18 г. до          
25 г., от които 471 мъже и 38 жени. 

В оригиналната методика на Голдберг насочена към деца и 
повишаване на техният резилианс, са изведени три под скали: 
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„вътрешни ресурси” (Аз съм), „копинг-умения” (Аз мога) и „со-
циална подкрепа и ресурси” (Аз имам). Тези три фактора се запаз-
ват в разработката на Hiew като първата скала резилианс като 
състояние има един фактор, а резилианс като черта се извеждат два 
фактора – първият фактор е наименуван „психологическа подкрепа” 
вторият фактор –„саморегулация”. В българската версия на въпрос-
ника предложена от Панайот Рандев за ученици се запазват два 
фактора – способност за саморегулация и психосоциална подкрепа. 
Настоящото изследване цели да се адаптира въпросника за лица над 
18 г.  чрез проверка на надеждността и валидността на методиката и 
извеждането на норми. 

 
Надежност и  валидност на методиката  

„State Trait Resiliense Inventory” 
С цел адаптация на методиката „State Trait Resiliense Inventory” 

за лица над 18 г. по-долу се проведе анализ на надежността 
(изчисляване на Cronbach's α), айтем анализ, факторен анализ и 
корелационен анализ на тестовата методика (N=505). 

Надеждността се разглежда като устойчивост или съгласу-
ваност на резултатите от метода, получавани при повторната му 
употреба към същите изследвани лица (Анастази А., Урбина С., 
2007). Това разбиране лежи в основата на изчислението на грешките 
на измерването. Има различни видове надеждност като например  
Коефицента Алфа на Кронбах се основава на съгласуваността на 
отговорите по всички задачи/въпроси. Надеждността зависи от 
степента на грешки в инструмента. Надеждността е синоним на 
стабилност, консистентност, точност, предиктивност. Мерките за 
надеждност на инструмента позволяват да се оцени каква част от 
общата дисперсия (общата изменчивост) на баловете (резултатите).  
 

Факторен анализ 
Конструкт валидността се провери с факторен анализ 

(колона от цифри с теглата на всяко твърдение например). При него 
се изисква демонстрация, че инструмента определя именно тази 
характеристика, за която е предназначен. 

Полученият резултат наложи избор на двуфакторно решение. 
Независимо дали се избира метод, предполагащ зависимостта на 
двата фактора (провеждане на ротация по метода Direct Oblimin) 
или тяхната независимост (Varimax), резултатът в случая е ана-
логичен. От проведения факторен анализ се потвърди наличието на 
два фактора, характерни за българската адаптация на въпросника. 
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Но разпределенията на айтемите в двата фактора се различават от 
представените от Панайот Рандев. Въпросникът STRI 33 насочен 
към изследване на резилианс сред ученици и представен от Рандев, 
в първи фактор се включват 18 айтема, а във втория 15 айтема. При 
адаптацията на въпросника за лица над 18 години в  първия фактор 
се включват  21айтема, съответно – 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  17, 
18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33. Айтемите включени в първия 
фактор представят самооценката на изследваното лице  и оценката 
на околните за поведението му в стресови и ежедневни  ситуации и 
може да се интерпретира като – „Способност за саморегулация”. 
Вторият фактор включва айтемите - 2, 4, 5, 7, 8, 16, 20, 22, 29, 30, 
31, те се отнасят до възможностите за подкрепа на личността от 
семейството и приятелите, затова факторът се интерпретира като 
„Социална подкрепа”.  
 

Айтем анализ 
Изчислената (N=505) Cronbach's α=0,87 за фактор Способност 

за саморегулация; Cronbach's α=0,728 за фактор Социална подкрепа. 
И двете стойности на Алфа на Кронбах са добри (Наследов, 2005).

 

Също така се установи, че въпросника State Trait Resiliense Inventory 
е надежден - α=0,887. Както се вижда от представеният айтем 
анализ в таблица 1, всички айтеми имат принос за надеждността на 
методиката и премахването на айтеми, не би повлияло съществено 
върху общата α на тестовата методика STRI 33.  

 
Таблица 1. Резултати от айтем анализ на методиката STRI 33 

Алфа  на Кронбах, ако айтемът бъде изтрит (N=505) 

Твърдения  
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Имам някой, който ме обича. ,883 
Имам човек извън дома ми, на когото мога да кажа за 
моите проблеми или чувства. 

,884 

Мога да разчитам на семейството ми, когато е 
необходимо. 

,886 

Има човек, на когото искам да приличам. ,893 
Правя приятни неща, които правят хората като мен. ,883 
Вярвам в по-висша сила. ,893 
От мен се очаква да съм отзивчив човек. ,885 
Моите родители ми обръщат достатъчно внимание. ,884 
Когато съм разстроен или съм в трудно положение, 
обикновено има някой, към когото мога да се обърна. 

,883 

Другите обикновено се радват да ме видят. ,882 
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Моите родители ми казват, че съм добър и лесен за 
общуване човек. 

,883 

Имам топли положителни отношения с възрастните. ,883 
Хвалят ме, че правя нещата по моя собствен начин. ,884 
Вярвам, че нещата ще се развиват в добра посока. ,882 
Готов/а съм да опитвам нови неща. ,886 
Харесва ми да имам успехи в това, което правя. ,885 
Смятам, че това, което правя води до положителни 
крайни резултати. 

,881 

Харесвам се. ,883 
Мога да се съсредоточа върху дадена задача и да 
работя върху нея. 

,882 

Имам чувство за хумор. ,884 
Имам планове да правя разни неща. ,883 
Спокоен/а съм, дори и във времена на трудности. ,885 
Другите ме виждат като деен/а и физически активен/а 
човек. 

,882 

Вярвам в себе си. ,881 
Семейството ми има големи очаквания към мен. ,885 
Аз съм успешен/а в училище. ,882 
Активно правя неща, чрез които помагам на другите. ,882 
Смятам че разбирам себе си. ,882 
Изложен/а съм на стресови трудности, с които се 
научих да се справям. 

,886 

Смятам, че нещата ще се вървят в добра посока дори и 
в трудните ситуации. 

,881 

Знам как да планирам бъдещето. ,882 
Аз съм упорит/а в своите действия, докато не успея. ,882 
В състояние съм да намеря ефективни начини за 
справяне  

,883 

 
Стандартни показатели 

Адаптацията на психологичната методика STRI подразбира 
еднообразие на процедурата за провеждане и оценка на изпъл-
нението на теста. За да се получат показатели, които подлежат на 
сравнение, условията на тестирането трябва да са еднакви за 
всички. За да се спази изискването за еднообразие на условията на 
тестиране, за теста трябва да се установят норми. 

Представени са описателните статистики на разпределенията с 
данните на изследваните лица (над 18 годишни българи) – суровия 
бал по скалите на STRI  и общия бал на лицата по въпросника.  

 



433 

Таблица 2. Описателна статистика на факторите и общият бал – 
средна, медиана, мода и аксцес (N=505) 

Характеристики 
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Способност за 
саморегулация  

87,14 88 84 8,889 -0,498 0,237 

Социална подкрепа 49,01 49 52 5,364 -0,694 1,149 

Общ бал резилианс 136,1644 136 136 
12,74

8 
-0,481 0,485 

 
Разпределенията с данни са близки до нормалното разпре-

деление. 
Норми 

В таблица № 3 е представено разпределението на получените 
резултати по квартили. Представени са 25-тият и 75-тият персен-
тил, отсичащи четвърт от най-ниските и най-високите резултати на 
изследваните лица (N=505). Резултатите на изследваните лица 
между Р25 и Р75 попадат в нормата. 

 
Таблица 3. Разпределение на получените резултати по квартили  

за скала „общ бал” и фактори „саморегулация” и „социална 
подкрепа” (25 и 75 персентил)  

 
 Способност за саморегулация  Социална подкрепа Общ бал резилианс 

Percentiles 

25 81 46 128 

50 88 49 136 

75 94 53 145 

 
Получените норми за фактор „способност за саморегулация”, 

сочат че резултат от 0 до 80 точки се определя като ниска способ-
ност за саморегулация; нормата е от 81 т. до 94 т.; при 95 и нагоре 
точки способността за саморегулация е повишена. По скала 
„социална подкрепа” резултатът от 0 до 45 т. говори за това, че 
получаваната социалната подкрепа е ниска или недостатъчна; 
нормална е от 46 т. до 53 т.; и при 54 и нагоре точки -  социалната 
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подкрепа за личността се оценява като висока. Общият бал по STRI 
е под нормата при стойност от 0 до 127 (висок резилианс), в 
нормата при стойности от 128 т. до 145 т. (резилианс в норма) и 
резилиансът е висок при 145 т. и нагоре. 
 

Корелации 
С цел проверка на  валидността на инструмента (STRI) бази-

райки се на проучванията на редица автори (iInke at all,2006) (, за 
взаимозависимостта между нивото на индивидуалния резилианс и 
нивото на оптимизъм се проведе изследване на оптимизма. Изслед-
ваните лица попълниха въпросника на Ангел Величков и Мария 
Радославова „Метод за оценка на оптимизъм и негативните 
очаквания”. В таблица 4 са представени резултатите от корела-
ционния анализ по Пиърсън. 

 
Таблица 4. Взаимозависимост (по Пиърсън) между суровия бал по скалите 

Метода за оценка на оптимизъм и негативни очаквания и между суровия 
бал по скалите/общия бал на STRI (N=510) 

Характеристики  
Социална 
подкрепа  Оптимизъм 

Негативни 
очаквания 

Способност за  
саморегулация 

r ,561 ,540 -,128 
p ,000 ,000 ,039 

Социална подкрепа r  ,412 -,136 
p  ,000 ,028 

Оптимизъм r   -,279 
p   ,000 

 
Получените резултати сочат, че се открива статистически 

значима положителна значителна корелация (r=0,540; p<0,001) 
между скала способност за  саморегулация  и  скала оптимизъм.  

Открива се статистически значима положителна умерена коре-
лация (r=0,479; p<0,001) между скала социална подкрепа и скала 
оптимизъм.  

Открива се статистически значима положителна значителна 
корелация (r=0,561; p<0,001) между скала способност за саморе-
гулация  и  скала социална подкрепа.  

Представените до тук корелации потвърждават валидността на 
методиката STRI . Потвърждава се предположението, че нивото на 
оптимистичните очаквания влияе върху нивото на резилианс.  
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Заключение  
С извършената адаптация на въпросника STRI 33 се обогатява 

психологическия инструментариум насочен към изследване на 
резилианса при лица над 18 г. Важно е да се отбележи, че изслед-
ванията за резилианс в голямата си част са насочени към децата и 
младежите, което прави адаптацията на въпросника изключително 
ценна за психолозите. Особеностите при възприемането на зададе-
ните твърдения при лицата над 18г. и различният смисъл, който те 
влагат под влияние на социалния си опит поставят акцента върху 
индивидуалните способности за справяне в стресови ситуации. 
Стремежа към самостоятелност, както и отдалечеността от близките 
оказват влияние върху самооценката на обучаващите се. Фокусът е 
насочен към Аза и неговите ресурси в по-голяма степен.  Не по-
малко важна е ролята на средата, възприемането й като подкрепяща 
и подпомагаща повишава нивото на резилианс на изследваните 
лица. Това осигурява успешното справяне на личността с предизви-
кателствата на живота. 
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МЕТАФИЗИКА В ПСИХОЛОГИЯТА: ИМА ЛИ Я  
И КАК ДА Я РАЗБИРАМЕ? 

 
Ивайло Лазаров 

Доц. д-р във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър, 
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Резюме: Докладът представя алтернативистки изследователски 

поглед спрямо презумпциите на класическата (хипостазна) метафизика в 
психологията, разкривайки теоретичните й и методологични ограниче-
ния, слабости и отстъпки в полза на физичната, респ. физиологичната 
представа на света, която в съвремието се универсализира хипертрофно 
и понякога дава твърде грешна насока на психологическите обяснения и 
експерименти. Авторовата позиция прави опит да покаже, че психо-
логията – в един нов синоптичен парадигматичен план – е хуманистично 
и в крайна сметка екзистенциално призвана творчески да преоткрива 
порива на човешката форма към критицизиране, деструкивиране и 
превръщане на ограниченостите и функционализмите на физически 
ориентираното съзнание и битие-разбиране – до перманентно издейст-
ваща екстазност метафизика на виртуализираното соларно и идейно 
тяло на психичния опит, което още древните са ни завещали като душа. 

Ключови думи: метафизика, хипостаза, екстаза, паноптикум, 
синоптикум, синоптичен опитен хоризонт, критическа психология, фено-
менологична психология, екзистенциална психология 

 
METAPHYSICS WITHIN PSYCHOLOGY: IS IT THERE  

AND HOW TO BE UNDERSTOOD? 
Ivaylo Lazarov 

Associate Professor, PhD at Varna Free University,  
Department of Psychology 

 
Abstract: The report represents an alternative research view of the 

presumptions of the classical (hypostatic) metaphysics within psychology, 
revealing its theoretical and methodological limitations, weaknesses and 
concessions in favor of the physical, respectively – the physiological notion of 
the world, which in modern times is universally hypertrophic, and sometimes 
gives the wrong direction of psychological explanations and experiments. The 
author's position is trying to show that psychology as a science – in a new 
synoptic paradigmatic plan – is humanistic and (eventually) is existentially 
called to creatively rediscover the urge of the human form to criticize, distort 
and transform the limitations and functionalities of physically oriented 
consciousness and being-understanding in order to provide such metaphysics of 
the body of psychological experience that is virtualist, solar and real as a pure 
idea, which has been left to us by the ancient people as soul. 
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Навярно за всички изглежда така, сякаш сме фаталистично 

потопени в света на физиката, тотално доминиран от твърдите 
материални обекти, и е невъзможно да не се подчиняваме на 
неговите фундаментални характеристики. И не само избягваме да 
питаме възможно ли е те да са въобразени, фиктивни, само 
възможни и напълно условно изобретявани, но даже приемаме за 
фантастика или фикция по-скоро всичко останало, което не би се 
извеждало от и съгласувало с въпросните характеристики. Ако 
психологията следва да пита що е съзнание и как работи то, твърде 
лесно и лекомислено днес сме склонни да решаваме, че в тоталния 
физически универсум съзнанието или разумът принципно са като 
всички останали „обекти“, с които изследователски се сблъскваме, 
и следователно няма никакъв съществен проблем да имплицираме 
съзнанието като плод на естествената еволюция на живото спрямо 
материалната среда, съответно да предпоставяме субстрата на 
разумното в органично телесното. 

Мнозина биха заключили, че при толкова много съвременно 
доверие във физиката, не остава място за никаква метафизика, 
защото терминът е по-скоро древен или несвоевременен, и никак не 
звучи съвременно, и не се вписва или някак безсмислено проти-
воречи на точната, предметно удостоверима и „научно легитими-
руема“ разчетност на даденото. Ако все пак общественото мнение 
приеме термина, най-вероятно ще го отнесе към особеното, тайн-
ственото, скритото, самите те сякаш винаги вече етикирани като 
отнасящи се до някаква екстравагантна и даже несериозна за 
нормалното възприятие мистериозност. 

Ала главният въпрос, който поставя метафизиката не е има ли 
някаква реалност различна и вероятно отвъдна на физическата. 
Прекалено лесно, измъкващо и неотговорно решение би се 
получило чрез евентуалния отговор на този въпрос, какъвто и да е 
той. Психологията навярно би се възползвала от отговор в полза на 
реалността, диаметрално противоположна от физическата – впро-
чем отговор магнетичен и енигматичен за мнозина романтици и 
мечтатели, но и заедно с това веднага би бил накърнен авторитетът 
й на точна, достоверна и предметноориентирана наука (срв. 
Минчев, 2013: 16), доколкото за модерния ни свят научната досто-
верност и епистемна конкретност е вкоренена преди всичко във 
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физиката на предметите и съществата. Главният въпрос обаче е: 
как така обясненията на света и съществата чрез физика са 
изобщо значими; как изобщо се изобретява в мисленето нату-
ралистичната причинност и обектно-множествената причаст-
ност като тотализиращ дискурс, с който следва да обясняваме 
всичко около нас, ако искаме адекватно да разбираме и да 
бъдем разбирани.  

Тези въпроси не са безсмислени, те просто изглеждат невъз-
можно сложни с оглед на изискуемите отговори. А са сложни, 
именно защото са изключително смислени, доколкото визират 
именно смисъла на онова, което правим спонтанно и най-често: да 
мислим. Защото, с оглед саморефлексията на мисленето, метафи-
зика е преди всичко самата модерна фундаментализация на физиче-
ската съизмеримост и превръщането й в еталон; в този смисъл, 
релевантно и методологично конкретно се оказва питането – как 
едно такова епохално еталониране влияе на психологията и какво 
следва за нея самата съобразно нейните тривиални субстратни 
привързаности към физиологичното, както и от доминацията на 
т.нар. опредметяващи процедури спрямо опитите ни да изследваме 
и дефинираме съзнанието. 

Следователно метафизика има, но тя не е налице чисто и 
просто в опредметяващото мислене, тя е сложна процедура на 
едно разпредметяващо (т.е. подчертано абстрахиращо и преучре-
дяващо) мислене, което няма как да не засяга психологията в 
когнитивен план, и доколкото тя (метафизиката) пита относно 
смисъла да се мисли по начина, по който го правим, и в послед-
ствията от игрите на обяснения на биващото около нас и на самите 
нас като биващи. Сиреч, метафизика не е просто императивът за 
изследователско опредметяване на психичното съобразно целите на 
емпиричното психологическо изследване, но най-вече разгръщането 
на проблемно поле там, където на пръв поглед може би не 
съществува никакъв изначален проблем от гледна точка на физи-
ката: как така изобщо и много често безконфликтно опредметяваме 
съзнанието по силата на естественическа изследователска нагласа, 
по образеца на индуктивните науки и ориентирайки се според 
субстратната физика и физиологична органика на неговите „прите-
жатели“ и „носители“. Не се ли полагат на психологията заедно с 
това и задължителните разпредметяващи процедури, доколкото 
нито самото мислене, нито което и да е друго душевно състояние 
или проява, нито техните субстратни „приносители“, няма как да 
са отначало докрай предмети от света или чисто и просто 
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физически обекти с техните фундаментални свойства и отно-
шения? 

Метафизика в психологията съобразно току-що визираните 
въпроси, следователно, ще е питането и евентуално изобретяването 
на критически преучредяващо решение относно правомерността на 
психологическите обяснения в един свят на продължаваща фунда-
ментализация на физическото обяснение на света, или с оглед на 
безуговоръчното приемане на биологичната концепция за живот 
(респ. висшата нервна дейност в организмите) като изначално обяс-
нително по-универсална от психологическата (респ. съзнанието, 
което натуралистично се приема за производно на обясненията, а не 
произвеждащо обясненията). Тоест, без да напускат границите на 
опита, субстратните решения на една вече типично мета-физически 
фундирана психология биха се съгласували с границите на разума и 
биха изпробвали друг тип научно визионерски оптики спрямо 
емпирията, които догматично никога не биха напускали нито 
конструктивните достояния на съзнателната обработка на налич-
ното откъм разсъдъка, нито биха допускали недалновиден натура-
листичен (субординационен) редукционизъм спрямо причинно-
следствените връзки на кое да е психологично обяснение. 

Поначало съзнанието е двуфакторно и всякога поради това 
провокиращо метафизика: в психологията то едновременно обясня-
ва и бива обяснявано, то означава и бива означавано. Следователно 
в психологията са напълно правомерни разпредметяващите про-
цедури, които са конструктивни спрямо съзнанието в сублиматив-
ната му изява на познание, и които са деструктивни спрямо 
прилежащата световност с нейния „естествен“ ред. Ако подобна 
диалектика бъде методологично отчетена в психологията, 
нейните метафизически достояния биха си оставали подкон-
тролни на изворите и генеалогията на съзнателно изобретяване 
на реалност във всеки един конкретен момент; в противен 
случай те биха се предоверявали на една материя, която само 
възможно и само вторично би могла да се форматира откъм своята 
форма, и самата тази материя, без оглед на съучастието на съзна-
нието (като всякога конкретно задаващо форматите спрямо опита и 
поемащо отговорност за тях), неизвестно как би удържала своето 
изначално форматиране именно като физическа универсалност. При 
този втори случай абсолютният форматиращ референт (Бог, При-
рода, Култура) метафизически пак не принадлежи на физическата 
реалност, но догматично не се позволява генеалогия спрямо ини-
циативата на неговото учредяване в границите на разума; напротив, 
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догматизира се генетичен фактор на разума не съобразно „приро-
дата на разума“, но изначално извън критиката на разума, и най-
вече откъм природата като такава, „природата сама по себе си“

1
 и 

пр. модерни догматизиращи конструкти
2
, хипостазиращи едновре-

менно естественически произход на разума и същевременно 
игнорирайки изобретението на въпросните хипостази именно в 
границите на разума. Това на пръв поглед неразрешимо проти-
воречие е свързано с неприемлива методология

3
 на съвременния 

научен императив: битието битийства като външна причина на 
разумното проявление, а не като чисто спонтанна/непринудена 
изява на битие в границите на разум. Резултати от такава догмат-
изираща операция са, както казахме, безкритичните универсали-
зиращи обяснения чрез привилегироване на физичното и фундамен-
тализиране на предметността, вкл. в психологията – чрез производ-
ност на психичното от физиологичното и на единичното – от 
предметно множественото. 

Напротив, визираното противоречие би се разрешило мето-
дологично ако бихме изпробвали метафизика на изначална „фунда-
ментализация на формите на знаниевостта, но без да се допуска 
тяхно отъждествяване с формите (начините, ситуациите, стеченията 
и пр.) на битието“ (Канавров, 2011: 11) и най-вече в профани-

                                                           
1 „Метафизиката има за истинска цел на изследванията си само три идеи: бог, 

свобода и безсмъртие, така че второто понятие трябва да изведе до третото като до 

необходимо заключение. Всичко друго, с което тази наука се занимава, й служи 

само като средство, за да стигне до тези идеи и тяхната реалност. Тя се нуждае от 

тях не с оглед на естествената наука, а за да излезе извън границите на природата.” 

(Кант, 1967: 382) 
2 Подобни догматизиращи хипостази на мисленето не са само модерни. Освен 

прякото битийно хипостазиране на разума в науката на Новото време, форми на 

метафизика са и логосната философичност на Античността, и теологичната 

вкорененост на рациото през Средновековието. (Вж. Канавров, 2011: 8) 
3 Неприемлива, доколкото: 1) Превръща причинно-действените връзки в 

епистемологична загадка, изначално отделяйки съзнанието от всеобщото му 

отношение с действителността, и по такъв начин – функционализирайки го; 2) 

Субстанциализирайки предметите до статуса им на ноумени, вкл. душата в 

психологията, което ги прави непознаваеми, доколкото ноуменалното се оказва 

извън априорната подредба на отсъждащото знание. Защото всяко „само по себе 

си“, т.е. нефеноменологично представяне на битийстващата предметност, е всъщ-

ност вкопчваща фетишизация в духа на класическата (безкритична) метафизика, то 

изначално затваря познавателния достъп до себе си, оставайки си непознаваемо. 
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зирания догматизиран модус на „изначално физическа реалност“
4
. 

Защото „разумът разбира само онова, което сам създава по свой 
план, (поради което – б.м., И.Л.) с принципите на съжденията си 
според постоянни закони, той трябва да върви пред природата и да 
я принуждава да отговаря на въпросите му, а не да се оставя сам да 
бъде воден от нея… Затова нека се опитаме веднъж дали няма да 
успеем по-добре в проблемите на метафизиката, ако приемем, че 
предметите трябва да се съобразяват с познанието ни, нещо, което 
по-добре се съгласува с желаната възможност за едно априорно 
познание на предметите, което да установи нещо за тях преди те да 
ни бъдат дадени“ (Кант, 1967: 54-6). Тоест, с оглед на самобитните 
перспективи на психологията, предложеният от Кант подход ни 
дава другата възможна метафизика, в противовес на класическата, 
чието явяване никога не е бивало трансценденталистки предявено 
откъм душата с нейните чисти познавателни способности. Новото 
априористко предяваване, в качеството си на аподиктична критика 
на чистия разум

5
, е по същество издействане на представа откъм 

идея
6
 (вж. Лазаров, 2018: 318-42). Казано малко по-иначе, едно 

такова обръщане на разума към самия себе си и собствените си 
граници още от самото начало на изследователския процес

7
 

                                                           
4 „Метафизиката – забелязва Валентин Канавров – започва там, където свършва 

физиката (срв. с Канавров, 2009) и начева безобектното мислене, мисленето, което 

има самото себе си за предмет и агент на собствената си интерпретация“. 

(Канавров, 2006: 21) И доколкото изследва тъкмо метафизичните предпоставки на 

обективното познание, метафизиката на познанието именно като синоптично 

знание „има трансцендентален характер и в този смисъл е емпирично безобектна и, 

по-точно, трансобектна и трансфизична“ (пак там). 
5
 В това парадигматично русло Кантовата метафизика бива разшифрована не като 

метафизика на наличното, а като метафизика на трансценденталисткото 

изличаване на което и да е емпирично припознаване – срв. с Канавров, 2011: 7: 

„Мисленето е начало, сила и път на екзистенция. И неизбежно нихилизираща 

власт“. 
6 Онова, което е диалектична идея откъм формата, то е естетична представа откъм 

материята. Точно между тях е понятието като изконен синтетичен медиатор и 

заедно с това модулатор на идентично и типично. Виртуалното, като реално (вж. 

Дельоз, 1999: 267-8), е характеристика на идеята. 
7 Референциите на една синоптична метафизика са всякога дедуктивно чисти, 

ненакърними откъм апостериорни условности, понеже нищо явяващо се съдър-

жателно не изпреварва емпирично саморефлексиите на мисленето. В това се таи и 

цялата същност на критицизма като метафизически издействана позиция: ако 
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предявява битието откъм динамиката и телеологията на източника 
на познанието за него, а не хипостазирайки догматична вяра в 
някаква мнима изначалност и вездесъщност на „естествения ред в 
света“. Тази друга възможна метафизика е метафизика на извечно 
самокритицизиращия се синоптикум, а не на твърде широко-
консенсусния (но за сметка на това безкритично хипостазиран) 
модерен паноптикум. В Кантовия синоптикум предразположеността 
към метафизика се задава през форма, а не през материя, дискретно 
отграничавайки, а не паноптично съучаствайки на биващото; тя е 
аперцептивно инициативна и изявителна, преди да се припознае в 
перцептивно-страдателното (в качеството му на емпирично), тя 
дедуктивира биващото през субектен телос на съдна способност, 
преди припознаващо да се самоотчужди или самоограничи до 
обектно-научното му индуктивно представяне

8
. Синоптичните 

метафизически достояния са преди всичко синтетични, а не ана-
литични

9
. Как Кант обяснява разликата между синтетични и 

аналитични съждения? При аналитичните съждения предикатът е 
свойство на логическия субект и представлява негова принад-
лежност. Подобни съждения имат строго пояснителен характер. 
Ако обаче предикатът бъде провизорно забелязан изцяло извън 
субекта на съждението и последният се именува/разкрива едва в 
неговото съдържание, това вече би гарантирало отворения и нефун-
диран във физическите предопределености на света (предметите, 
природната закономерност) характер на познанието.  Тъкмо такова 
е познанието чрез синтетични съждения, което, философски поглед-

                                                                                                                                  
е критически, разумът не се фиксира единствено върху емпирично-сетивното, 

а преди всичко върху самия себе  си.  
8 Сравни с: „Трансценденцията на битието, схваната без оглед на субектната 

гарантност на всяка възможна феноменална конфигурираност на опита – отбелязва 

Еманюел Левинас – отпраща към „обективността на обекта“, респ. обективира вкл. 

и субекта, „ограничавайки битието“ съобразно привеждането му „към статуса на 

научен обект“ (Levinas, 1998: 122). Защото отникъде изначално не следва, че 

формата на субектния телос би следвало да изхожда-от или завсякога-да се 

съгласува емпирично-опитно и според наложен епохален консенсус с предвзето 

органичната рецепторика на биологичния тип феноменологично или естестве-

ническо преживяване. 
9 При този втори вид всякога имаме аксиоматично (догматично) положена 

абстрактна тоталност на биващото в презумпцията на „съществуваща сама по себе 

си“, т.е. унифициращо абсолютизирайки „достатъчното основание“ и без оглед на 

уникалната дискретност и обстоятелственост на изказващия я – срв. с Дельоз, 1999: 

270. 
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нато, критически задава правата на синоптичната методология. (Вж. 
Кант, 1967: 580 и нататък) 

Проактивната, т.е. синоптична парадигматична позиция
10

 на 
трансцендентално-критическия операционализъм, е критицизъм 
спрямо всяка озованост в пасивен синтез, а самата емпирична 
конфигурация на нагледа е виртуалистки предявена не аналитично, 
като безотносително съществуваща предметност, но синтетично

11
 – 

като дискретиращ хоризонт на феноменално форматиране. Този 
хоризонт, според Хайдегер (вж. Хайдегер, 1997: 29), не е предопре-
делен в себе си, а непрекъснато трансцендира наличното, оказвайки 
се по същество хоризонт на екзистенциално ек-статиране на 
опита

12
. Един такъв хоризонт е само дедуктивно обозрим, поне-

же изразява същността на метафизиката като трансцензус, 
събитийно явяване на биващото в ставащото, респ. на идейното 
в представното. По същество хоризонтът е продукт на крити-
ческата работа на разума за домогване до виртуализация на всяка 
явяваща се познавателна картина, т.е. разумът се оказва в непре-
къснат продуктивно-диалектически процес на синоптично просле-
дяващо изпробване на модулиращите фактори и вектори на своето 
трансцендентално просветване в типизирани материализирани 

                                                           
10 В качеството си на методологична стратегема, тя се отнася, както вече казахме, 

също и до (ре)конструктивното преучредяване на класическата метафизика в 

новото й амплоа на „метафизика на познанието“, доколкото изпълнява задачите да 

изследва и изясни императивните й възможности относно всеобщността, 

необходимостта (вж. Канавров, 2006: 23, 27) и достатъчността на последното. 
11 Доколкото тук не подразбираме свързване на една вече налична с една 

новонабавена представа, а за такава представа, в която биващото тепърва се явява, 

синтетичността на априорното познание следва да се разбира в смисъла на това 

предварително спрямо опита единство на представата с начина, по който 

биващото се показва откъм самото себе си. „Т.е. синтезът – забелязва Вл. 

Раденков – не е свързване на налични елементи, а съпринадлежност, в която те се 

коренят. Трансценденталното познание не се насочва към някакво така или иначе 

определено биващо, за да го схване, улови в своите определения по пътя на 

съвпадението, а тепърва формира „накъм-което“ и хоризонта, в рамките на които 

биващото изобщо може да се разкрие и да бъде доловено като такова.“ (Раденков, 

2011) 
12 Хипостаза и екстаза – това са модусите на инкорпориране на двата диаметрално 

противоположни типа метафизиране, които следва да имаме предвид в това 

изследване. Същността на разликата между двете е, че първата се полага 

догматично и изразява класика (паноптикум), докато втората се издейства 

некласично чрез критицизиращ синоптикум. 
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съдържания. Ценността на метода тук е, че въпросният схемати-
зиращ и типизиращ генезис на емпиричното се извежда от генеа-
логия

13
, а не обратното. Защото не чистата форма на светуване се 

извежда аналитично индуктивистки (т.е. предметно-опосредяващо) 
от материалните съдържания, а напротив, тя самата ги дедуцира 
свободно от просветващата спонтанност на мисленето и съобразно 
чистите правила на разсъдъка. В Кантовата синоптична трактовка 
на опита „времето става пространство, доколкото пред-стоящото в 
него вече е налице в представата, пред-видено е (видяно е пред-
варително 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“ (и всякога открита възможност за интроспек-
ция – б.м., И.Л.), 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). „Доколкото обаче 
хоризонтът, в който човек стои екстатично, не е този на една 
фактическа ситуация, в която човек е вписан чрез тялото си, а се 
конституира от нещо „вътрешно“ – способността за въображение

14
, 

                                                           
14 Виртуалната цялост на чистия наглед именно като синтетична психологична 
аперцепция, бидейки критически отрефлектирана, бдително не би позволила 

изплъзване на феномен на която и да е аналитична наука (вкл. и психология от 
позитивно-индуктивистки тип), чието битие би имало метафизическа (ноуменална) 
стойност в класически смисъл, т.е. извън трансценденталната съ-битийност на 
съзнание и действителност. Виждаме отново, че априоризмът се явява синоптичен, 
а не паноптичен гарант за непротиворечивостта на познавателната форма (респ. и 
свързаната с нея причинна обяснителност) и тази гарантност проличава тъкмо в 
недогматичната й зададеност като виртуалност, чист конфигуратив, дедуцирайки 
феномените от самата способност на съзнанието да подрежда емпирията критико-
аналитично, съобразно един чист, логически кохерентен формат на оцелостяване. 
14 Синоптичната продуктивност на способността за въображение според Кант, е 

тъкмо в това, че тя 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). Напротив, едно репродуктивно въображение не би имало никаква 
метафизически конструктивна стойност, то не би разгръщало ек-стазно и мета-
физически, т.е. през хоризонт на аперцепция, изначалните възможности на 
трансценденталната субектност (душата) да контролира и ре-конфигурира нагледните 
конфигурации отвън и отведнъж, т.е. съобразно отрефлектираната форма на съдната 
способност изобщо, а не в съгласие с всякога мнимата индуктивно-естественическа 
подчиненост на фатализираща субстанциалност. 
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изглежда се остава в рамките на представящото отношение към 
съществуващото.“ (Пак там: 7; по въпроса вж. също статията на 
Димитров, 2004: 217-36). Впрочем, такава е кардиналната посока на 
критиката на фундаменталния онтолог Мартин Хайдегер спрямо 
епистемолога-критицист Кант в съчинението му Кант и проблемът 
за метафизиката (вж. Хайдегер, 1997). В зададения ред на мисли, 
като продължител и същевременно критик на Кантовата метафи-
зическа иновация в рамките на една фундаментална онтология, 
Хайдегер забелязва, че бидейки необозрима в своята цялост и опре-
деляща „зрителния кръг“ мрежа от взаимни препращания, хоризон-
тът 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. 

Хоризонтното представяне и радикализиращото го фундамен-
тално-онтологично издействане на опита/съществуващото при Кант 
и Хайдегер, очертано току-що, за сетен път показва, че в частно-
индуктивната наука и специално в психологията от такъв тип, е 
всякога неправомерно да се говори за „опит изобщо“ и да се 
представят отделните съзнания като статистически съизмерими и 
взимозаменяеми едно спрямо друго във „всяка възможна ситуа-
ция“

15
, т.е. без всеки път наново трансцендентално- или екзистен-

циално-феноменологично отчитане на дискретността и условно-
стите на преживяващата ситуация като проигравана интенция или 
тук-налично специфициращото разбиране на битието откъм 
разбиращия (Dasein). Хоризонтно изопващият се конфигуратив на 
наличното даже не е интроспективен

16
, доколкото всяко следващо 

                                                           
15 Никакво „обективно положение” на нещата изобщо и над всичко друго не 

съществува, понеже то не надхвърля именно световия, сиреч виртуално-нагледен 

хоризонт на интерпретацията откъм нечие нарочващо света съзнание. 

Тематизациите на някой си, макар и общоприети, могат спокойно да не важат или 

да не интересуват някой друг. 
16 Докато феноменологичната рефлексия, която иначе, както ще видим, не е 

интроспекция, запазва живота на съзнанието и гарантира неговата виталност, то в 

трансцендиращата феноменология емпиричното съзнание не намира място. 

Хайдегер също, подобно на Хусерл, подлага на критика интроспекцията, 

наричайки я „шпионаж спрямо Аза” или измамни „саморовичкания в душата, 

които могат да бъдат екзалтирано-патологични”. Заедно с интроспекцията изчезва 
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негово ре-синтезиране е критическо спрямо коя да е форма на 
предметно отъждествяване откъм границите на разума или изобщо 
подлежи на самодеструкция във вариантите на трансцендентално-
критическа (Кант, Хусерл) или екзистенциална феноменология 
(Хайдегер). Така още по-ясно забелязваме фундаменталната разлика 
между синтетичния и аналитичния подходи спрямо изграждането 
на науката психология. Синтетичният мета-физически прекъсва де-
терминизмите заради аподиктичното забелязване логиката на 
термините в качеството й на предхождаща реда и зависимостите 
между вещите.

17
 Напротив, аналитичният предпочита да не забе-

лязва условността и пасивността на „първата синтеза“, услужливо 
превръщайки я в изходен пункт на отпочване, и съвсем не пасио-
нарно превръща целия живот и цялата биографична или истори-
ческа последователност в монолитно дисциплинираща обективация 
на нескончаемия анализ без синтез – в една фаталистична и 
конюнктурно-материалистична сензитивизация без разум, при 
която задачите на разума са слугински сведени до функционалност, 
а на свой ред субективността – до шизофренизираща представи-
телност. Ето защо тук сме длъжни да кажем: метафизически 
синоптично установената първичност на психологическия опит 
пред фундаментално физическия е тъкмо в неговата фено-
менална зададеност. Природната или историческата ни детер-
минираност не е никакъв ноумен преди своеволния акт на без-
критично индуктивно отделяне на „световните реалности“ от 
термините, с които субектът ги нарочва в интерес на реализацията 
на своите предразположености и с оглед постигането на своите 
цели в света. Подобно хуманизиране

18
 на времето и пространството 

                                                                                                                                  
обаче и рефлексията, която, както и трансценденцията, се взема в буквален смисъл 

– като „връщане назад” към себе си от нещата. За човешкото Dasein съществуват 

само две възможности – „страстно потапяне в нещата” или „екзистенциално 

модифициране”. (Вж. Васев, 2006: ІV, 1) 
17 Тъкмо contra Spinoza с неговото прословуто „Редът и връзката между идеите е 

същият както редът и връзката между нещата“. 
18 Ако приемем, че критерий за развитостта в обществените отношения е степента 

на индивидуация, респ. домогването до индивидуална свобода, то феноменоло-

гичността на позицията ни обосновава философски и психологически непресъх-

ващото желание на човека за вътрешна свобода и неприкосновена личностова 

автономия тъкмо поставяйки в нов, критичен и генеалогичен план традиционните 

въпроси около същността на времето и пространството. В този смисъл 

„последователната европейска метафизика необходимо следва да хуманизира 

човешкото битие (човешката екзистентност в света). Но докато за Кант този 
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като ефекти на възприятието телеологично все повече ги екзистен-
циализира в аспекта на субектовите психологични, епистемо-
логични и етико-естетични предразположености, изтъквайки 
именно поантите на душевно-субектните времеви антиципации и 
пребивавания. 

В метафизически план, процедурното изобретяване на апер-
цептирания хоризонт от нормативирана стазисност до самосубли-
мативна ек-стазност (срв. Панчева, 2015: V), както виждаме, е 
възможно само доколкото синоптичното проникновение е забеля-
зало света като конструктивна схема откъм разсъдъка, сиреч като 
представа, чийто репрезентатор никога не й принадлежи изначално 
(доколкото критически и генеалогично бива забелязана и 
отчетена именно изначалността на разликата между представа 
и начин, по който представата бива представяна

19
 – тук разликата 

е точно като разлика между материя и форма, иманентно и транс-
цендентално). Представата е реална, а не виртуална

20
, за разлика от 

идеята; тя разкрива самия обсег на притежанията като широка 
световност, сиреч в аспекта на аналитичните и естетични негови (на 
субекта) при-частности откъм света, а не погледнати през регула-
тива на чистия субект. Т.е. с оглед на света-представа сме длъжни 
да отчетем Кантовата констатация, че въпросните причастности не 
се дължат единствено на чистата спонтанност на мисленето откъм 
субекта, но и на неговата поемаща рецептивност откъм опитните 
съдържания. В така очертаващата се напрегнатост между репрезен-
татор и репрезентация обаче, самата изостреност на телесно-сетив-
ното се дължи именно на метафизика, а не на физика, доколкото не 
емпирията, а репрезентаторът

21
 поема участ, но и отговорност за 

                                                                                                                                  
хуманизъм е свързан с просветителското култивиране на разума, за Хайдегер той 

произтича от съдържателното ек-зистиране в истината на битието“ (Канавров, 

2011: 20). 
19 Вж. цялостната логика на разсъжденията ми в Лазаров, 2017б. 
20 Виртуалното е също реално, но неговата реалност е пълна откъм осново-полагането 
на идеите и в този смисъл –  принципно несводима до възможния опит на мета-

физически окастрената понятийно-представна реалност. „Присъщо на идеята е да бъде 
отчетлива и тъмна. Това ще рече именно, че Идеята е реална, без да бъде актуална, 
отличена, без да бъде различена, пълна, без да бъде цяла.“ (Дельоз, 1999: 271) 
21 В този подходящ контекст се сещам за дълбоко хуманистичното метафизическо 
послание в следната мисъл на екистенциалния философ Албер Камю, изтеглена на 
кандидат-студентския изпит (есе) по български език и литература в СУ „Св. 
Климент Охридски“ тези дни: „Човекът е единственото създание, което се отказва 
да бъде, каквото е“. 
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емпиричното преформатиране чрез изказващо означаване и евен-
туалното му превръщане от репродуктивно в продуктивно, и от 
аналитично – в синтетично. Следва ли репрезентаторът да бъде при-
частен, ако преди това не е бил при-целен? Следва ли само да се 
опредметява и де-виртуализира, ако преди това не е готов да 
разпредметява и виртуализира, което по същество значи – да 
метафизира? За едно крайно битие, каквото е човешкото, остава 
все пак необходимо докритическото (допроцедурно) обвързване 
на субекта

22
 със симулирани тъждества и отчуждаващи 

репродукции, маркиращи общовалидността на знанието, както 
и практическата нужда от съобразяване с консенсусите, 
мерките, изобщо играта по правилата… От което, впрочем, и 
следва самото изнамиране и прилагане на метода в качеството му на 
критицизъм и деструкция. Такава е същността на телесната изостре-
ност на опита – някой, който си представя света и реда, някак си 
(не) разбира шизофренизиращата абсурдност на това едновременно 
да назовава в-живяващо този свят и този ред откъм неговата 
граница и заедно с това да се изнамира предметно, т.е. вторично и 
изоставащо в неговите последствия, като частен преживяващ пред-
ставител на самия себе си. И само така – регулативно и откъм 
критиката на чистия разум – може да бъде спасително извикана и 
благодатно (свръхчудесно) употребена идеята за душата в психоло-
гията, доколкото пък, вируалистки погледнато, последната никога 
не може да ни се яви емпирично или субстанциално реална, т.е. 
представима като световна.  

Изобщо, кризата на представителството е изначална не просто 
в политически смисъл, какъвто най-често ни се натрапва медийно, а 
в онтологичен. „Криза на представителството“ е навярно другото 
име на благодатта във философски контекст, ако решим да подемем 
логиката на кантианската метафизика. Тъкмо една такава криза 
предизвиква и довежда деструкциите и деконструкциите в пост-
модерен контекст не само на трансцендентално означаемото, но и 
на означаващото. Пред-ставането на субекта като пред-ставител 

                                                           
22 Защото именно субектът (в качеството си на репрезентатор) е противоположен 

на сетивно явяващото се и той е извън обсега на синтетичната аперцепция. Той се 

загатва като „мислещ Аз“ в аспекта на аналитичната аперцепция. Мислещото обаче 

е само условен предмет на мислене, както едно око не може пряко да види себе си 

(вж. Витгенщайн, 1988: 107: 5.6331) или едно огледало – пряко да отрази себе си. 

Субектът корелира с обекта, но същевременно в него изначално няма нищо 

сетивно и нищо предметно. 
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го превръща в част от представата, но тогава остава висящ 
метафизическият въпрос за характера на представителното, 
респ. представното, отношение и изобщо – как бива изобретя-
вано то. Представящият си света, да го кажем пак, никога не му 
принадлежи изначално, понеже той няма как да бъде част от света, а 
цяло, гещалтно изявяващо всеобщността на субект-обектното 
отношение; и тъкмо той, субектът, като осветяващ чрез смисъл (а 
не светът сам по себе си) е синтетично подсигуряващият единството 
и удържимостта на света в представата;  – в това се таи, както стана 
ясно, собствено мета-физиката на самото дедуктивно издействане 
на представа откъм идея, респ. на емпиричен опит откъм душата. 
Некритическата метафизика преди Кант приема психологичния 
субект (душата) за „субстанция” (впрочем това се прави и днес от 
всяка една некритическа психология!). Несъизмеримостта на ду-
шата с кое да е друго от опитните съдържания и със самата себе си 
обаче изхожда от самата процедурна специфика на трансценден-
тализацията като недопустимост на каквито и да са пошло-редук-
ционистки припознавания на онова, което е светоносно, в 
световното. Душата е soul – тя е самото неизмеримо и несъизме-
римо соларно първоусловие за която и да е емпирична изява на 
което и да е предметно-солидно в осветеното чрез смисъл (света), 
вкл. и на всякакви феноменални кон-солидации оттук нататък. В 
този смисъл, душата е само виртуална и само соларна, защото е 
идея и никога не може да бъде представа и(ли) позитивно-
опитно, емпирично опредметено, солидно достояние

23
. Така на 

свой ред безсмъртието на душата си остава само едно регулативно 
следствие на психологичната идея на чистия разум, което трябва да 
укаже докъде би могъл да се простира метафизическият предел на 
познанието ако би била възможна една наука за душата a priori, ако 
изобщо би била възможна метафизиката – тя би прицелвала инте-
лигибилното, свръхнатурално същество Бог, и никога не би отчуж-
давала предмета си до аналите на природното състояние, дори 
когато последното мимикрира в такъв особен тип емпиричен реали-
зъм като спиритуализъм или епифеноменален идеализъм. В това 

                                                           
23 Защото, трансценденталистки погледнато, тъкмо общото (идеята) е битие 

априорно и различно спрямо всичко друго, включително и спрямо опитите да бъде 

отъждествявана със самата себе си в понятието или още по-лошо – миметирана в 

представата. Трябва винаги да се подчертава: ценността изначално е в идеята; 

ценността е общото, а не общността, и логосът, а не който и да е диалог или 

консенсус. 
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най-вече се таи метафизическата уникалност на психологическия 
опит и той няма как своеволно и недалновидно да бъде приобщаван 
към тривиализиращите обективации и некритическите квантифи-
циращи процедури на ориентираните към физиката науки. 

Изводът съобразно разгърнатата методология е, че никакво 
„въплъщаване“ на душите нямаме в определени материални носи-
тели или субстрати, естественически схващани в стария смисъл на 
класическата метафизика и индуктивната психология като „неща в 
себе си“; имаме всякога вече виртуалистки обезпечавано симула-
ционно-концептуално назоваване на въпросните носители или 
субстрати като винаги вторично привилегировани представителства 
на самите себе си или съобразно презумпциите на една антро-
пология от прагматично гледище (вж. Едноименната книга – Кант, 
1992), която, преди да зависи от представата за самата себе си като 
съдържание, би следвало критико-синтетично да изследва генеало-
гията на своето формиране и форматиране, през която и собствено 
се овластява „въплъщението“. Душата е трансцендентална спря-
мо тялото; тя не е субстанциално-дейностно съизмерима с него 
посредством една завареност насред реалностите на света; и 
нищо не е въплътено или напротив, одушевено, преди да бъде 
припознаващо езиково назовано като въплътено или одуше-
вено.  

Езикът, на свой ред, изопва самия телос на присъствието като 
значещо битие; езикът е тяло като вокализация и телос като 
означаване на присъствието в процесуално разгръщащата се негова 
телеология. Душата никога не е значещото само по себе си, докол-
кото, бидейки самопривилегироваща се идея (в плана на психолинг-
вистиката), мета-физически, т.е. невъзможно дискретно и несподе-
лимо суверенно и-деира значещото като присъствие в перма-
нентността на изговарящото означаване. Според достоянията на 
феноменологична онтология хоризонтът на присъствието е само 
трансцендентална привидност (по Кант), доколкото през трансцен-
денталната синтеза всякога биват езиково нарочвани симулирани 
тъждества

24
 в топиката и темпиката на опита. А това на свой ред ще 

                                                           
24 Индекс за уловена симулация е активистки изначалното пресрещане на 

симулакрума, а не пасивно поемащото отъждествяване с него, което ще рече 

материята на представата никога да не изпреварва формата й – това е перманентен 

контрол на ставането на всяко възможно „пред“ на пред-ставянето, както и буден 

контрол на репрезентатора относно поемането на каквато и да е представителна 

участ и съучастие. 
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рече, че да видиш присъствието феноменологично означава преди 
всичко да прозреш присъствието като опасност (Хайдегер), когато 
то е в авантюрата на своята абсолютност, т.е. такова, каквото би 
могло да се изяви пред нефилософското съзнание. Опасност е тъкмо 
класическото метафизиране – да се предпоставя наличието на факти 
извън случайността, т.е. догматичното приемане, че факти се 
случват и извън дискурса, че актуалност е невъзможна, понеже 
всичко е възможно преди езика. Но самото обръщане е метафизи-
ческо обръщане изначално към друго и чрез езика, т.е. езикът пре-
среща символизма на присъствието, пресреща го тъкмо изначално, а 
не го заварва. Езикът репрезентира. (Срв. Дерида, 1996: 78) 

Ние сме длъжни да се учим да сме ловци на идеи (stalkers) 
преди да бъдем репрезентатори на представи – това е то метафи-
зиката; в този смисъл душата не е преди идеята за душата, мате-
рията не е независима от формата, с-редата не е преди субектовата 
визия за реда (т.е. откъм дискретиращите рекции/rections на репре-
зентатора). Езикът, подреждащ термините, не е преди де-терми-
низмите на удобната забрава на битието, вторачващи ни в сурога-
тите на обективацията и природните/обществените детерминизми 
(респ. физическия паноптикум). Телеологичността на новата ни 
психологическа позиция, заменяща старата пасивистка метафизика 
на стазисните субстанциали с новата активистка метафизика на ек-
стазисните екзистенциали, би изисквала да се направи първата 
стъпка като се тръгне от забелязването на субекта като самата 
ценност на света, а относно тялото – веднъж завинаги да се скъса с 
функционализмите на обикновено нефалсифицируемото му пред-
ставително съучастничество единствено в рамките на игрите на 
физически обяснения; впрочем едва така, апоретично забелязвайки 
го едновременно като корпус-индекс на най-непосредствената 
битие-изява в света и чист потенциал за асамблаж до телос-гещалт 
на трансцендентално обзиране на всичкото налично през хоризонт 
(кръг на притежанията), бихме схванали, че тялото не е обречено 
да функционира само като физически организъм, доколкото в 
контекстите на новата, нехипостазна метафизика, то екстатира 
вече не чисто и просто предметно, а като метафизически 
самоизличаващ се онтологичен орган

25
. Прозряно едва в един 

                                                           
25 В постмодернистката философска и психологическа литература са предложени, 

общо-взето, два основни типа изличаващи функционализмите и физикализмите 

решения на този въпрос: едното е на Жак Лакан, който запазва идеята за органност, 

но деконструира представата за репродуктивност и експанзивност на органа в 
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такъв радикализиращ план на отпочващата метафизиката критико-
теоретична процедура, непрезентируемото, апоретично, есхатоло-
гично-метафизически

26
 издействано тяло на психологията, се 

нарича душа. 
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Summary: In this material are being commented some of the basic 

concepts in transactional analysis: ego-conditions, authentic and parasitic 
feelings, scenario circle, scenario decisions, life stances. 

Many times in the practice we face the limited ability of the customers to 
identify their feelings clearly. During the session’s part of the customers have 
expressed difficulties to establish connection with their emotions that are 
connected with the life scenario and decisions made in the past. Frequently the 
suppressed anger underlines emotions like fear and sadness “now and here”. 
Functional anger permits to the persons to declare their needs and mark their 
limits unlike the dysfunctional one which corresponds to pertaining to the past 
beliefs, bans and deadlocks. A concise illustration by case study is being made – 
using functional anger to make new life decisions. 

Keywords: transactional analysis, life scenario, authentic and parasitic 
feelings, functional anger, new life decisions 

 
Въведение 
Всеки индивид се отличава от другите благодарение на своите 

уникални когнитивни, емоционални и поведенчески особености, 
които го характеризират като личност. Личността се разглежда от 
различни концептуални позиции. Г. Олпорт приема, че тя се изра-
зява чрез динамична организация на психо-физични системи, които 
определят уникалното приспособяване на човека към средата 
(Schultz, 1977). Според други автори личността е съвкупност от вро-
дени и придобити диспозиции, които оформят спецификата на 
адаптацията към различни средови условия и социални общности. 
Личността може да се разглежда и като „стилова последователност 
в социалното поведение, която е отражение на вътрешна структура 
и процес“ (Farnam, 2012). Психодинамичните теории предлагат свой 
поглед към личността. 

Основателят на транзакционният анализ Ерик Бърн предлага 
своя психодинамична теория за личността, общуването и разви-

mailto:stcvet@abv.bg
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тието, която приема, че психиката се състои от три его състояния – 
Родител (Нормативен и Обгрижващ), Възрастен и Дете, отразяващи 
опита, мислите, чувствата, вярванията и преживяванията ни (Berne, 
2008) (фиг.1). Според Бърн междуличностните взаимоотношения се 
осъществяват чрез транзакции, които представляват единица за 
социално общуване, размяна на информация от едно его състояние 
към друго его състояние на две личности. 

 

 
 

Фиг. 1. Его-състояния 
 
Друг основен конструкт в теорията на транзакционния анализ, 

определящ структурата на личността, е житейския сценарий, който 
представлява несъзнаван жизнен план или модел на поведение, 
изработен в ранното детство, подхранен от родителите и потвърден 
от събитията, който дава възможност на личността да структурира 
своето време и своите действия (Bern, 2010, Bekir, Tair, 2017). Спо-
ред друг автор в Транзакционния анализ, Фанита Инглиш, сценария 
е инструмент, с помощта на който човек структурира времето си от 
раждането до смъртта. Тя приема гледната точка за сценария като 
позитивен ресурс, нормален процес на растежа, който човек може 
да използва за постигане на желана промяна в житейски план. 
Ядрото на житейския сценарий е сценарийното решение. Според 
Боб и Мери Гулдинг още в най-ранна възраст детето взима решения 
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като реакция на заобикалящата я действителност и модела на роди-
телстването (Brekar, Oks, 2015, p. 391). Забраната се разглежда като 
най-важното послание, резултат от което е ограничаване на автом-
ността, контаминиране на възрастния. При изследване на сценария е 
необходимо да се разгледат стиловете на приспособяване и изгра-
дените защитни механизми. Свързани с жизнения сценарии са игри-
те, които служат за: структуриране на времето, укрепване на стари 
решения, стимулиране на чувства, емоции и енергия, репетиция за 
бъдещи сценарии (Bern, 2010, p. 6). Играта е цикъл от манипу-
лативни взаимодействия, несъзнателно насочени към човека за 
преживяване на първични емоции и усещания с цел да се потвърдят 
ранно избраните жизнени позиции и организация на собствената 
съдба (Berne, 2008). 

В полето на Транзакционни анализ се дефинират две основни 
групи чувства: автентични (функционални) и паразитни (рекетни). 
Рекетното заменя автентичното чувство и се приема от адапти-
раното дете, за да получи знаци на признание/поглаждане от значи-
мите възрастни. При „забранения” или подтиснат гняв клиента има 
изразена трудност да се свърже с това чувство. Дисфункционалният 
гняв в настоящето замърсява страха и тревожността. Радостта може 
да се установи като паразитно чувство, замествайки гнева.  

Гневът е емоция, свързана с настоящето (Brekar, Oks, 2015, p. 
175). Според авторите, гневът е функционален, когато бива използ-
ван за отстояване на граници или за заявяване на себе си и е дис-
функционален, когато е свързан с миналото и не е източник на про-
мяна. Наранените в детството често остават в неизказания/под-
тиснатия гняв. Неспособността им да се изправят срещу другите-
причинители на травматичния им опит ги блокира в настоящето.   

Изборът на личността за проява на определено поведение се 
модулира от житейските позиции, които представляват способ-
ността й да придава висока или ниска стойност на нещата. Те са 
система за вярвания за себе си, за другите и за света като цяло 
(Stewart, Joines, 1987). Според Е. Берн всяка една личност се стреми 
към житейска позиция ОК+/ОК+, като по този начин се развива и 
променя (Berne, 2008, p.10).  

Гневът се отнася до настоящето, в която някой е направил 
нещо, което не ни харесва и ние искаме да го променим (Cornell, 
2016). Гневът може да се прояви под различни форми – от раздраз-
нение, през подигравка до проява на насилие (Brekar, Oks, 2015,     
p. 176). Гневът е емоция, понякога възникваща с чувството, че човек 
е неуважен, навлезли са в неговите граници.  
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На клиенти, блокирани или неусещащи гнева, липсва енергия 
да преминат към нещо друго – дейност, състояние, отношение. Важ-
но в терапевтичната работа е разбирането какво стои зад гнева или 
зад невъзможността той да бъде изразен. Гневът е енергия за 
утвърждаване на себе си, не на другия, за корекция и приемане. 
Посредством градивния гняв клиентът може да бъде изведен от 
токсичния срам. 

Гневът може да бъде експлозивен (насочен навън) и импло-
зивен (насочен навътре) (фиг. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Видове гняв 
 
Таблица 1 представя източници, предизвикващи гняв. В поле-

то на транзакционния анализ се търси ретроспективно наличието 
или отсъствието на тази автентична емоция в детството и свърза-
ните с това жизнени ситуации и сценарийни решения. 

 
Таблица 1. Източници на гняв 

1. Модел на семейния гняв Детето расте в семейна среда, в която 
гневът е естествена норма на общуване и 
главна разрешена емоция 

2. Гневът като инструмент 
за постигане на цел 

Гневът понякога е необходим за да бъдат 
постигнати целите, но често може и без 
него 

3. Модел на гнева като 
„спускане на кукичката” 

Гневът като повод за реализация на 
поведението, което може човек да си 
позволи единствено чрез достигането на 
определено ниво на гнева  

4. Гневът като резултат от 
преноса 

Гневът, изпитван към обекти може да е 
резултат от преноса на несвързани с тях 
събития  или отношения 

5. Гневът като компенсация 
на непълноценност  

Осъзнаването на отсъстващо качество, 
умение, благополучие и пр. може да 
предизвика гняв към всички, които ги 
притежават 

ГНЯВ 

Експлозивен Имплозивен 
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6. Гневът като средство за 
потискане на нежелателни 
влечения 

Гневът може да се използва за 
преодоляване на собствени влечения, 
които са представени като опасни или 
недопустими 

7. Гневът като протест Гневът може да бъде насочен против 
съществуващи порядки, правила, 
реалности, събития 

8. Гневът като резултат от 
травма 

Първоизточник на гнева може да бъде 
непреработен травматичен опит 

9. Гневът като средство за 
защита 

Гневът изпълнява защитни функции 

10. Гневът като реакция на 
излъганите очаквания 
(фрустрация) 

Гневът се появява като резултат от 
неоправдани очаквания, отправени към 
някого или нещо 

 

(Източник: Н. Линде, www.zazerkalie.net) 

 
На фиг. 3 е представен алгоритъма за разпознаване и управле-

ние на емоциите. F. English (Brekar, Oks, 2015, p. 358) представя 
процеса чрез три аспекта: 

 Осъзнаване на чувствата 
 Проявяването или изразяването им чрез нагласи, поведение 

или реч 
 Действие, насочено към нещо или преминаване към 

действие 
Блокажите в емоциите стават с възпитанието. Блокажи могат 

да се наблюдават на различни нива (фиг.3).  
 

 
 

Фиг. 3. Етапи на работа с емоциите в терапевтичния процес 

 

Усещане 

Заявяване на 

потребност 

 

Действие 

 

Изразяване 

 

Показване 

 

Вербализиране 

 

Осъзнаване 

 

ГНЯВ 
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Блокажите могат да се наблюдават чрез поведенчески защитни 
реакции: бягство, атака, вцепеняване. Тъгата дава енергията на при-
вързването. Токсичната вина показва склонност към поемане на 
цялата отговорност. Тъгата може да бъде паразитно чувство, съче-
тано с психологична игра: никой не може да ме утеши. Тера-
певтичния подход следва процеса от токсичната вина към поемане 
на отговорност. В случаите, в които човек прекратява близки отно-
шения с друг по-лесно е да се разгневи, отколкото да попадне в 
тъга. Ако има блокиран гняв в миналото, малко вероятно е да се 
свърже с гнева си като автентично чувство. 

 
Case study  
Вяра – жена на възраст 25 г. Образование: висше – инженер. 

Семеен статус: неомъжена. Завършва математическа гимназия и 
университет с отличен успех. Постъпила на престижна работа след 
конкурс в международна компания. 

Семейството на Вяра е четиричленно: майка, баща, по-голяма 
сестра и тя. Сестра й от ранни години има здравословен проблем, 
който продължава и в момента. По време на консултативния процес 
с Вяра, се налага близките да съпровождат сестрата за прегледи. 
Болестта присъства системно в живота семейството, така тя би 
могла да се разглежда като значим фактор, определящ отношенията 
между родителите и децата. Майката е доминираща. Бащата – 
диалогичен. 

На първата сесия Вяра е по-скоро неадекватна, със  занемарен 
външен вид, апатична и вяла, с вид на сериозно болен човек. 
Отсъства всякаква собствена инициатива за дейност – прекарва 
ежедневно в самоизолация, нежелание за общуване, липса на апетит 
и желание за храна (редукция на теглото в последния месец с над           
6 кг.). Непрекъснато плаче, тъгата е на лицето й, в реакциите, в 
говора й. Контактът с нея е изключително труден и мъчителен.  

Психиатричното заключение е тежка депресия, поради което е 
назначено медикаментозно лечение. Предизвикателства към тера-
пията: лимитирано време – клиентката трябва да започне работа до 
края на текущия месец, в противен случай запазването на работното 
й място не е сигурно. 

Предистория: От ранните години на самосъзнаване момичето 
е подложено на системен психически тормоз от връстниците си до 
приключване на училищното си обучение, заради визията си.  

Основната причина за състоянието е интимна връзка, която по 
сила, дълбочина и значение се явява първа в живота й. Продъл-
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жителност – две години, белязани от динамика на събитията, с 
множество прекрасни и вълнуващи епизоди на пътувания, активно 
общуване в приятелска среда. 

От анализа на връзката става ясно, че клиентката е пренеб-
регвала собствените си нужди в полза нуждите на партньора – 
поведение, което се наблюдава като утвърдено в жизнения й сце-
нарий. Когато идва момента да заяви потребностите си и тревогите 
си, е получила негативни знаци, граничещи с отказ, отхвърляне и 
намерение за окончателно прекъсване на връзката. Поведението на 
партньора отключва остра нервна криза в клиентката, за която тя не 
иска да си спомни и да говори. 

Окончателната раздяла се оказва неизбежна – факт, който 
клиентката първоначално не иска да приеме. В раздялата се препли-
тат родителските послания от миналото, наслоените вярвания, 
забрани, „предпазни” драйвъри, кумулиран страх от самота и нега-
тивната перспектива в стремежа към лично щастие и автономност. 

Клиентката гледа на себе си като неуспяла и като човек, който 
не заслужва да е щастлив. Приема визията си изключително 
критично. 

 

 
 

(Източник: T. White, Dealing with criticism from other) 

 
Фиг. 4. Транзакции при активен Критичен Родител 
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Фигура 4 илюстрира ефектите от процеса на критично отноше-
ние в диадата майка-дъщеря. В случаите на неуспех, влошено 
здраве, депресивни състояния на Вяра, майката утвърждава посла-
ния от миналото (животът е труден, другите не заслужават доверие, 
всичко има цена и пр.), житейския модел (ОК-/ОК+), със засилване 
на симбиотичната връзка.   

 
Обобщения от позицията на транзакционния анализ 
 Двойни замърсявания: Възрастния от детето, изразено чрез 

мисли „у мен има нещо, което не е добро”, „аз съм отблъскваща”. 
Възрастния от родителя се презентира чрез предразсъдъци като „не 
трябва да се вярва на никого”, „светът е лош”. 

 Забрани: не бъди ценна, не бъди важна, не се привързвай, не 
бъди здрава, не се доверявай, не бъди близка, не бъди възрастен. 

 Драйвъри: бъди силна, полагай усилия 
 Потенциали: ориентация към успех, професионална амби-

ция, когнитивни компетенции, мотивация  
 Житейска позиция ОК-/ОК+ (зависимост) свидетелства за 

обезценяване на потребности като изслушване, признаване на 
трудности и страдания, нужда да види светла перспектива. 
Депресивната симптоматика през житейската позиция ОК-/ОК- 
/никой не ме обича, няма смисъл/ (контразависимост) показва 
нуждата от информация, стимулиране, структура и диференциация. 

 Гневът може да бъде разгледан и като част от етапите на 
траура/загубата, ако случая бива анализиран от тази гледна точка. В 
първата фаза клиентката бе в ступор, самообвинения, отричане. 
Отсъства виталитет, тъгата е установена като трайно състояние. 
Самообвинението е в присвояване на пълната вина за разпада на 
връзката (токсична вина). Провокирана самооценка, безнадеждност, 
безперспективност. 

В сесиите едни от насоките на работа, свързани с автен-
тичния гняв, са: 

 Идентификация на гнева – работа със симптомите на телес-
но ниво. 

 Разграничаване на функционални и рекетни чувства. Работа 
с тъгата. 

 Постепенно даване на енергия на потенциалите и ресурсите.  
 Откриване на гнева към всички, който в продължение на 

много години са я унижавали, присмивали са й се, изолирали/марги-
нализирали. Вербализиране на чувствата. 
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 Осъзнаване на гнева към майката, която не й дава 
позволението да бъде щастлива. Разкриване на механизмите на 
симбиотичната зависимост и „ползите” от нея. 

 Изразяване на гнева чрез техники от ТА. 
 Стимулиране на умения клиентката да може да заявява 

потребностите си, без да изпитва чувство на вина. 
Работата върху его-структурата и автентичните емоции позво-

ли да се стимулира възрастния за осигуряване на енергия, насочена 
към промяна. Откритите ресурси в Его-състоянието Дете, което в 
своя жизнен сценарий е взело сценарийно решение да постиска 
гнева си и го замени с тъга, насочвайки усилията си да бъде 
успешно, за да бъде признато от родителите си, позволиха на 
клиентката да се свърже с автентичния гняв, осъзнавайки го през 
своя Възрастен.  

Постигнатото: 
 На втората сесия медикаментозната терапия беше проме-

нена.  
 Вяра постигна физическо стабилизиране. Придоби желание 

за хранене и излизане с близък. Постепенно се завърна към оби-
чайните всекидневни дейности. 

 Доби яснота чрез инструментите на транзакционния анализ 
за себе си, за ситуацията, за другите, за взетите в миналото 
решения.  

 Доби нужната енергия за стартиране на работа. И се върна 
на работа, дори с нагласата за повишаване на квалификационното 
си ниво. 

 Благодарствена обратна връзка.  
 Вяра има желание да продължи терапевтичния процес и го 

прави. 
 
Заключение 
Клиентът има нужда от разрешение да промени или да се 

откаже от своя сценарий. По отношение на разрешението, Crossman 
(Makarov, Makarova, 2002) поставя три точки за терапевта: 

 трябва да закачи "младия професор" на пациента, като 
предостави повече данни, точка, която е свързана с терапевтичните 
операции на Бърн за спецификация и потвърждение. 

 трябва да е с по-силна от оригиналната (вътрешна) Его-
структура Родител на пациента. 
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 "дава разрешение на Детето на пациента да не се подчинява 
на инструкциите на неговия Родител" - точка, която дава връзка 
между идеите на Щайнер (Shtayner, 2003, p. 416) за важността на 
неподчинението и концепцията за разрешение (Tudor, 2016).  

Bolten и de Jong отразяват факта, че разрешението за регресия 
е от съществено значение за терапия на Schiffian (Stewart, Joines, 
1987). Drego (1994) описва разрешението като "акт на овластяване и 
възпитание, който е в основата на родителството", а Щайнер - като 
"сделка, в която Родителят на терапевта насочва пациента да 
извърши определено поведение… в съответствие с първоначалното 
естествено състояние на Детското Его" (Shtayner, 2003, p. 175). 
Предоставянето на разрешение трябва да бъде от Его-състояние 
възрастен родител (P2)" – само това състояние на Егото има" 
силата, необходима за противодействие на родителските актове " 
(Shtayner, 2003, p. 177).   

В терапевтичния процес се разкриват състояния като автен-
тичност, доверие, надеждност, ангажираност в процеса. Умението 
за идентификация на чувствата може да се разгледа и през призмата 
на емоционалната интелигентност (Goleman, 2004), определена като 
набор от вербални  и невербални способности, които дават възмож-
ност на човек да генерира, разпознава, изразява, разбира и оценява 
собствените емоции и тези на другите – Van Rooy (Harms, Credé, 
2010). Емоционалната интелигентност се свързва с понятия като 
адекватна самооценка, самосъзнаване, прозрачност, мотивираност, 
самоуправление, съпричастност. Непреработените емоции възпре-
пятстват успешното формиране на компетентностите, което рефлек-
тира върху успешността на общуването – интимно и професио-
нално. 

Автентичният гняв е както индивидуално, така и културално 
детерминиран (Stewart, Joines, 1987, Joines, 1995). Родовата памет, 
традициите, обществените модели оказват влияние върху изразява-
нето му. В посланието за забрана се срещат както елементи на раз-
браната джендър перформативност, така и на субективно претег-
лени социално-ценностни нормативи (утвърдени в сценария на 
родителя), знаци на признание от значимите други, социални сте-
реотипи и заблуди. 

Подтиснатият функционален гняв много често дава простран-
ство на рекетни чувства, успешно кореспондиращи със сценарий-
ните решения (Erskine, 2015). Използването на вътрешната енергия, 
генерирана чрез гнева, в определени случаи успешно би могла да 
послужи за терапевтични цели. 
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Резюме: Целта на изследването е изследване особеностите на 
функциониращите механизми за психологическа защита и индекса на жизнен 
стил при български студенти по медицина. Използвана е методика за 
изследване на защитни механизми и индекс на жизнен стил по Плутчик, 
Келерман и Конт, като резултатите са съпоставени с данните получени от 
изследване с методиката в САЩ и Европа.  Резултатите показват, че 
проекцията е често използван защитен механизъм и от двата пола. 
Приложимостта на резултатите е свързана с разширяване на познанието 
относно защитните механизми и жизнения стил на бъдещите лекари, в 
полза на клинични психолози и психоте-рапевти, водещи на Балинт групи, с 
цел превенция на професионален стрес, допълване на обучението с нови 
методи на самопознание и разширяване на знанията и уменията в тази 
толкова деликатна област на личностното развитие. 

Ключови думи: защитни механизми, медицинска психология, 
психотерапия 

 
INVESTIGATION OF DEFENSE MECHANISMS AND LIFE STYLE 

INDEX AMONG MEDICAL STUDENTS 
 

Abstract: The aim of the study is to analyze the functioning of defense  
mechanisms and the life style index in Bulgarian students of medicine. Used the 
methodology for defense mechanisms and the life style index of Plutchik, 
Kellerman and Kont, and the results were compared with the data obtained 
from a study in the US and European methodology. Projection is a common 
defense mechanism. 

The relevance of the results is related to expanding the knowledge about 
the protective mechanisms and lifestyle of future  investigation in favor of 
clinical psychologists and psychotherapists leading Balint groups to stres  
prevention and complement the training with new self-knowledge and extension 
methods of knowledge and skills in this so delicate area of personal 
development and self-knowledge. 

Key words: protective mechanisms, medical psychology, psychotherapy 
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Психодинамичните гледни точки към личността, често са 
пренебрегвани в научните изследвания и причините за това са 
многобройни, Едно възможно обяснение на този факт е безспорно 
ниската валидност и надеждност при изследване на „ невидимото”, 
което води до различия между академичните специалисти и прак-
тикуващите психодинамична психотерапия Настоящото проучване 
е опит за осветляване на проблема чрез използване на експе-
риментален метод, в тази деликатна и спорна област от самопозна-
нието, каквато са  психодинамичните теории и защитните меха-
низми.  

 
Теоретична постановка на проблема  
Според психодинамичната гледна точка за личността, всички 

ние използваме определен набор от защити, който определя инди-
видуалният ни начин за справяне, като няколко фактора влияят на 
този стил – ранните стресови преживявания, вродените темпера-
ментови особености, наследените родителски стилове, последствия-
та от използването на определени защити [3,7]. 

Защити са изследвани от Cramer (2008), като основното разде-
ление е на две големи групи „примитивни”, първични”,” незрели”, 
„от по-нисък ред” и „вторични”, „от по-висок ред”,като първите 
засягат границите на личността и външния свят, а вторите се 
отнасят до вътрешните граници между отделните структури ( Аза и 
Свърхаза например)[6]. 

През 1894 З.Фройд пише за явлението психична защита. Това е 
последната част от цялостната  му теория за функционирането в 
рамките на структурната теория за личността. Същността на 
защитните механизми не може да бъде разбрана извън теорията за 
структурата на психичния апарат, предложена от З. Фройд. Човеш-
кият психичен апарат според З. Фройд включва три инстанции, 
обединени в структурно и функционално отношение, но всяка със 
свой произход, специфика и динамика. Тези три инстанции са: Ид, 
Его и Суперего. Фройд смята, че защитните механизми предпазват 
Аза, от нахлуващите социално неприемливи импулси от То [1,2,3]. 
Той не успява да я разработи докрай теорията си  и в голяма степен, 
неговото дело е продължено от дъщеря му Ана Фройд. Фройд 
определя защитните механизми като съзнателна стратегия, която 
човек използва за защита от открития израз на импулси от Ид-а и 
срещата им от страна на Суперегото. Ана Фройд доразвива спе-
цифичните механизми, които позволяват да се съхрани целостта на 
личността в условията на външна или вътрешна заплаха. Описва 
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общи 10 защитни механизма в книгата си „Егото и защитните 
механизми”: регресия, изтласкване, формиране на реакция, изола-
ция, отменяне, проекция, интроекция, обръщане срещу себе си и 
преобръщане, като  добавя и сублимация. [2,4,5]. 

Дефиниция: Защитните механизми са психични стратегии, чрез 
които се редуцират или избягват негативните състояния като 
конфликт, фрустрация, тревожност и стрес. Всеки човек използва 
характерен за своята личност репертоар от психологични защитни 
механизми. Появата им може да бъде епизодична, най-вече като 
реакция на травматични събития, въздействащи върху психиката. 
Но някои от тях могат да се превърнат в част от личностовата 
структура на индивида. [2]. 

Защитните механизми се включват автоматично, т.е. незави-
симо от силата на волята и яснотата на актуалното съзнание. Това 
става когато се породи опасност от осъзнаване на мисъл, постъпка, 
намерение, които биха свидетелствали за собствена непочтенност, 
слабост, непълноценност. Ефективно действащия механизъм блоки-
ра достъпа до съзнанието на неблагоприятна информация или изо-
пачава нейната значимост за индивида.Преди всичко предпазва от 
изживяването на неприятни и силно разстройващи емоции, пред-
пазва индивида от тревожност. Защитните механизми спомагат за 
зазпазване на положителния образ за себе си. [1,5,8,10] Функции на 
защитните механизми: 

1. Избягване и опит за справяне с мощно и застрашително 
чувство, като тревожност, скръб, срам, завист.   

2. Запазване на самооценката и поддръжката й. 
 
Използвана методика 
 
Методиката е разработена през 1979 г. от Р. Плутчик. Г. 

Келерман и Х. Конт. Тя е от типа въпросник, който съдържа 97 
твърдения. Оценяването се извършва по 8 скали, отговарящи на 
осем типове защити: отрицание, потискане, регресия, компенсация, 
проекция, заместване, интелектуализация и реактивно образувание.  
Прилага се за лица над 14 години. [5,8,10] 

Механизмите за психологическа защита са производни на 
емоциите, тъй като всека една защита онтогенетически се е развила 
върху една базисна емоция. Авторите приемат за базисни осем 
защити, които са тясно свързани с осем базисни емоции. Изведе-
ните защити имат специфични отношения на сходство, т.е. те се 
различават една от друга. Това осигурява възможност за косвено 



470 

измерване нивото на вътрешно-личностен конфликт, т.е. изслед-
ваното лице в качеството си на дезадаптирана личност трябва да 
използва защититв по-голяма степен, отколкото адаптираното 
изследвано лице. 

Стимулните твърдения от въпросника (97 на брой) са разпо-
ложени в бланката в два стълба отгоре надолу, като са номерирани. 
Бланката, върху която изследваното лице работи е конструирана 
така, че пред и зад всяко твърдение е оставено място за отговор. 
Ако изследваното лице не е съгласно с твърдението, т.е. приема, че 
то не се отнася за него, отбелязва отговора си с „НЕ” в мястото за 
отговор пред твърдението (в крайно лява колонка). Ако изслед-
ваното лице прецени, че твърдението се отнася за него, отбелязва 
отговор с „ДА” зад твърдението (в крайна дясна колонка). Бланката 
за изследването се явява едновременно и ключ, тъй като осемте 
колонки „ДА”, съответстват на осемте механизма за защита, полу-
чили само положителни отговори. В десния горен ъгъл на бланката 
се намира таблица със сумарните „сурови” балове по всяка скала, 
съответните средноаритметичните показатели и процентилни скали 
за оценка, които се определят по таблица за процентили, разчетени 
при стандартизацията.  

 
Ограничения на използваната методика 
Методиката е приложима за групово изследване, с цел открива-

не на тенденции и общи характеристики, същинското, реално 
диагностициране е индивидуално, по време на психотерапевтични 
сесии. 

Методи за диагностика на защитни механизми при индиви-
дуална работа – основният метод, който се използва в индивидуал-
ната терапевтична практика е основан на изследванията на Ото 
Кернбрерг, за видовете защитни механизми при различните нива на 
развитие на дисфункцията – невротично, гранично и психотично. С 
използване на структурното интервю на Кернберт се прави 
диагностика на основните защити използвани от личността, както и 
на типа личностова организация, нивото на дисфункция към 
настоящия момент, преморбидни( предболестни) особености на 
личността. Най-общо диагностика се основана на три момента: 
Техника основана на използване на трите комуникативни канала в 
психотерапевтичен контекст : 

– вербална комуникация 
– невербалан комуникация 
– контрапренос на терапевта 
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Основната тежест пада върху невербланата комуникация и 
контрапреноса, като целта е да се придаде логична структура, 
доколкото е възможно на противоречивият материал представен от 
клиента. 

Груповото изследване не предполога подобна задълбоченост 
на изследването, а цели намиране на тенденции, в използването на 
защитни механизми сред студентите. 

 
Обработка и интерпретация на резултатите 
След изчисляването на „суровите” балове по всяка скала, 

същите могат да се сравнят със средноаритметичните показатели на 
стандартизираната извадка (проба) (x ± стандартно отклонение) или 
по таблицата за процентили, привеждайки „суровите” балове в 
процентилни оценки и определяйки условното място на изследва-
ното лице в стандартизираната извадка 

За сравнение на показателите например в две групи е необ-
ходимо да се изчислят средните балове и стандартните отклонения 
по всяка скала и в двете групи и след това да се оцени статистиче-
ската значимост на различията с помощта на критериите: студенти в 
България, студенти в САЩ и студенти в Русия. 

 
Таблица 1 Описателна статистика 

Статистика по групи  

 
Средна 

стойност Брой 
Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

 мъже 21.3333 48 2.01413 .29072 
жени 21.5833 57 2.57511 .37169 

 
Таблица 2. Защитни механизми в извадка  

от български студенти по медицина 

Защитни механизми 
Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Стандартна грешка 

отричане 
A1 5.9583 

5.7083 

2.28742 .33016 

A2 2.38754 .34461 

потискане 
B1 4.6875 2.45951 .35500 

B2 4.0417 2.24042 .32338 

регресия 
C1 5.4375 2.56744 .37058 

C2 7.7917 3.07328 .44359 

компенсация 
D1 5.1458 1.70093 .24551 

D2 5.2708 1.81881 .26252 
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проекция 
E1 7.4167 2.23924 .32321 

E2 8.1250 2.49787 .36054 

заместване 
F1 7.4792 2.71316 .39161 

F2 6.5833 2.56684 .37049 

Интелекту-
ализация 

G1 7.2292 2.12623 .30689 

G2 6.3750 2.28431 .32971 

Реактивно 
образование 

H1 2.2500 1.80425 .26042 

H2 4.0417 2.16312 .31222 

 
Таблица 3. Защитни механизми в извадки от студенти  

от САЩ и Русия 
Механизми 
за защита 

Студенти в САЩ 
 

Студенти Русия 

 Мъже Жени r Мъже Жени r 
Отрицание 3,47 4,00 -1,26 5,87 5,41 0,78 
Потискане 3,34 2,15 3,48* 4,17 2,86 3.45* 

 
Регресия 5,05 5,17 -0,19 5,10 5,77 -1.03 

Компенсация 4,37 4,40 -0,08 4,63 4,56 0,15 
Проекция 5,66 5,42 0.39 8,47 8,60 -0,24 

Заместване 3,45 2,94 1,25 4,37 3,90 0,85 
Интелектуа-

лизация 
6,26 6,35 -0,23 6,70 6,23 1,04 

Реактивно 
образование 

2,60 2,91 -0,64 2,83 4,41 -3,93* 

 
Анализ на резултатите  и обобщение 
 
Като общ водещ механизъм, независимо от пола се очертава 

проекцията, най-общо проекцията е приписване на другите на 
собствените неприемливи мисли, чувства и импулси; изнасяне и 
прехвърляне на собствените представи, желания и качества в 
околния свят. Проекцията е процес, чрез който нашите собствени 
чувстмва или импулси се приписват на другите. [3,5] В комуни-
кацията лекар-болен, подобен процесс би могъл да бъде силно 
затрудняващ комуникацията, парадоксално най-вече за онези 
личности, които желайеки да бъдат максимално емпатични към 
болния, ще правят проекция. За да се минимизират ефектите на 
процесса е необходимо младите лекари да имат супервизия, да 
участват в Балин-групи, къзето ще получават обратна връзка и ще 
придобият умения да разграничават собствените преживявания от 
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тези на болния, което ще допринесе за пълноценна коммуникация и 
изграждане на лекарска терапевтична връзка.  

При мъжете се очертава и друг механизъм, отреагиране-т.е. 
превръщане в действие, на това, което не можем да изразим, има 
иззвестан дискуссия по отношение на това, дали този защитени 
механизъм попада при зрелите( вторични защити) или е по-скоро от 
първичните защитни механизми. Н.Макуилямс го причислява 
първоначално към вотричните, но в последствие смята, че е грешка 
да бъде определян като механизъм от втори порядък, защото пре-
връщането в действие, по дефиниция е без думи, от един ранен 
предвербален стадий. Терминът “разиграване” или “enactment” е 
приложен към въплъщаване в действие на преживявания, за които 
засегнатият човек не е имал думи и не може да формулира вер-
бално. Превенция на подобно отреагиране отново се явяват психо-
терапевтичните методи за супервизия, при които да бъдат дадени 
думи на онова, което човек не се е чувствал в безопастност и емо-
ционално готов да сподели. 

При жените като водещ механизъм се очертава « регресът»-по 
определение, това е връщане към по ранни начини на действие или 
чувстване; връщане към инфалтилни поведенчески механизми и по-
ранни детски стратегии. Развитието не върви по права линия, 
върховете и спадовете  са част от процесите в личната история. В 
женската история, регресът се свързва с мекота, отстъпчивост, 
връщане към методи, които малкото момиче е използвало, за да 
спечели благоволението на родителите си, в моменти, в които 
несъзнавано се нуждае от повече подкрепа и утеха. В чисто психо-
данимичен аспект, различните телесни прояви на емоциите, т.нар. 
соматизации  могат да бъдат отнесении към регресивните защити. 
(Нанси). 

При сравнение с резултати от други университети (таблица 3) 
се вижда, че при американските студенти мъже и жени водеща е 
интелектуализацията, при руските студенти мъже и жени, проек-
цията, което показва сходства с руската изследвана популация бъл-
гарските студенти, изводимо от историческите и народопсихоло-
гически връзки. При българската извадка има разлика при мъжете и 
жените, в най-често използваните защитни механизми, докато и в 
американската и в руската популация, са несъществени разликите 
по пол. 

В обобщение на така получените дани, виждаме, че същест-
вуват различия при защитните механизми използвани от студентите 
в различни културни и социални среди. В българската извадка се 
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очертаха три водещи-проекция, отреагиране и формиране на реак-
ция. Не бива да се пропуска фактът, че поради навлизането на 
термина в ежедневната коммуникация, той постепенно е придобил 
негативен нюанс, но всъщност, това което наричаме защита е започ-
нало като начин за адаптация и справяне, начин за преживяване на 
света. Важен извод от получените дани е ползата от психотера-
певтична супервизия, в индивидуална или групова форма, по типа 
на Балинт-групите, за да се минимизират негативните ефекти на 
защитните механизми използвани в комуникацията: лекар –болен. 
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Резюме: Разглежда се самооценката за външността при индивиди 

със себорейни кератози,  разположени по трункуса, шията и лицето. 
Приведени са клинични примери, онагледяващи негативни последствия 
върху самочувствието на засегнатите. СК е широко разпространена 
дерматоза  и по същество представлява козметичен дефект. Присъст-
вието й върху кожата създава впечатление за състарен и запуснат 
изглед на кожата, което дава отражение върху самочувствието и 
психосоциалния комфорт. Направен е авторски експериментален опит за 
оценка на възможните промени в самооценката за външността, след 
отстраняването на СК. Резултатите съдържат специфични данни за 
самоценката за външността при СК, предоставяйки  база за последващи 
изследвания на самооценката, емоционалното благополучие и качеството 
на живот на засегнатите. 

Ключови думи: себорейна кератоза, самооценка за външността, 
телесен образ, самочувствие, качество на живот  
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Abstract: Appearance related self- esteem in individuals with seborrheic 
keratosis located on the trunk, neck and face is being discussed. Presented are 
clinical examples illustrating negative SK implications on the self-esteem of 
those affected. SK is considered a widespread dermatosis, and essentially a 
cosmetic defect. SK presence on the skin creates an aged skin impression, as 
well as a shabby skin look which affects self-esteem, and psychosocial comfort. 
Appearance’ self-esteem changes post treatment of SK experimental study was 
performed. Results provide specific data, serving a ground for further research 
on self-esteem, emotional well-being and quality of life of those individuals 
affected by seborrheic keratosis. 
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Съкращения: СК – себорейна кератоза 
Abbreviations: SK – Seborrheic Keratosis 
 
 
Проблематиката за връзките между психиката и кожата е от 

особена значимост за изследователите в областите на психологията, 
дерматологията и естетичната медицина, защото кожата е неотмен-
на част от телесната външност, а това, как човек възприема външ-
ността си влияе на самооценката, социалните му взаимодействия, 
емоционалното благополучие и следователно, върху качеството му 
на живот (Balabanova, Penev, 2017). Неслучайно, в последните 20 
години се оформи направление в социалната психология – психоло-
гията на външността, за да рефлектира назрялата необходимост в 
глобален мащаб от отговори на въпроси, отнасящи се до психоло-
гичните измерения на външността в контекста на подобряването 
качеството на живот. Много е трудно, обаче да се постигне адек-
ватна оценка на качеството на живот при пациенти с кожни заболя-
вания. Отчасти това се дължи на притесненията на засегнатите 
относно външността им, на тяхното собствено интерпретиране за 
степента на тежест на заболяването и субективната рефлекция 
върху емоционалното благополучие и психосоциалното функцио-
ниране на засегнатите.  

 
Психологичните механизми на емоционално-оценъчното отно-

шение към външността (телесния образ) са от голямо значение за 
специалистите в областите на дерматологията и психологията, 
ориентирани към разбиране и подобряване на качеството на живот 
на хора с кожни заболявания и проблеми във външността 
(Balabanova, Penev, 2018). Необходимостта от изследване на връз-
ките между психичните и кожните проблеми доведе до форми-
рането на психодерматологията макар, че всъщност подобни въпро-
си се задават още от древността. Така Аристотел (384г.пр.н.е. – 
322г.пр.н.е.) разглежда кожата и душата като силно свързани 
(Shields, 2012), а Хипократ (460г.пр.н.е. – 370 г.пр.н.е.) предполага 
наличието на подобни връзки, наблюдавайки хора, скубещи си 
косата в отчаяние или гняв, което и се свързва днес с трихотило-
манията. Той забелязва, че емоциите неизменно намират своята 
външна изява чрез кожата и нейните видими промени (зачервяване, 
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побледняване, потене) и така поставя въпроси за емоционалните 
връзки и възможните психологични фактори, отговорни за етиоло-
гията или съпътстващи алопецията и комплексните взаимодействия 
и взаимовлияния на психичното и физическото здраве, и заболя-
ванията на психиката и тялото (Margotta, 1968). Типични за страда-
щите от кожни заболявания са притесненията им относно външния 
им вид, как изглеждат в очите на околните и занижената само-
оценка за собствената външност (Balabanova, Penev, 2017).  Съвре-
менните изследвания предоставят статистически значими данни, че 
кожни заболявания и състояния като себореен дерматит, розацея, 
купероза, мелазма, акне, екземи, псориазис и др., дават негативно 
отражение върху психосоциалното функциониране на личността, а 
отттам и върху качеството на живот (Araya, Kulthanan, Jiamton,  
2015),  (Misery et al., 2007), (Szepietowski, Reich, Wesolowska-
Szepietowska, Baran, 2009), (Verhoeven, et al., 2007). Базата от ин-
формационни данни относно тежките последствия на псориазиса 
върху самочувствието и качеството на живот на засегнатите 
(Monali, Kulkarni, Feldman, Balkrishnan,  2006) е изчерпателна, 
поради широката му разпространеност сред населението в глобален 
мащаб. Себорейната кератоза, обаче е най-широко разпростране-
ната дерматоза и е дори по-разпространена от псориазиса. Разпо-
лага се по лицето, шията и трункуса. Много забележима и видима за 
околните, СК е бенигнена епидермална паракератоза и представля-
ва ненормално узряване на епидермиса. Дерматолозите я определят 
като доброкачествена дерматоза и като изявен козметичен дефект, 
защото създава впечатление за състарен и запуснат вид. Приема се, 
че СК е сенилна (възрастова) дерматоза, типична с напредването на 
възрастта (Gill, Dorevitch, Marks, 2000). Причините за появата на СК 
са спорни и етиологията й на този етап се определя като идио-
патична, въпреки, че се дискутира възможно наследствено предраз-
положение при хора с по-светъл нюанс кожа у кавказката и афри-
канската раси. Наблюдава се определена връзка между появата й 
при индивиди с хиперхигиенни навици и излагащи се редовно на 
слънце. Една разновидност на СК - DPN (dermatosis papulosa nigra) 
се представя с множествени пигментни лезии по лицето и около 
очите и появата и може да се наблюдава още през 2-рото десе-
тилетие от живота и най-вероятно има неследствен характер.  СК е 
разговорно известна под името „старчески петна” и неправилно, но 
популярно се свърза с наличието на здравословни проблеми в 
храносмилателния тракт и черния дроб ( liver spots).   
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Никой не отрича нейната неестетичност и изявеното й при-
съствие най-вече върху лицето дава отражение върху самочув-
ствието и психосоциалния комфорт на засегнатите (Verhoeven, et al., 
2007). Въпреки, че като цяло  в научната литература се  акцентира 
именно на неестетичността на СК като основен, психосоциален 
проблем за засегнатите, засега изследванията се ограничават пре-
димно до обсъждането на терапевтични възможности, ефикасността 
и безопасността на методите за елиминиране на СК, както и редица 
макиажно-козметични решения за прикриването й по лицето.  
Присъствието й създава притеснения за външността и възможен 
негативен образ за себе си в този контекст. Това е съвсем естест-
вено, защото себорейната кератоза често се презентира с множество 
образувания по лицето и тялото и/или нейните ерупции могат да 
достигат гигантски размери (до 9–10 см). Тe не само се определят 
като неестетични от самите хора с такива образувания, но и са 
източник на притеснения за възможна злокачествена болест, което 
допълнително създава психична доминанта  на страх у засегнатите, 
особено когато СК се импетигенизира (възпалява) в зоните, където 
има повишено потоотделяне и триене – под гърдите, мишниците и 
ингвиналните гънки. Още повече, сред обществото битуват невежи 
и игнорантни твърдения, че тази дерматоза е заразна и наличието 
и/или отстраняването й носят риск от фатални последици. Това 
може да се обясни с факта, че СК погрешно се асоциира от повечето 
хора с други, наистина опасни дерматози, притежаващи на пръв 
поглед характеристики, подобни на тези на СК (като малигнения 
меланом, лентиго малигна, базоцелуларен карцином, спиноцелу-
ларен карцином и др.).  

Клиничната дерматологична практика показва, че при засегна-
тите от СК се наблюдава склонност към употреба на тежък, много-
слоен покривен макияж и целенасочно носене на затворено облекло 
дори през лятото. Пациентите рапортуват за склонност към избяг-
ване на ярко осветление и за притеснения в интимното общуване и 
нежелание за докосване. Като психосоциален феномен може да 
бъде разгледано нежеланието за общуване на засегнати от СК с 
други хора, които нямат видими подобни неестетични образувания. 
Редица пациенти с множествени СК образувания по лицето спо-
делят съвсем откровено, че не само избягват, но и категорично не 
желаят при възможност да общуват с личности, които видимо нямат 
такъв проблем, защото това ги кара да чувстват силен дискомфорт, 
а предпочитат да взаимодействат с хора, със сходна симптоматика. 
Други рапортуват за чувство на срам, когато трябва да се появят в 
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по-оскъдно облекло:  напр. на плаж, на басейн, спа процедури и 
спорт, в интимна обстановка и т.н.Някои от тях дори споделят, че в 
интимните си взаимоотношения се представят облечени и в силно 
приглушено осветление. 42 годишна пациентка рапортува, че е 
монтирала специално контражурно осветление, с което големите 
СК образувания по тялото й да са по-незабележими за интимните й 
партньори. Някои от засегнатите казват, че чувстват дискомфорт в 
общуването с внуците си, които не желаели да ги целуват и 
прегръщат, защото изпитвали известна погнуса.  

Данни от предишни изследвания вече показаха, че желаните 
промени във външността водят до положителна промяна в само-
оценката за външността, общата самооценка, емоционалното благо-
получие и психосоциалното функциониране (Balabanova, 2018),  
(Balabanova, Penev, 2018). Описаният тук експериментален опит за 
анализиране на самооценката за външността при пациенти със СК е 
инспириран от честите оплаквания от засегнатите от СК за пони-
жено самочувствие и занижено качество на живот (Penev, 2018) и 
мотивите, с които те аргументират желанието за премахването на 
СК – за повече самочувствие и увереност в социалното си пред-
ставяне, и в най-интимният аспект на междуличностните си взаимо-
действия. Друг водещ фактор бе споделянето за настъпили положи-
телни промени в самочувствието след тоталното естетично отстра-
няване на тази дерматоза и повече увереност, за която пациентите 
рапортуваха, че подхождат към междуличностните си взаимодей-
ствия и тактилната модалност на общуване – чрез допир (Penev, 
2018).  

За целта използвахме конструкт  Самооценка за външността - 
самооценъчна скала, състояща се от 11 айтема, измерващи субек-
тивната оценка за собствената телесна външност в индивидуалната 
степен на удовлетвореност от нея (Balabanova, 2018) при 100 лица, 
всички от кавказката раса, с 1-ви, 2-ри и 3-ти типове кожа по 
Фицпатрик (Fitzpatrick, 1975), на територията на България, на въз-
раст между 30 и 80 години. Терапевтичното и естетично отстра-
няване на тази дерматоза  е осъществено чрез лазерна терапия и в 
частност, „студена” лазерна аблация със СО2 лазер, която дава най-
добър терапевтичен и естетичен отговор. Участващите са помолени 
да попълнят въпросника Самооценка за външността преди тера-
певтичното отстраняване на СК и отново – шест месеца след, в 
рамките на  контролен преглед. Формуляри с липсващи отговори са 
счетени за невалидни и са елиминирани. Изследваните лица се 
самооценяват  по скала от 1 до 5, като на 1 отговаря най-ниска 
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степен на измерваната характеристика, а на 5 – най-висока степен. 
Отговорите отразяват субективното им разбиране за степента на 
собствената физическа привлекателност, като 1 е „Никога”, а 5 
Почти винаги”. Статистическите анализи са осъществени с помощта 
на IBM SPSS Statistics, версия 20. Разпределението по пол на из-
следваните лица е представено в таблица 1. Дескриптивни стати-
стики на скалата Самооценка за външността при първото и второ-
то измерване са представени в таблица 2. Приложен е т-тест за под-
войкови сравнения, като резултатите са представени в таблица 3.  

 
Табл. 1.  Честотно и процентно разпределение  

на изследваните лица по пол 

Пол  N % 

Мъже  30 30 

Жени  70 70 

Общо  100 100 

 
Табл. 2. Дескриптивни статистики на скала Самооценка  

за външността при 1-во и 2-ро измерване 

  Първо измерване  Второ измерване 

М  2,55  3,86 

SD  0,79  0,53 

Skewness   0,308   -0,185  
Kurtosis   -0,435   0,306  

 
Табл. 3. Сравнение на средните стойности при 1-то и 2-то измерване 

на самооценката за външността 

Променливи 
М 

(първо 
измерване) 

М 
(второ 

измерване) 
Разлика t p 

Самооценка за 
външността 

2,55 3,86 -1,31 -18,993 0,000 

 
Разпределенията на скала Самооценка за външността при пър-

вото и второто измерване са близки до нормалното разпределение. 
Коефициентите на вътрешна консистентност алфа Кронбах при 
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първото и второто измерване са съответно 0,81 и 0,61.Не са наблю-
давани полови различия в самооценката за външността при двете 
измервания (преди и след) мъже (M=2,45, SD=0,56) жени (M=2,59, 
SD=0,57); t= -1,077, p=0,284, и мъже (M=3,86, SD=0,28), жени 
(M=3,86, SD=0,38); t=0,077, p=0,939. Може да се заключи, че 
естетичното цялостно отстраняване на СК се отразява сигнифи-
кантно благоприятно върху самооценката за външността. 

Изследването на проекцията на телесния образ върху лич-
ностното функциониране и качеството на живот при хора с кожни 
заболявани и проблеми, между които е и себорейната кератоза е 
актуален въпрос, с особена значимост. Тази проблематика е необхо-
димо да се познава добре освен от дерматолозите, така и от психо-
лози и сспециалисти в областта на психичното здраве за разбира-
нето на психичните механизми на телесния Аз и в установяването 
на доверие, ефективно общуване и колаборация между засегнатият 
индивид, дерматолога и психолога. 
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СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ И БЛИЗОСТ  
С РОДИТЕЛИТЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 

 
Цвeтелина Макавеева 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, 
tsvetelinamakaveeva@gmail.com 

 
Резюме: Процесът на сепарация-индивидуация в отношенията роди-

тели–деца е важен аспект от формирането на идентичността. Настоя-
щото изследване изследва развитийната перспектива на Блос (1967), 
според когото юношеството представлява вторичен процес на сепара-
ция–индивидуация. Резултатите са получени върху извадка от 439 юноши 
от 14- до 18-годишна възраст (9–11 клас). Методите за измерване включ-
ват Въпросника за сепарация–индивидуация в юношеска възраст (SITA), 
разработен от Ливайн и колеги (1986) и скалата Близост с родителите 
от Въпросника за субективно благополучие и взаимоотношения (Калчев, 
2011). Извършен е експлораторен факторен анализ, проверена е и на-
деждността на субскалите от SITA за българска извадка. Проведените 
корелационни и регресионни анализи показват значими връзки между 
близостта с родителите и скалите Нарцисизъм, Чувство за свръхнадзор 
и контрол, Вплетеност с обгрижващата фигура, Очакване на отхвърляне 
и Отричане на зависимостта. 

Ключови думи: сепарация-индивидуация, юношество, близост, 
родители, отношения 
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tsvetelinamakaveeva@gmail.com 

 
Summary: Theprocessofseparation-individuation in parent-child relation-

ships is an important aspect of the formation of identity. The developmental 
perspective of Blos (1967), who considers adolescence as a second indivi-
duation process, is being examined is the present study. The sample consists of 
439 adolescents between the ages of 14 and 18 (9

th
 – 11

th
 grade). Measures used 

include the Separation-Individuation Test of Adolescence (SITA), developed by 
Levine et. al. (1986) and the Closeness to parents subscale from the Subjective 
well-being inventory (Kalchev, 2011). Exploratory factor analysis is performed; 
thereliability of the SITA subscales for Bulgarian population is examined. 
Correlation and regression analyses show significant relationships between the 
scales Practicing-Mirroring, Engulfment Anxiety, Nurturance Enmeshment, 
Rejection Expectancy and Dependency Denial and the closeness with parents. 

Keywords: separation-individuation, adolescence, closeness, parents, 
relationships 
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Постановка на проблема 
Юношеството е значим период на множество социални, емо-

ционални и афективни промени. Една от най-важните развитийни 
задачи за този период е психологическото отделяне от родителите 
при едновременно запазване на свързаността с тях. Терминът „сепа-
рация-индивидуация“ в тесен смисъл се отнася до специфичните 
предизвикателства на ранното детство и юношеството (Weiner & 
Craighead, 2010) и произхожда от теорията за обектните отношения. 
Различни психоаналитични теории задълбочено разглеждат проб-
лема (Фройд, Боулби, Ейнсуърт, Уиникът – за детайлен преглед виж 
например Wood, 1999), но настоящото изследване ще се ограничи с 
представяне на някои основни параметри на процеса на сепарация-
индивидуация и връзката им с близостта с родителите. 

Маргарет Малер (Mahleret. al., 1975) изследва сепарацията и 
индивидуацията в ранното детство като два комплементарни про-
цеса, допринасящи за решаването на основната развитийна задача – 
интрапсихично чувство за отделяне от значимия друг (майката) и от 
света като цяло и възприемане на себе си като отделен индивид 
(Mahler, 1975, pp. 7-8). Двата важни предшественика на този процес 
са фазата на нормалния аутизъм(характеризираща се с относително 
отсъствие на интерес към външни стимули) и фазата на нормалната 
симбиоза (характеризираща се с илюзията за общи граници с пър-
вичния любовен обект). Като основни четири субфази на процеса се 
определят:  

1. Диференциацияи развиване на образ за собственото тяло – 
период, в който детето започва да осъзнава физическото си тяло 
като отделено от това на майката; 

2. Практикуване (първичен нарцисизъм) – тук фокусът е не 
толкова върху развитието на моториката, колкото върху усиленото 
влагане на енергия в автономните функции (предимно двигател-
ната), които водят до послепенно изчезване на интереса към 
майката. 

3. Сближаване (rapprochement)– осъзнаване на отделеността от 
първичния любовен обект и потребност от любов към него. Това е 
периодът (около 2 г.), в който се постига ясна диференциация 
между интрапсихичната репрезентация на обекта и репрезентацията 
на Аз-а. 

4. Консолидация на индивидуалността и начало на форми-
рането на емоционално постоянство на обекта – двете развитийни 
задачи тук са постигане на ясна индивидуалност и достигане до 
идеята за постоянство на обекта.  
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В този контекст сепарацията означава осъзнаване, че майката е 
различен обект, и включва интернализация на нейния образ. По-
следното позволява физическото отделяне на детето от майката. 
Индивидуацията се отнася до нарастващото опознаване на детето на 
собствените личностови характеристики (Koepke & Denissen, 2012). 

Питър Блос (1967)разглежда юношеството и ранната зряла 
възраст като време, в което протича вторичен процес на сепарация-
индивидуация.Основната развитийна задача в този период е 
освобождаването от инфантилните обектни връзки (с родителите) и 
засилването на вътрешните ресурси. Подобен вид психично рестру-
ктуриране води до придобиване на чувство за Аз, различно от 
семейната система, като юношата става автономен и допринасящ 
член на обществото (Blos, 1967). Barrera и колеги (2011) описват 
проблематиката, която може да възникне сред юноши, които не се 
справят успешно с тази развитийна задача: трудност в личностното, 
академично и емоционално приспособяване към университета; 
високи нива на депресивност и неуспехи в приспособяването към 
работни или интимни взаимоотношения (за подробен преглед виж 
Barrera, 2011).  

Josselson (1980) предполага определено манифестиране на 
фазите на сепарация-индивидуация в юношеска възраст: 

1. Диференциация – появява се в предюношеска и ранна 
юношеска възраст и се проявява чрез търсене на психологическа 
дистанция с родителите. Осъзнаването, че родителите не са всезнае-
щи и всемогъщи води до тяхната де-идеализация и съмнение в 
техните ценности и начин на живот. 

2.Практикуване и експериментиране – типично за премина-
ването към средно юношество. Характеризира се с тестване на 
новопридобитата независимост – юношите отказват внимание и 
съвети, ангажират се с рисково поведение. През този етап пови-
шават отдадеността към приятелите си, които осигуряват търсените 
до момента от родителите подкрепа и одобрение. 

3. Повторно сближаване – наблюдава се предимно в средното 
юношество, което представлява амбивалентен период. Юношите се 
опитват да възобновят връзката с родителите, но и се отдалечават 
повече заради страха от повторно сливане с тях. 

4. Консолидираночувство за себе си и другите – последната 
стъпка в битката между зависимост и независимост е способността 
да се разпознават сходствата и различията с другите и следващата 
от това способност за автономно функциониране, запазвайки съзна-
нието за потребност от свързаност. 
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Значимостта на близостта между юношите и техните родители 
в рамките на процеса на сепарация-индивидуация се изследва отдве 
теоретични перспективи. Според теорията на Блос (1967) юношите 
развиват своята автономия и независимост от родителите, като 
конфликтите между двете поколения стимулират прекратяването на 
връзката между тях (DeGoede, 2009). В този процес от значение е 
придобиването на самостоятелност, което се свързва с идеята, че 
юношите повече не се нуждаят от родителите си и се отделят от тях 
и на емоционално равнище (Tamar, 2006).  

Youniss&Smollar (1985) преразглеждат процеса и застъпват 
идеята, че през този период юношите остават свързани с родителите 
си. За тях индивидуацията се различава от автономията именно 
поради факта, че не предполага пълно емоционално отделяне или 
пълна независимост. Вместо това, тя позволява едновременното 
протичане на процеса на отделяне от родителите в търсене на 
собствената роля и запазване на свързаността с тях (във връзка с 
желанието за приемане и уважение като отделна личност). Така 
физическата сепарация от родителите се увеличава с възрастта, 
докато близостта с тях се запазва и придобива нови форми (Tamar, 
2006).  

Kroger (1998) прави преглед на създадения през 80-те инстру-
ментариум за изследване на процеса на сепарация-индивидуация в 
юношеска възраст. Най-много подобрения сред описаните от 
Krogerе претърпял Въпросникът за сепарация-индивидуация в юно-
шеска възраст (SITA, Levine & Saintonge, 1993). Той е базиран на 
възгледа, че проблемите в процеса на сепарация-индивидуация в 
детството се манифестират отново през юношеската възраст. В пър-
вия си вариант (1986) съдържа 6 основни субскали, които се свърз-
ват с описаните от Маргарет Малер фази: Обгрижване-Симбиоза 
(описва индивиди с висока необходимост от зависимост, стараещи 
се да постигнат много близки отношения с другите – тази скала 
изследва остатъчни ефекти от фазата на симбиозата); Чувство за 
свръхнадзор и контрол (възприятие за прекалено навлизане в лич-
ното пространство, теоретично свързано с опасенията за повторно 
сливане по време на сближаването); Сепарационна тревожност 
(опасения от загуба на физически или емоционален контакт със 
значимия друг – измерва осстатъчните ефекти от сепарационната 
тревожност, изпитвана интензивно във фазата на сближаването); 
Отричане на зависимостта(отричане или избягване на необхо-
димостта от свързаност с другия, дериват от непоследователно 
отношение на майката към детето в симбиотичната фаза); Центри-
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раност върху себе си (висока степен на нарцисизъм, която често се 
подкрепя и от похвалата на другите; изследва остатъчни ефекти от 
фазата на практикуването, характеризираща се с пик на детския 
нарцисизъм) и Здравословно отделяне (описва юноши, имащи 
голям прогрес по отношение на решаването на предизвикателствата 
на процеса на сепарация-индивидуация; измерва остатъчните ефек-
ти от успешната консолидация в детска възраст с идеята, че е въз-
можно да се постигне по сходен начин и през юношеството).  

Преработената версия (1993), фокус на настоящото изследване, 
се различава от оригиналната по три основни показателя. На първо 
място, скалата Обгрижване-Симбиоза (описана от автора като 
„стремеж към вплетеност“) се разделя на Вплетеност с връстни-
ците и Вплетеност с учителя. Заедно с това е добавена нова 15-
айтемна скала, Очакване на отхвърляне, която се извежда теоретич-
но от обясненията за родителите като „неемоционални, безраз-
лични, злобни и агресивни“ (Levine, 1993). Целта на тази скала е да 
измери емоционалното безразличие от страна на значимите други. 
Последната промяна е, че скалата Центрираност върху себе си е 
преименувана на Нарцисизъм, за да отговори по-добре на изведе-
ната от Малер терминология.  

Взаимодействието с хората от различни социални сфери е 
важен фактор за развитието на процеса на сепарация-индивидуация 
в юношеска възраст. Освен приятелите и учителите основна роля в 
него играят родителите. Концептуалните модели за взаимоотно-
шенията юноша-родител се различават в зависимост от това дали се 
фокусират върху юношата, или върху връзката (Collins, A. & 
Laursen, B., 2004). Развитийните възгледи за взаимоотношенията 
юноша–родител подчертават ролята на пубертета за трансфор-
мирането на взаимоотношенията. Според тях високото ниво на 
конфликт и ниското равнище на близост с родителите се разглеждат 
като неизбежни вторични продукти на този процес на индиви-
дуация. Алтернативните модели се фокусират не върху въздей-
ствието на индивидуалните промени, а върху вида на връзката. Най-
характерен пример са теориите на привързаността, според които 
юношеската привързаност се различава както поведенчески, така и 
когнитивно от ранната детска привързаност. Докато по-малките 
деца гледат на привързаността от гледна точка, която е специфична 
за връзката родител-дете, юношите се приспособяват все повече 
към сходствата и различията между връзките с родители, други 
значими възрастни, приятели, романтични партньори и потомство. 
Ключов извод от теориите на привързаността е, че при юноши и 
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родители с история на чувствителни и отзивчиви взаимодействия и 
силни емоционални връзки адаптацията по време на преходите на 
юношеството се улеснява. 

Ето защо настоящото изследване си поставя за цел да провери 
влиянието на близостта с родителите в юношеска възраст върху 
процеса на сепарация-индивидуация. Структурата и надеждността 
на Въпросника за сепарация-индивидуация в юношеска възраст 
(SITA) за българска извадка също ще бъдат проверени. Заедно с 
това се прогнозира наличие на позитивна връзка на скалата Близост 
с родителите със скалата Вплетеност с обгрижващата фигура 
предвид сходството на двата конструкта. Очаква се наличие на 
негативна връзка на скалата с Очакване на отхвърляне, Чувство за 
свръхнадзор и контрол и Отричане на зависимостта– Близост с 
родителите предполага разбиране, споделяне и възприемана 
загриженост от страна на родителите, докато споменатите три скали 
се фокусират върху преживяване на близостта като задушаваща, 
отричане на необходимостта от нея или приемане на родителя като 
емоционално недостъпен.  

 
Метод 
Изследвани лица: Събрани са общо 439 протокола, от които 

пълни данни по всички променливи са 310 лица. Общият брой 
протоколи варира при анализите според броя на протоколите с 
пълни данни. Извадката включва ученици от 9-11 клас. Възрастта 
на изследваните лица е между 14 и 18 години (x    16,33,      
0,882). Преобладава групата на десетокласниците – 224 (50,9%), а 
деветокласниците и единадесетокласниците са относително равно 
разпределени – съответно 111 (25,2%) и 105 (23,9%). От посочилите 
пол 432 изследвани лица 192 са момчета (43,6%), а 241 са момичета 
(54,8%).  

 
Инструментариум:Данните в настоящото изследване са 

получени два самоописателни инструмента, администрирани в 
следния ред: Въпросник за сепарация-индивидуация в юношеска 
възраст (SITA, Levine & Saintonge, 1993) и Въпросник за субек-
тивно благополучие и взаимоотношения (Калчев, 2011). За целите 
на поставения изследователски въпрос в рамките на анализа ще 
бъдат представени резултатите само по скалата Близост с родите-
лите от въпросника за субективно благополучие и взаимоотно-
шения. При събирането на част от данните бяха използвани два 
допълнителни айтема с цел проверка за непоследователно отговаря-
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не („Не съм виждал автомобил от две години“ и „Нямам зъби в 
устата си“). Практиката показа, че при тези айтеми по-скоро 
разсейват изследваните лица и при следващото събиране на данни 
те бяха премахнати. 

(1) Въпросникътза сепарация-индивидуация в юношеска въз-
раст (SITA, Levine & Saintonge, 1993), предмет на апробация в 
настоящото изследване, съдържа 85 айтема. Те са разпределени в 
девет субскали и изследват отношенията с връстници, родители и 
учители. Българският превод е извършен от П. Калчев, К. Ханчева, 
С. Колева и Цв. Макавеева, четири независими превода, обсъдени 
до достигане на съгласие. Отговорите се дават с помощта на             
5-степенна Ликертова скала за съгласие (от 1   „изцяло невярно“ до 
5   „напълно вярно“). Субскали и примерни айтеми:  

1. Нарцисизъм (Practicing-Mirroring) – нарцистични стремежи; 
включва 15 айтема, „Другите ми се възхищават и ме уважават“.  

2. Отричане на зависимостта (Dependency Denial) – отричане 
на необходимостта от привързаност, 12 айтема, „В действителност 
не се нуждая от никого“. 

3. Вплетеност с учителя (Teacher Enmeshment) – стремеж към 
силна, интимна привързаност с учителя; 8 айтема, „Има учител, с 
когото бих споделил много лични неща, дори страхове и опасения“. 

4. Вплетеност с връстниците (Peer Enmeshment) –стремеж 
към силна привързаност с връстниците; 8 айтема, „Имам приятел, 
който ме познава толкова добре, че сякаш ми чете мислите“. 

5. Сепарационна тревожност (Separation Anxiety) – страх от 
загуба на емоционален и физически контакт със значимите други; 
14 айтема, „Често се притеснявам приятелите ми да не ме 
изоставят“.  

6. Чувство за свръхнадзор и контрол (Engulfment Anxiety) – 
тревожност от „поглъщане“ от значимия друг; преживяване на 
интимността като задушаваща; 7 айтема, „Понякога родителите ми 
са толкова загрижени за мен, че това направо ме задушава“. 

7. Вплетеност с обгрижващата фигура (Nurturance Enmesh-
ment) – силна връзка с обгрижващата фигура; 8 айтема, „Самотно 
ми е, ако съм далеч от родителите си за по-дълго време“. 

8. Здравословно отделяне – гъвкав баланс между зависимост и 
борба за независимост (Healthy Separation) –способност за „здраво-
словно“ отделяне от значимите други; 7 айтема, „Дори да съм много 
близък с някого, пак мога да бъда себе си“. 

9. Очакване на отхвърляне (Rejection Expectancy) – приемане 
на другите като груби, враждебни и емоционално недостъпни; 12 
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айтема, „Понякога ми се струва, че на родителите ми им се иска да 
не се бях раждал“.  

Всяка от деветте скали е концептуално свързана с теорията за 
ранния процес на сепарация-индивидуация, описан от Малер и 
колеги (Mahler, 1975). Вътрешната съгласуваност на въпросника           
(α на Кронбах) при изследването на Levine (1993) варира от 0,64 (за 
Гъвкав баланс между зависимост и борба за независимост) до 0,88 
(за Нарцисизъм).  

(2) Въпросникът за субективно благополучие и взаимоотно-
шения (ССБВО) е кратък самоописателен инструмент, конструиран 
и разработен от Пламен Калчев (2011). Той изследва три основни 
компонента – субективно благополучие, взаимоотношения с роди-
телите и взаимоотношения с връстниците. Използва се 4-степенна 
Ликертова скала за съгласие (1   „изцяло невярно“, 2   „по-скоро 
невярно“, 3   „по-скоро вярно“, 4   „напълно вярно“). В рамките на 
настоящото изследване се разглеждат резултатите от скалата 
Близост с родителите.Тя се формира от 8 айтема, оценяващи теми 
като лесна комуникация, разбиране, споделяне и доверие, афек-
тивна връзка и други. Скалата е с подчертана отрицателна асимет-
рия, т.е. мнозинството от юношите заявяват близост с родителите 
си. Примерен айтем: „С моите родители лесно се говори по всички 
въпроси“. Равнището на вътрешна съгласуваност (α на Кронбах) е 
0,82 (в настоящото изследване: 0,86). 

 
Процедура: Изследването е проведено групово и анонимно в 

рамките на един учебен час в столично училище.  
 
Резултати и обсъждане 
Въпросник за сепарация-индивидуация в юношеска възраст 

(SITA) – факторен анализ 
Скалите от въпросника за сепарация-индивидуация в юно-

шеска възраст са подложени на общ експлораторен факторен анализ 
по метода на главните оси, с ротация по Варимакс. Разпределението 
на факторните тегла по съответните фактори изисква допълнителен 
анализ.  

Факторът Нарцисизъм отговаря на предварителните допуска-
ния – 15-те айтема от него имат най-високи факторни тегла именно 
по него. Айтеми 4 („Често не разбирам защо другите искат да са 
близки с мен“) и 73 („Притеснява ме идеята да отида на голям 
купон и да не познавам никого“) спадат към тази скала с отри-
цателни факторни тегла(съответно -0,390 и -0,321), а айтем 69 („Ако 
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не ми пука особено за някого, няма как да бъда наранен“) влиза в 
скалата с относително ниско факторно тегло (0,301). 

Факторът Отричане на зависимосттадо голяма степен отго-
варя на теоретичната рамка – 11 от 12-те айтема в него имат най-
високи факторни тегла по този фактор. Айтем 41 („Приятелството 
не си струва усилията“) има факторно тегло от 0,383, но заедно с 
това влиза и с отрицателно тегло в скалата Вплетеност с 
връстниците (-0,524). Според факторния анализ айтеми 3 („Ми-
сълта да съм сам ме плаши“) и 34 („Понякога, когато съм сам, си 
мисля за приятелите, които ми липсват“) също се разпределят към 
тази скала с отрицателно тегло (съответно -0,461 и -0,361), докато 
айтем 5 („Еднакво приятно ми е да съм сам и с други хора“) има 
положително тегло по нея (0, 373). 

Факторът Вплетеност с учителя напълно отговаря на очак-
ванията, като всички 8 предвидени айтема се разпределят към него.  

Факторът Вплетеност с връстниците също до голяма степен 
съответства на очакванията, като айтем 34 се включва в него, макар 
и с по-ниско факторно тегло, отколкото към скалата Отричане на 
зависимостта (0,312). Айтеми 26 („Не мога да разчитам дори на 
добрите си приятели, ако имам нужда от тях) и 41 влизат в скалата с 
негативно тегло, а 11 („Приятелски настроен съм към най-различен 
тип хора“) и 17 („Дори да съм много близък с някого, пак мога да 
бъда себе си“) също се вписват към тази скала.  

Само 6 айтема от фактора Сепарационна тревожност се 
отнасят към него според своите факторни тегла. Тук следва да се 
отбележи, че теоретично предвидените като част от скалата айтеми 
са хетерогенни – изследват отношения с учителите („Има учител, 
чието мнение за мен като човек е много важно“), желание за 
регресия към по-ранен етап от развитието („Понякога си мисля 
колко хубаво е да си малко дете и някой друг да се грижи за теб“), 
опасение от неочаквани ситуации („Страхувам се много да не 
избухне ядрена война, която да разруши света“) и обща тревожност 
(„Мисълта да съм сам ме плаши“). Вероятно това е причината само 
някои айтеми да получат най-високи факторни тегла именно по 
този фактор. Интересно наблюдение е, че според факторния анализ 
към този фактор спадат и 5 айтема, които могат да се обозначат с 
общото наименование „(липса на) доверително общуване“ („Ако 
споделя с някого проблемите си, едва ли ще ме разбере“). Необ-
ходима е допълнителна съдържателна интерпретация, за да бъдат 
аргументирани получените резултати.  
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Четири от седемте айтема от фактора Чувство за свръхнадзор и 
контрол имат най-високи факторни тегла по него. В съдържателно 
отношение към него спадат допълнителни три айтема (непред-
видени в теорията), свързани с усещане за прекомерно ограни-
чаване от страна на родителите.  

Факторът Вплетеност с обгрижващата фигура до голяма 
степен отговаря на теоретичните допускания. Двата айтема, които 
имат по-високо, макар и отрицателно тегло по фактора Очакване на 
отхвърляне, са 14 („Един от родителите ми ме познава толкова 
добре, че почти винаги знае какво си мисля“) и 52 („Безпокоя се да 
не стане нещо лошо с родителите ми“). В съдържателно отношение 
обаче следва те да бъдат разпределени именно към фактора 
Вплетеност с обгрижващата фигура.  

Факторът Очакване на отхвърляне теоретично се обуславя от 
12 айтема, само 5 от които имат най-високи факторни тегла именно 
по него.  

В рамките на експлораторния факторен анализ не се обособява 
като отделен конструкт факторът Здравословно отделяне.  

В резюме: четири от деветте фактора имат приемливи фактор-
ни тегла на айтемите и отговарят на теоретичните допускания. 
Останалите пет обаче (Сепарационна тревожност, Чувство за 
свръхнадзор и контрол, Вплетеност с обгрижващата фигура, 
Очакване на отхвърляне и Здравословно отделяне) насочват към 
хетерогенност на изследваните конструкти и към опасение за слаба 
дискриминираща възможност на споменатите субскали. Следва да 
се отбележи и че някои от айтемите се разпределят към повече от 
една скала според теоретичната обосновка на автора. Неголямата 
извадка и обстоятелството, че резултатите са само предварителни, 
обосновават решението последващите анализи да се извършат на 
база на оригиналните скали.  

 
Въпросник за сепарация-индивидуация в юношеска възраст 

(SITA) – надеждност 
Вътрешната съгласуваност (α на Кронбах) на компонентите в 

съпоставка с оригиналното изследване на Levinе и колеги (1986) и 
със сходно изследване на турски юноши (Tamaret. al., 2006) e 
представена в таблица 1.  
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Таблица 1. Надеждност (α  на Кронбах) на скалите от SITA в 
съпоставка с оригиналното изследване и с изследване на турски юноши 

Скали 
Настоящо 
изследване 

Оригинално 
изследване 

(Levineet. al., 
1986) 

Изследване на 
турски юноши 
(Tamaret. al., 

2006) 
Нарцисизъм 0,89 0,88 0,85 
Отричане на 
зависимостта 

0,82 0,79 0,63 

Вплетеност с учителя 0,84 0,75 0,62 
Вплетеност с 
връстниците 

0,76 0,75 0,90 

Сепарационна 
тревожност 

0,71 0,77 0,61 

Чувство за свръхнадзор 
и контрол 

0,51 0,77 0,67 

Вплетеност с 
обгрижващата фигура 

0,68 0,70 0,58 

Здравословно отделяне 0,49 0,64 0,87 
Очакване на отхвърляне 

0,78 
0,79 (за 
клинична 
извадка) 

0,81 

 
С оглед броя на формиращите ги айтеми стойностите могат да 

се определят като приемливи с малки изключения. В частност 
резултатите по скалите Чувство за свръхнадзор и контроли Здра-
вословно отделяне показват стойности на α на Кронбах под 0,60. 
Проблемни по отношение на скалата Чувство за свръхнадзор и 
контрол се оказват айтем 33 („Понякога и аз самият се учудвам 
колко съм способен и талантлив“) и айтем 61 („Понякога хората са 
удивени от способностите ми“) – те имат и отрицателно равнище на 
интеркорелации с останалите айтеми от скалата. Съдържателно 
двата айтема се включват към скалата Нарцисизъм и премахването 
им от настоящата скала би увеличило стойността на α на Кронбах 
на 0,65. Скалата Здравословно отделяне също има твърде ниски 
стойности на вътрешна съгласуваност (следва да се отбележи, че те 
са най-ниски и в оригиналното изследване), като премахването на 
айтем 5 („Еднакво приятно ми е да съм  сам и с други хора“) би 
повишило стойността на α на Кронбах на 0,54. Подобна стойност 
също обаче е неприемливо ниска. Вероятната причина за ниското 
ниво на вътрешна съгласуваност е в ниското ниво на междуайтемни 
корелации (вариращи между 0,12 и 0,4), както и специфичната 
формулировка на айтемите. Нещо повече, тази скала показва ниски 
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стойности на α на Кронбах и в предишни изследвания (вж. напр. 
Kroger & Green, 1994). 

Въпреки възможността за повишаванеα на Кронбах при 
премахване на някои айтеми на този предварителен етап е 
предпочетен вариантът за работа с оригиналната версия на 
инструмента. 

 
Връзки на конструкта сепарация-индивидуация с близостта с 

родителите 
Резултатите от корелационните анализи на скалата Близост с 

родителите и скалите от SITAса представени в таблица 2.  
 

Таблица 2. Корелации (r на Пирсън) на скалите от SITA със скалата 
Близост с родителите от ССБВО 

 Близост с родителите 
Нарцисизъм 0,105* 

Отричане на зависимостта -0,235** 

Вплетеност с учителя 0,015 

Вплетеност с връстниците 0,132** 
Сепарационна тревожност -0,152** 

Чувство за свръхнадзор и контрол -0,488** 

Вплетеност с обгрижващата фигура 0,351** 

Здравословно отделяне 0,081 
Очакване на отхвърляне -0,633** 

Забележки: а) с получерен шрифт са отбелязани статистически значимите 
стойности; б) * p<0,05, ** p< 0,01. 

 
Резултатите от проведените корелационни анализи потвърж-

дават издигнатите хипотези. Както е видно от таблицата, скалата 
Близост с родителите от ССБВО има умерена позитивна връзка 
със скалата Вплетеност с обгрижващата фигура (r   0,351). Инте-
ресни, макар и слаби по размер, са позитивните корелации на ска-
лата с Нарцисизъм иВплетеност с връстниците. Изглежда близост-
та с родителите има отношение към стремежа за близост с връст-
ниците – очакван резултат предвид идеята на Блос (Blos, 1967) за 
повишаване на отдадеността към приятелите в рамките на втората 
субфаза на сепарация-индивидуация в юношеството – практикуване 
и експериментиране. Заедно с това близостта с родителите е свър-
зана и с катексиса на юношата към обслужване на собственото его 
(в термините на нарцисизма).  



495 

Данните потвърждават прогнозираните взаимовръзки и с трите 
скали, свързани с негативните форми на сепарация-индивидуация, 
като се забелязва, че скалата Очакване на отхвърляне има най-
високи стойности (r = -0,633), следвана от Чувство за свръхнадзор и 
контрол(r = -0,488). Разбираемо е, че близостта с родителите не 
може да се обвърже с усещането за всепоглъщащо, прекомерно 
обгрижване. Заедно с това юношите не биха очаквали от отзив-
чивите родители да ги отблъснат емоционално. Слаби негативни 
корелационни връзки се наблюдават с Отричане на зависимостта 
(юношите, които споделят с родителите си, не биха усетили 
необходимост да отрекат необходимостта си от близка емоционална 
връзка с тях) и със Сепарационна тревожност (отзивчивите роди-
тели не се възприемат като изоставящи).  

На следващия етап са анализирани прогностичните възмож-
ности на скалите от  SITA по отношение на близостта с родителите, 
т.е. изследва се в каква степен характеристиките на сепарация-
индивидуация могат да обяснят топлите и доверителни отношения с 
родителите.От гледна точка на съдържанието на конструктите се 
прогнозират сходни на корелационните връзки ефекти на скалите от 
сепарация-индивидуация върху Близост с родителите. 

Резултатите от множествения регресионен анализ (по стъп-
ковия метод) със зависима променлива скалата Близост с родите-
лите са представени във фигура 1.  

Данните потвърждават до голяма степен прогнозираните пози-
тивни и негативни ефекти на скалите от SITA върху скалата Бли-
зост с родителите от ССБВО. От тази гледна точка детермина-
цията на отношенията с родителите се предвижда от фактори като 
Очакване на отхвърляне, Чувство за свръхнадзор и контрол (с 
негативна стойност), а също и от Отричане на зависимостта, Впле-
теност с обгрижващата фигура и Нарцисизъм. Общият процент 
обяснена вариация е 54,5%, което насочва към добра оценка за 
детерминиращата сила на описаните скали. 

Най-важният предиктор с отрицателен ефект върху близостта с 
родителите е скалата Очакване на отхвърляне. Предвид теоретич-
ната ѝ обосновка, измерваща емоционалното безразличие на значи-
мите други, подобен резултат е очакван. Чувството за свръхнадзор и 
контрол също предсказва наличието на близост с родителите, макар 
и с негативен знак – колкото по-притиснат и свръхконтролиран от 
родителите си се чувства юношата, толкова по-голяма е вероят-
ността да не изпитва близост към тях. Скалата Вплетеност с обгри-
жващата фигура, фокусираща се върху потребността от близки 
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емоционални връзки с другите, също играе важна роля в обясне-
нието на вариацията. Последните два предиктора на близостта с 
родителите са Нарцисизъм  и Отричане на зависимостта. Именно 
последната скала, противно на теоретичните допускания, има 
(макар и малък) позитивен прогностичен ефект, чиято стабилност 
следва да бъде разгледана в бъдещи изследвания.  

 

% обяснена 

дисперсия

 54,5%
Близост с 
родителите

Очакване на 
отхвърляне

–0,548

  –0,237

0,151

Нарцисизъм

Влетеност с 
обгрижващата 

фигура

Чувство за 
свръхнадзор и 

контрол 

0,276

Отричане на 
зависимостта 

0,131

 
Фиг. 1. Ефекти на компонентите на скалите от SITA върху близост  

с родителите: стандартизирани регресионни коефициенти Beta  
и процент обяснена дисперсия (AdjustedR

2
) 

 
Резултатите от настоящото изследване на връзките на скалите 

от Въпросника за сепарация-индивидуация в юношеска възраст със 
скалата Близост с родителите от ССБВО свидетелстват за нали-
чието на умерена статистически значима връзка между разглежда-
ните конструкти. На база на събрания емпиричен материал се 
установява, че емоционалното безразличие на родителите, потреб-
ността от емоционална връзка с другия и чувството за свръхконтрол 
играят значителна роля при предсказване на близостта с роди-
телите. Експлораторният факторен анализ на Въпросника за сепа-
рация-индивидуация в юношеска възрастне потвърждава напълно 
предвидената факторна структура, но предварителните данни дават 
индикация за възможните насоки за бъдещи изследвания. 
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Надеждността на скалите му с малки изключения е приемлива. 
Предиктивните възможности на описаните скали върху близостта с 
родителите насочват към необходимостта от по-пространно 
изследване на процеса на сепарация-индивидуация и в контекста на 
други социални сфери – връстници (приятели) и учители (училище). 
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Двойна сензорна депривация (или сляпоглухота) е увреждане, 

в различна или абсолютна степен, на две от дистантните сетива – 
зрението и слуха. Видоизменената перцепция преструктурира ка-
чествено ориентирането в околната среда, социалните интеракции, 
вербалната и невербалната комуникация, достъпа и боравенето с 
информация.    

Липсата на постоянни социални услуги от обучени интер-
претатори

1
, които да осигурят регулярна автономност на сляпо-

глухия, поставя значимия близък
 
(който основно полага грижи) в 

две паралелни позиции – на стигматизиран и стигматизиращ. В 
първата, защото, макар да не е пряк носител на сензорното увреж-
дане, е част от социалната ситуация на инвалидността

2
, а ако „един 

колективен проблем не е осъзнат като такъв, възниква винаги като 
личен и тогава събужда илюзията, че в областта на личната психика 
нещо не е наред“ (Dobrev, 2016). Във втората, тъй като при взаимо-
действието между лица с увреждания и лица без увреждания се 

                                                           
1 В англоезичните източници се използва терминът intervenors, който няма точен 

превод на български език. Обхваща три функции: водач, преводач и асистент.  
2 Британският социален модел прави разлика между увреждането, което имат 

хората и „инвалидността” като социално потисничество (по Ivkov).   

mailto:anna.roydeva@gmail.com
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„разрушава „основата” за пренасяне на собствения опит върху пове-
дението и действието на другия субект“ (Ivkov).  

Отпадането на изначалните функции на зрението и слуха, 
преминава през познатите при всяка друга загуба фази на: отричане 
и изолация, гняв, пазарлък, депресия, приемане (Kyublar-Ros, 1996), 
които кореспондират със защитните механизми потискане, отри-
чане, изолиране, изместване, регресия, проекция/интроекция, ком-
пенсация (Korsini, 1998; Ratner, 2005).  

Съществуването и ефектите на различните защитни механизми 
са широко приети, голяма част от това приемане се основава на 
казусни изследвания (Korsini, 1998). С оглед на това, по-долу са 
представени елементи от рехабилитационния процес на пет лица с 
двойна сензорна депривация. 

Дамян
3
 е със синдром на Ушер, тип 1 (предречева глухота и 

дегенерация на ретината). На 35-годишна възраст ослепява напълно. 
От този момент нататък за него полага грижи майка му. Първичният 
език за комуникация е жестовият, но паралелно с това е обучаван да 
артикулира. След загубата на зрение използва тактилен жестов 
език

4
.  
Когато майка му умира, обгрижването поема Петя – неговата 

сестра, която не владее жестов и тактилен жестов език. В „отговор“ 
Дамян регресира до отказ да артикулира. Комуникацията между тях 
е посредством блок-метод (изписване на думите буква по буква 
върху дланта) – той е не само по-бавен от тактилния жестов език, но 
и в противоречие с изградените когнититивни способности на 
Дамян думите да бъдат възприемани като цялостни жестове, а не 
фрагментирани до буквения им състав. Това води до загуба на 
важна информация и изолация, която е източник на страхове, срам и 
вина (From, 1992). Описвайки процесът на скърбене, Кюблър-Рос 
подчертава, че „срамът и вината не стоят много далече от чувствата 
на гняв и ярост“ (Kyublar-Ros, 1996). Последните, в съчетание с 
функционалните сривове в комуникацията, биват обектно изме-
стени към терапевтите, но тълкувани като един от преходите към 
фазата на приемане, са зачетени и пренасочени в приемлива форма 
на изразяване.       

Независимо от факта, че към момента Дамян е над 60-годишен, 
Петя все още търси медицинско решение на проблема. Потискането 

                                                           
3 С оглед правилата за конфиденциалност всички имена на представени лица в 

доклада са променени. 
4 Жестовите знаци се възприемат „ръка в ръка“.  
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и отричането на актуалното състояние от нейна страна, и регресът –  
от негова, продължават да възпрепятстват тяхното общуване. Регре-
сът в този случай бива разглеждан като „форма на адаптация към 
вътрешния свят“ (Dobrev, 2016) и „необходимост за ефективно са-
морегулиране на психиката в процеса на развитието й“ (Dobrev, 
2016).  

Анелия е с предречева глухота и частично зрение (позво-
ляващо четене с лупа и други видове увеличителна техника). Блок-
методът е първичният способ за комуникация и поради тази при-
чина, за разлика от по-горе разгледания пример, когнитивните 
умения са развити в посока съединяване на отделните фрагменти, 
възприемани от силно ограниченото зрение. Жестовият език не е 
приет като вариант за комуникация от страна на родителите. 
Интроекцията, от страна на Анелия, че общуването чрез жестове не 
е релевантно на говоримия език я възпира да го изучава. Част от 
причината за това вярване се асоциира с видимостта на стигмата, 
която намира своя контекст и в следващия случай.  

Иван е със синдром на Ушер, тип 3 (паралелна загуба на слуха 
и зрението от юношеска възраст). При първите симптоми на 
хемералопия (т.нар. “кокоша“ или „нощна“ слепота) редуцира из-
лизанията си навън, което е тълкувано от неговите близки като 
особеност на характера. В по-късен етап, когато започва рехаби-
литация споделя, че не желае да учи ориентиране и мобилност 
(самостоятелно придвижване с бял бастун), защото не иска близ-
ките му да го виждат „инвалидизиран“, а в същото време остава 
функционално зависим от тях. Дименсията на стигмата „видимост“ 
е свързана с прикритието и контрола на стигматизиращите символи 
в процеса на междуличностното общуване (Gradev, 2010). Оттук 
следва въпросът на кого е необходимо това прикритие – на 
носителя на увреждането, който все още не е интернализирал 
стигмата или е проява на друга нейна дименсия, отнасяща се до 
стигматизиращите, а именно заплахата – възприемана като израз на 
страх от достигане на подобна участ.  

Борислава e с частично зрение и тежкочуваща. Според думите 
на майката й е с „незадоволително“ развитие, затворена, плаха, 
необщителна, има беден пасивен и активен речник. По време на 
консултациите Борислава не отговаря самостоятелно, а търси 
протекцията на майка си. Метод за комуникация между двете: 
четене по устни, който в комбинация с намаленото зрение, влошава 
качеството и количеството на възприеманата информация. Майката 
отхвърля жестовия език и го оценява като „твърде сложен“.   
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В рамките на няколко месеца, Борислава общува с глухи и 
чуващи хора, владеещи жестов език. Вследствие, речникът и 
темите, по които може да води свободен диалог се увеличават, но 
това не променя отхвърлянето на жестовия език от страна на 
майката.               

Даниела от ранна възраст е с вродена слепота и частичен слух. 
Майка й е свръхпротективна до степен, в която при Даниела 
липсват изградени базови представи за частите на собственото тяло, 
ориентиране и позициониране в пространството, а „тялото в 
контекста на ежедневния живот по правило се осмисля и разбира 
като можещо, като „биосоциален инструмент”, чрез който инди-
видът реализира своите социални роли и извършва своите еже-
дневни дейности“ (Ivkov).    

Според Dolto (2005) „разбирането на една дума зависи от 
телесната схема на всеки и от конституцията на неговия образ на 
тялото, свързана с човешкия обмен, който съпровожда за него ин-
тегрирането, придобиването на същата тази дума“. Думата обеди-
нява човешките същества, които дори без съвместно придобит опит, 
могат да си предават информация, придобита от тях при срещата на 
образа на тялото им с тяхната телесна схема. При липсата на образ 
на тялото или телесна схема, съответстващи на казаната дума, 
думата остава неразбрана, заради несъществуващата връзка „образ 
върху схема“, позволяваща да й се даде смисъл.  

В разгледания случай значимият близък дискриминира из-
граждането на базови тактилни представи и прилежащите им 
понятия, а „всеки от нас има нарцисизирана връзка със сетивните 
елементи, които са в резонанс с думите от речника“ (Dolto, 2005).  

След няколко проведени рехабилитационни курса, в хода на 
които Даниела придобива базови умения за самостоятелност е 
предложено да бъде оставена сама в рехабилитационния център. От 
предварително договорената една седмица, първите три дни тя се 
справя успешно с поставените задачи и ежедневни ангажименти. На 
четвъртия ден майката идва без предупреждение „за да й помага“. 
Въвлечен в тези отношения е и братът на Даниела, който е дал 
дума, че няма да създава свое семейство, а ще се грижи само за нея. 

Подобна категоричност в решенията на близкия препраща към 
необходимостта от обучени интерпретатори. Тяхната философия се 
основава на принципа „направи със, а не за/вместо“ човека с 
увреждане. Не защото те са „застраховани“ от липса на защитни 
механизми, напротив. В този смисъл и настоящият опит за анализ е 
своеобразна интелектуализация, която изолира, чрез „фокусиране 
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върху абстрактни, технически или логически аспекти на заплаш-
ващата ситуация, а не върху емоционалните компоненти“ (Korsini, 
1998). Заплахата е ключов термин, с който тези, които стигма-
тизират оправдават своите предразсъдъчни нагласи и дискрими-
национни поведенчески актове – смятани за един от начините за 
възпиране на екзистенциалната тревожност (Gradev, 2010). 

Представените в доклада случаи не генерализират, а систе-
матизират данни за ситуациите, в които значимият близък е чуващ. 
В последващи разработки тази информация би могла да бъде 
съпоставена със семейства, при които друг от членовете е нечуващ 
и вече принадлежи към културата на глухите хора, защото „всяка от 
стигмите има своя специфика и заслужава самостоятелен анализ“ 
(Gradev, 2010), а „достигането до обща теория за стигмата е състоя-
ние, което би трябвало да се предхожда от системни изследвания на 
нейните разновидности“ (Gradev, 2010).   
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Резюме: Зъболекарят и пациентът изпълняват различни социални 

роли. Тяхното положение във взаимоотношенията не е равностойно. 
Пациентът е мислещо същество, но той е и страдаща личност.Неговото 
мислене се дирижира от страха и безпокойството, от неизвестността. 
За да бъде спечелен като партньор в усилията на лекаря да диагности-
цира и лекува пациента, и да възстанови здравето му, се налага да се 
установи синхрон в мисленето между лекаря и пациента, но преди всичко 
да се въздейства върху психичното състояние на пациента, да се 
овладеят отрицателните емоции, да се създаде взаимно партниране до 
пълно и ефективно взаимодействие. Зъболекарят трябва да стане най- 
довереното лице, психична опора на болния. За лекаря е важно да разбира 
пациента не само като обект на своите действия, а и като партньор и 
страдаща личност. Да усъвършенства, развива и подобрява комуникатив-
ните си умения е от първостепенно значение за лекуващия, като основа 
на отношението му към пациента и гарант за положените усилия, в хода 
на лечебно – диагностичния процес. 

Ключови думи: .отношение, страх, безпокойство, психична опора, 
комуникативни умения 

 
Psychological aspects of communication in dentistry 

 
Borislav Vasilev 
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Faculty of Philosophy, Department of Psychology, Bulgaria 
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Smmary:  The dentist and the patient perform different social roles. Their 

situation in relationships is not equal. The patient is a thinking being, but he is 
also a suffering person. His thinking is guided by fear and anxiety, by the 
unknown. In order to be a partner in the doctor's efforts to diagnose and cure 
the patient and to restore the patient's health, it is necessary to establish 
synergy in the thinking between the doctor and the patient, but above all to 
influence the mental state of the patient, to master negative emotions, to create 
mutual partnership to full and effective interaction. The dentist must become the 
most trusted person, the psychic support of the patient. It is important for a 
doctor to understand the patient not only as the subject of his or her actions but 
also as a partner and suffering person. To improve, develop and improve 
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communication skills is of paramount importance to the patient as a basis for 
his / her attitude towards the patient and a guarantor of the efforts made during 
the course of the diagnostic process. 

Keywords: attitude, fear, anxiety, mental support, communication skill 
 
Взаимоотношенията зъболекар–пациент се формират под влия-

нието на сложен комплекс фактори, свързани с: 
1. Лекаря по дентална медицина – професионална компетент-

ност, авторитет, тип личност и характер; 
2. Пациента – възпитание в дентална грижа, ниво на тревож-

ност, свързано с травмиращи моменти в детството и минал опит с 
отрицателен заряд, страх, дентофобия, тип личност и личностови 
разстройства; 

3. Работната среда – микроклимат на работната среда, органи-
зация и стил на работа, фонови фактори. 

Взаимоотношенията зъболекар-пациент се основават на профе-
сионализма и доверието. В тези индивидуални отношения е залег-
нало преди всичко доверието, пълното предоставяне на здравето„в 
ръцете" на лекуващия. Поради това задълженията на лекаря са нещо 
специфично и деликатно за професията, тъй като само тук две лич-
ности влизат в толкова близки и взаимообусловяващи се взаимо-
отношения. 

От особено значение за поставянето на диагнозата и ефекта на 
приложената терапия е зъболекарят да владее изкуството да изгради 
доверие в пациента. Спечелването на доверието на пациента е 
въпрос на чувствено отношение, в чиято основа е човечността. За 
това и афоризмът, че добър лекар може да бъде само добрият човек 
е безпогрешен. Първата среща има важно, а понякога и трайно 
значение за по-нататъшното отношение и доверие на болния към 
лекаря. Първата минута от контакта се определя като основопо-
лагаща. Зъболекарят, с цялото си поведение, жестове, мимика, инто-
нация на гласа, възклицания и особено с думите всякога въздеиства 
по един или друг начин на пациента. [1, 36] 

Диалогът с пациента е изследователското поле, в което лекарят 
търси да опорните точки за изграждането на вярна тактика и стра-
тегия. Зъболекарят е длъжен да вижда пациента не само като обект 
на лечебно-диагностичната дейност, но и като човек с определени 
личностни свойства, да има личностен подход към него, тъй като 
човекът е био- психо- социално същество. 

По същество котактът лечител-пациент има социално- психо-
логичен характер, което налага спазването на редица правила. 
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Умението да се общува е изкуство, което трябва да владее всеки 
лекар, за да може да изгради най- добрите взаимоотношения с па-
циентите си. 

Основните задачи в процеса на общуване, които стоят пред 
лечителят са: 

1. Да спечели доверието на пацинта, като създаде необхо-
димият климат. Това се постига с топлота, загриженост, искрено 
съчувствие, с отделяне на необходимото време при снемане на 
анамнезата и клиничният преглед; 

2. Да установи пълноценен вербален контакт с него, подхо-
дящият начин на общуване, съобразен с личностовите и психични 
особености на пациента. „Необходимо е – пише Дюбуа – още от 
самото начало да се установи здрава, основана на доверие и симпа-
тия връзка”. Умението да се предразположи пациента към откровен 
разговор и споделяне се постига с такт, вежливост, като се създаде 
обстановка на сърдечност и разбиране.Диалогът се води с добър 
тон, т.е. нужно е да се формира индивидуален подход към пациента, 
съобразен с неговата психика, състояние и култура. 

С особена сила тук важи фразата на А. Фалис: „За най – 
възвишената мисия, най–възвишената култура” и на И.А.Касирски: 
„ Индивидуалността на човека е неповторима и в разбирането на 
тази неповторимост се крие цялата сложност и цялото величие на 
мисията на здравния работник”. 

Пациентът трябва да почувства доброжелателността, съчув-
ствието, загрижеността на зъболекаря. Френските лекари Джерин и 
Голер пишат: „Ако от първите разговори не се роди взаимна 
симпатия, то е безполезно да се върви по – нататък, особено при 
невротици“. 

3. Да получи необходимите сведения от пациента като уважава 
и зачита неговия авторитет. Равнището на словесната връзка трябва 
да бъде високо – речта трябва да бъде културна. 

   Разговорът с пациента има две части. В първата част па-
циентът прави свободен разказ за своя проблем. Във втората част – 
лекарят задава допълнителни, уточняващи и контролни въпроси. Те 
могат да бъдат задавани и по време на контролния разказ, при 
умело насочване на пациента в необходимата посока. 

   Зъболекарят не трябва да задава сугестивни въпроси. Върху 
т.нар. сугестивен въпрос внимание обръща E. Kretschmer. Той счита 
сугестивния въпрос за един от изворите на грешки, разглеждайки 
четири типа на задаване на въпрос: 
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– несугестивен въпрос:  „ Моля кажете какво ви води тук? 
Какво мога да направя за вас?” 

– алтернативен въпрос: „ Имате, или нямате болки?” 
– пасивно сугестивен: „ Имате ли болки?” 
– активно сугестивен: „ Имате болки, нали?” 
4. Да успокои пациента и коригира неговото настроение, като 

разсее страха, тревожността, отстрани безпокойството и опасе-
нията; 

5. Да внуши надежда и увереност в успешния, благоприятен 
изход от лечението и оздравяването. 

6. Да разубеди пациента в погрешните му представи и 
схващания, като формира определена представа за проблема; 

7. Да не прави прибързани съждения и преценки, да не допуска 
двусмислия, непълноти и недомлъвк  и в изказванията си; 

8. Да получи информирано съгласие за предстоящите дей-
ности; 

9. Да убеди пациента в необходимостта от провеждане на 
лечение; 

10. Когато е необходимо, в интерес на пациента да скрие 
истината. [2, с. 98] 

Комуникативният стил при общуването е предпоставка за по- 
пълното изясняване на психо-социалните проблеми на пациента, а 
от тук и за най-адекватно реагиране. Според E. Emanuel и N .N. 
Dubler идеалната връзка между лечителя и пациента се характери-
зира със следните шест специфики: избор, компетентност, съчув-
ствие, продължителност, комуникация и безконфликтност на инте-
ресите. 

В отношението лечител – пациент J. Hollender различава три 
основни положения:  

1. Първи вид: активност на лекаря – пасивност на пациента. 
Този вид се среща в спешната дентална медицина, тежки остри 
заболявания и хирургични състояния. 

2. Втори вид: ръководство от лекаря- съдействие от страна на  
пациента. Този е най- често срещаният вид на отношение лекар- 
пациент. След като лечителят е поставил диагноза и е определил 
съответния подход, съобразно преценката за собственото си състоя-
ние и повлиян от авторитета на лекаря,пациентът съдейства в 
лечебно-оздравителния процес. 

3. Трети вид: взаимно сътрудничество между лекар и пациент. 
Този вид на връзка е полезен преди всичко при лечението на хро-
нични заболявания, каквото например е пародонтитът. В случаи 
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като този пациентът поема и осъществява своето лечение, а лекарят 
периодично контролира  и напътства изпълнението. Лекарят помага 
на пациента, за да си помогне активно и той, самият пациент. 

Тези модели отговарят на дадени положения и ситуации. 
Затова не може да се твърди, че някой от тях е по-ефикасен от 
останалите. Динамичният характер на една ситуация, съчетана с 
културните особености и психичното състояние на пациента, нала-
гат прилагането  на моделите с голяма гъвкавост и умението за пре-
минаване от едно поведение към друго. Тук са необходими профе-
сионален такт, индивидуален подход, способност да се предвиждат 
последиците от развоя на състоянието, в т.ч. и в психичното 
състояние на пациента. 

Във взаимоотношенията лекар–пациент има различни подходи 
(модели): патерналистичен (патернализъм), автономен (информати-
вен), съвещателен(партньорство), договорен, интерпретативен, биз-
нес модел и др. От всички изложени, три са основните модела: 

1. Патернализъм (гр. „патер” – баща) – модел на взаимоот-
ношения лекар–пациент, при който моралният принцип на благо-
деяние стои по-високо от уважението към автономността, т.е. 
автономността на индивида се ограничава поради причини, из-
ключително насочени към благополучието или потребността на 
личността, чиято автономност е била смутена, ограничена или узур-
пирана (Brese). При този подход на взаимоотношения решенията се 
вземат еднолично от лекаря. [8] 

Този подход е водещ принцип в отношенията лекар- пациент 
от дълбока древност. Той датира от времето на Хипократ. Исто-
рията на медицината може да се определи като центрирана към 
лечителя. От векове лекарите сами решават проблемите, свързани с 
техните пациенти, задоволяват потребностите им от лечение, 
консултация, информация, а участието на пациента се свежда преди 
всичко до търсене на медицинска помощ. 

Патернализмът изхожда от схващането, че лекарят по силата 
на своите познания, компетентност, умения и добронамереност най- 
добре осъзнава потребностите на пациента, като за постигане на 
здравното му благополучие използва рационално всички необходи-
ми средства. Болният като страдащ, зависим и търсещ помощ човек, 
предоставя своите пълномощия на лекаря, който сам преценява кое 
е най- доброто и полезно за него. При този подход в интерес на 
болния е допустима лъжата т. нар. в медицината „благородна или 
доброжелателна лъжа”. 
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2. Автономност- Гр. „аутос”-сам, свой и „номос”- управление, 
ръководене- модел на взаимоотношения, при който принципа на 
към автономността на личността е водещ, т. е. решенията, касаещи 
здравословното състояние на пациента се вземат от самия него и 
той носи отговорността за последиците от тях. При този модел 
пациентът активно участва във вземането на решение относно 
въпросите, свързани с прилагането на предложените методи и 
средства за лечение, изисква се неговото съгласие за всяка лечебна 
дейност и оперативно лечение. Автономността е пряко свързана с 
информираното съгласие.[8] 

Зачитането на автономността или правото на самоопределе-
ние, предполага пациента да бъде лекуван като индивид, който е 
способен да взема рационално решение и е в състояние ясно да 
определи собствените си интереси, като избере най-подходящите 
средства за постигане на своите цели в живота. При този модел 
зъболекарят трябва да предостави на пациента изчерпателна и точна 
информация относно: 

– здравословното му състояние; 
– денталния статус, диагнозата, характера на заболяването и 

необходимостта от лечение; 
– целите и естеството на лечението, възможните разумни 

алтернативи, очакваните резултати и прогнозата; 
– потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагно-

стично-лечебни методи, терапевтичните алтернативи, страничните 
ефекти и нежеланите лекарствени и други реакции, болка и други 
неудобства; 

– вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето 
при прилагане на други методи на лечение или при отказ от 
лечение; 

– името, длъжността и специалността на лицата, които ще 
участват в лечебно- диагностичния процес; 

– да са подробно запознати с предложеният им план на 
лечение, сроковете, финансовата стойност на същото и начина на 
заплащане. 

Съществуват твърде много основателни критични бележки за 
пълното прилагане на този модел. Основните са: недостатъчна 
здравна култура и компетентност, невъзможност за преценка пре-
димствата на предлаганите методи поради липса на опит и наблю-
дения върху прилагането им, смесване на понятията „права и 
свободи”, възприемани като социално-граждански, а не в техните 
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специфични медицински характеристики, лишаване от контрол и 
дискусия на моралните убеждения на пациента и пр. 

3. Партньорство-модел на взаимоотношения, при който прин-
ципите на патернализма и автономността са равнопоставени, т. е. 
което е добро и полезно за пациента се решава съвместно между 
него и зъболекаря до постигането на съгласие при наличието на 
активно съдействие, сътрудничество, вяра, упование, откритост и 
отговорност.[8] 

Очевидно този подход е най-подходящ, тъй като обединява 
усилията на лекаря и пациента, има пълно взаимодействие за 
постигане на максимален резултат – облекчаване и оздравяване. 
При общуването трябва да се създаде онази атмосфера на доверие, 
която мотивира пациента да сподели всичко за своя живот и здраве, 
за своите проблеми като активно участва при обсъждането и дого-
варянето на свързаните с провеждането на лечебно- диагностичния 
процес въпроси. 

От казаното следва, че теоретичните и практически постановки 
за норми на поведение лекар – пациент сас разнообразен, сложен и 
непрекъснато променящ се характер. Всеки отделен случай на връз-
ката лекар–пациент представлява самостоятелен казус, налагащ 
индивидуален подход и рационално решаване. Затова, успоредно 
със спазването на професионалните етично-деонтологични кодекс-
ни положения, в сила и до днес остава преживялата векове максима: 
„Лекувай пациента така, както би желал да те лекуват”. [3, с. 160] 

Когато зъболекарят влиза в комуникация с пациента той се 
среща с  неговата реакция и реагира със собствените си мисли и 
чувства. Поведението на зъболекаря се формира от собствените му 
вътрешни отговори на това, което вижда и чува. Благодарение на 
насоченото и отдадено внимание на пациента, в зъболекаря възник-
ва идеята какво да каже или направи в следващия момент. Пациен-
тът реагира по аналогичен начин. Основен смисъл на комуника-
цията е в реакцията, която се получава от пациента. 

3.1. Качества на зъболекаря за развитие на комуникативни 
умения: 

 Здраве – добро физическо и психическо здраве. Да бъде 
отпочинал, за да има сила и издръжливост за преодоляване на 
трудностите; 

 Интелект – важни са както професионалните умения, необ-
ходими за квалифицирания труд, който извършва зъболекаря, така и 
нивото на обща култура и интереси необходими в общуването с 
хора от различни прослойки на обществото. 
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 Положителен себепортрет – добре развито чувство за само-
идентичност, подсилено от позитивно отношение към себе си и 
другите. Важна е способността да се приема привидно ирацио-
налното поведение на другите, без то да се интерпретира като лична 
заплаха; 

 Критична оценка-способност да тълкува и оценява 
значението на комуникацията, която получава. Това е способност да 
оценява последствията за себе си и другите от алтернативната 
комуникация и поведение, имайки зрелостта да поеме отговорност 
за собственото си поведение и действия. 

 Емпатия – съпреживяване като основа на всички положи-
телни социални взаимоотношения. Проявява се като силна загри-
женост и усилие за разбиране на хората със способност да приеме 
другите такива каквито са. [4, с. 85] 

Понятието „емпатия“ означава контакт, взаимно влияние и 
взаимодействие между хората. Може да се определи дословно като 
„чувство отвътре”, даващо такова духовно единство на личностите, 
че се получава отъждествяване с другия човек. Емпатията възниква 
от вроденото чувство за общност с другите и осъвместяване на 
усилия за постигане на общи цели. 

 
Комуникативния процес в зъболекарския кабинет 
 
Зъболекарят общува с помощта на думи, изражения налицето, 

външен вид, жестове, маниери, слушане, интонация, език на тялото, 
отношение и действия. Тези елементи на комуникацията могат да 
бъдат групирани в две основни категории – словесна/вербална и 
безсловесна/невербална. 

Вербалната комуникация зависи от думите, които се използват, 
писменно или говоримо. Като цяло по- голяма част от нея се 
възприема от слуховия анализатор. 

С изключение на словесната, всички останали форми попадат в 
категорията на безсловесната комуникация, и се улавят почти 
подсъзнателно, с помощта на зрителния, тактилния, вкусовия и 
обонятелния анализатори. 

За обща представа на разпределението на информационното 
натоварване при общуването е удобно да се използва следното 
съотношение: 

– език на тялото – 1/2; 
– глас – 1/3; 
– съдържание – 1/6. 
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 Съотношението на невербалната и вербалната информация 5/6 
към 1/6 е доста относително. Естествено в различни ситуации и за 
различните хора съотношенията могат съществено да се различават. 
Ориентировъчно вербалната част обикновенно заема от 5 до 20% от 
съотношението. 

Според формулата, разработена от психолога Алберт Мехрабиан, 
едно послание се състои от три основни елемента:  

– словесно общуване – 7 %; 
– интонация – 38 %; 
– лицево изражение и език на тялото 55 %. 
Качеството на гласа носи повече от 1/3 от стойността на цялото 

послание и разкрива много страни на личността– тъй като ние 
правим с гласа си това, което правим със съзнанието си. 

В кабинета зъболекарят говори с приятен глас, бавно, ясно и 
достатъчно високо, така че да бъде лесно чут, без да бъде рязък или 
да говори много силно. 

От гласа могат да се доловят наслада, гняв, колебание, напре-
жение, умора, тревога, страх. С практиката зъболекарят може да се 
научи да разпознава тези сигнали за вътрешно състояние както у 
другите, така и у себе си. 

В случай на критично положение е особено важно зъболе-
карският екип да запази спокоен тон, тъй като не е важното какво се 
казва, а как се казва, така че пациента да не бъде уплашен.[5] 

 
Вербална комуникация 
 
Думите са словесни символи, използвани за описанието на 

обект или становище. За съжаление значението на словесните 
символи не се проверява. Поради това често се стига до смущения, 
изкривено значение и неразбиране. Ние използваме езика, за да 
предадем на другите своите мисли и затова думите, които се 
използват отразяват начина на мислене. 

Думите обикновено означават различни неща за различните 
хора и могат да носят специфично съдържание в различни си-
туации. 

Добрата словесна комуникация зависи от създаването на общ 
език, така че изпращачът на съобщението и получателят да използ-
ват думи, които и двамата разбират по един и същ начин. Изборът 
на думи показва коя репрезентативна система използва пациентът 
аудиална – от звукове и мелодии, визуална – от образи, кинесте-
тична/чувства и усещания и дигитална/вътрешен диалог. 
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Тайната на добрата комуникация не е само в това какво се 
говори, а как се говори. За създаване на доверие зъболекаря може да 
се настрои към репрезентативната система на пациента. Така той ще 
говори на неговия език и идеите, които му се представят, ще бъдат 
възприети по начина, по които самия пациент мисли за тях. Успехът 
на зъболекарят ще зависи най-напред от сензорната острота и спо-
собността да вижда, чува или усеща лингвистичната същност на 
човека. На второ място е речниковият запас на зъболекаря във всяка 
репрезентативна система. Разбира се, не всички теми се провеждат 
в една и съща система, но настройката към езика на пациента е 
много важна за изграждане на рапорт с него и съответно развитие 
на доверие. 

Когато се говори с пациента в зъболекарския кабинет, трябва 
да се подбират думите, разбираеми за него – той не трябва да се 
чувства смутен от използването на технически език или от профе-
сионална терминология. 

Важно е също така зъболекарят да избере думи, които няма да 
уплашат или отчаят пациента. Напр. Вместо да използва дуди като 
„болка” или „нараняване”, би могъл да пирифразира с „лек диском-
форт” и „усещане за натиск”. 

Слушане. Установено е, че 90 % от всички казани думи изоб-
що не биват чути изцяло, а само срички от тях. Въпреки всичко 
слушането е най- голямото изкуство на комуникирането – и едно от 
най-трудните. 

Зъболекарят трябва да бъде добър слушател. Доброто слушане 
изисква пълна концентрация върху пациента. Като добър слушател 
зъболекарят трябва да спазва следните правила: 

1. Да бъде концентриран и когато говори с пациента, да остава 
настрани личните си грижи; 

2. Зъболекарят не бива да формулира предварително отговора 
си и да избързва с доброто заключение; 

3. Освен да слуша, лекарят трябва  и да наблюдава. По този 
начин може да се улови словесната и безсловесната информация, 
предавана от пациента. 

А. Отзивчиво слушане 
Да си отзивчив слушател означава да слушаш „стъпка по 

напред”, т.е. да съпреживяваш чувствата и нуждите на пациента. 
Добрият слушател оставя пациента да води разговора и внимава  за 
сигналит, показващи, че пациентът иска да смени темата или да 
приключи разговора. 
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Б. Пациентът като слушател. Както зъболекарят може да бъде 
добър слушател, такъв може да бъде и пацинтът. Той от своя 
страна, филтрира всички звуци и разговори по свой начин.  

Предимство на всеки лекар е да умее да тълкува звуците в 
зъболекарския кабинет. Пациентът ще чува само онова, което зъбо-
лекарския екип ще иска той да чуе. По този начин ще се избегне 
преумората от звуци, която може да повлияе на всеки.[6, с. 252] 

 
Вербални техники за повлиаване на поведението 
1. Сигнални реплики на пациента в анамнезата. Информация, 

която не разбират напълно, повечето хора изразяват чрез опреде-
лени думи или фрази. Напр. фразата „– Аз съм ужасен пациент” не 
дава възможност за изследване на същността на пациента. Чрез 
продължително изследване зъболекарят може да разкрие специ-
фични страхове и поведенчески реакции, които пациента би отре-
къл в общия разговор. 

2. Употреба на открити въпроси. Въпросите, които нямат 
специфичен „да” или „не” отговор, дават на пациентите по голяма 
свобода за лично представяне. 

3. Комуникативна техника „ Съдействие чрез отражение”. 
Това е едно просто повторение на последната дума или фраза с 
въпросителен тон. Когато пациента споделя: „– Ужасявам се от 
зъболекар”, зъболекарят казва „–Ужасявате се от зъболекар?”. Вед-
нага след този въпрос обикновенно пациента обяснява причината за 
ужаса. 

4. Позитивни нареждания и въпроси. Частицата „не” се въз-
приема от съзнанието, но за подсъзнанието не означава нищо. 
Вероятността, че ппациентът ще направи това, което не го съветват 
да направи е много голяма. Мозъкът възприема такова изказване 
като пряка команда и се програмира за изпълнението и. Употре-
бяваики отрицанието, пациентът първо си създава в мозъка поло-
жителна представа и едва след това я отрича. Напр. изразът „Няма 
да боли” автоматично понижава болковия праг. 

5. Разрешаващ подход и индиректни нареждания също нама-
ляват съпротивата и увеличават отстъпчивостта.Може да се 
каже: „ Ако останете с широко отворена уста, аз ще мога да направя 
процедурата по-бързо и по-добре”, или „– Почиствайки зъбите си с 
конец през деня, ще постигнете по-свеж дъх и по-красива усмивка”. 
Този стил на внушение обикновенно е по възприемчив, отколкото 
директните нареждания. 
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6. Свързване на думи – например „като”, „докато” или „когато” 
са внушение за нещо, което се се случило в момента с пациента, 
осигурява по-лесен достъп на на пациента да развие и в бъдеще да 
увеличи доверието си. Пациентът лесно се определя с предишния си 
опит и така опитите за допълнителни внушения се възприемат 
положително. Осигуряваики пътя за постигане на желания изход, 
може да се помогне на пациента да изпълни нещо, което не знае как 
да направи сам. 

7. Ръководена визуализация. Пациентът може да не знае как да 
се отпусне сам при нареждане. По-полезно би било да се внуши, че 
когато с всяко бавно вдишване при затвоени очи си представят 
дъждовна капка, търкаляща се по листо, те могат да осетят тялото 
си леко и отпуснато. 

8. Влияние на езика на зъболекаря. Всеки човек има преобла-
даващ начин на възприемане на информация. Езикът на лекаря 
трябва да бъде съответен и подходящ на него. Например реплики 
като: „– Виждам, че това притеснение е относително...” говори за 
визуален модел пациент и отговорът с подобни думи подобрява 
комуникацията. 

 Съвместяването на думи от различни модалности в речника на 
зъболекаря дава възможност за бързо спечелване на на доверието на 
пациента още при предварителния разговор. Това е необходимо, за 
да бъдат включени всички канали на възприемане на пациента. 

9.  Успокояване. Позитивните, подкрепящи фрази са важна 
част от лечението. Най-подходящият момент за успокоение е след 
прегледа, когато предварителната диагноза е уточнена. Определени 
деиствия от зъболекаря се възприемат като успокояващи: 

– обяснение на същността на процедурата преди започва-          
нето й; 

– даване на специфична информация по време на лечението; 
– подкрепа на пациента с думи, даване на увереност; 
– помощ на пациента за преоценка на собствения опит за да се 

намали до минимум заплахата и тревожността; 
– създаване на възможност за пациента да осъществява опре-

делен контрол над процедурата и болката; 
– обучение на пациента за справяне с дистреса; 
– отвличане на вниманието и намаляване на напрежението; 
– опит за спечелване на доверието; 
– проява на топлота към пациента. 
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10. Избягване на професионалният език и фрази. Рязане, про-
биване, кървене, инжектиране, стягане предизвикват безпокойство 
и страх. Препоръчително е  да се избират термини, които са неут-
рални, но все пак информативни. Зъбът се „подготвя”, вместо да се 
„изрязва”, областта се „подсушава”, вместо да се „аспирира 
кръвта”. [4, с. 108] 

 
Модел на терапевтично интервю 
А.  Определя се степента на тревожностчрез анализ на речта и 

поведението му. 
Б. Пациента излага собствената си история. Помага му се да 

премине от обобщения към конкретни събития. По време на разказа 
на пациента се внимава за обобщения, изкривена информация или 
неправилна интерпретация на събития. 

В. Пациента се оставя да бъде обстоятелствен като се изслушва 
внимателно. Доверието и разбирането му нарастват, ако има въз-
можност да поговори с човек, който внимателно го изслушва. 

Г. Установяване на обратна връзка с пациента. Вербализацията 
помага на пациента да овладее чувствата си и да усвои нов стил на 
поведение, без да се поддава на предишния си страх. 

Д. В заключение зъболекарят поема отговорност да защити 
пациента – задължение, което пациентът не е могъл да получи при 
предишните си посещения при други зъболекари. Тази стратегия 
включва разрешение на пациента да прекъсне процедурата чрез 
вдигане на ръка или просто уверение на пациента в готовност за 
изслушване във всеки момент. [4, с. 116] 

 
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 
Нашето общество има нагласа да използва най-много словес-

ната комуникация, като хората са склонни да да пренебрегват без-
словесната. Изследванията обаче показват, че поне 70 % от общува-
нето е безсловесно. 

Зъболекарския екип може да подобри комуникацията си с 
пациента, като следи внимателно за невербалните послания, изпра-
щани от него. В противен случай, за да изпрати такива послания, 
пациетът може да прибегне до използване на жестове- свиване на 
юмруци, умоляващ поглед, учестено дишане или усилени лицеви 
гримаси (изражения). 

Голяма част от комуникацията в самия зъболекарски екип 
също е безсловесна. Например, когато членовете на екипа се срабо-



517 

тят достатъчно добре, асистентът се научава да усеща нуждите на 
другите членове на екипа, четейки техните визуални жестове. 

А. Език на тялото 
Езикът на тялото се състои от послания, които се изпращат 

чрез поведението и движенията, жестовете и лицевите изражения.  
Зъболекарят трябва да е много внимателен  към езика на тялото по 
две причини: 

1. Да е добре запознат с посланията, излъчвани от собствените 
му движения. 

2. Да улавя сигналите, излъчвани от движенията на пациента, 
свързани с доброто му физическо състояние и реакции по време на 
лечението 

Позата, движенията и отношението изпращат основни 
послания: 

– потиснатият човек се движи бавно, с умерена крачка, което 
отразява психичното му състояние; 

– щастливият, здрав човек, с положителен поглед към живота, 
независимо от годините си, показва отношението си чрез свободна 
крачка, отразяваща като в огледало доброто му здраве, чувство за 
хумор и усещане за благоденствие; 

– движенията на ръцете и краката също са добър индикатор на 
емоциите. Такова е разтърсването на ръцете при болка или потроп-
ването с крак при нетърпение. Бързите, трепващи движения на 
ръката или стискането на облегалката на стола са индикатори, 
разкриващи вътрешно напрежение. Отпусната, но разместваща се 
поза на тялото, с кръстосани или некръстосани кръка, или безцелно 
разместване на краката също говори за психическо напрежение; 

– бързото, учестено дишане също може да е знак за напре-
жение и стрес. Можем да помогнем на пациента като му препо-
ръчаме да диша бавно и дълбоко. 

Б. Лицеви изражения 
Лицевите изражения съдържат голямо разнообразие от емо-

ционални състояния, за които думите могат само да загатнат. 
Очите са особено експресивни емоционално и показват състоя-

нието на пациента. Въпреки, че много хора се научават да крият 
истинските си емоции, наблюдателният зъболекар трябва да умее да 
разпознава сигналите за напрежение, оплакване, стрес или болка, 
уловими от израженията на пациента. 

Впечатлението за непознат човек в 90% от случаите се фор-
мира в първите 90 секунди на комуникация. Зъболекарят трябва да 
познава особено добре собствените си изражения. Изразената на 
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лицето тревога тревога по време на работните или операционни 
процедури може доста да обърка, смути, дори отчае пациента. 
Отегчение, липса на интерес и напрежение са емоции, които 
пациента улавя много лесно. 

 
Невербални техники за повлиаване на поведението 
А. Визуален контакт 
Гледането на пациента без явно втренчване утвръждава разби-

рането. За изграждане на добри отношения с пациента погледът на 
зъболекаря трябва да се среща с неговия около 60–70% от времето 
за общуване. Скованото и скромно поведение със среща на погле-
дите за не повече от 1/3 от времето не предизвиква доверие. 

Препоръчва се т.нар. делови поглед, които представлява 
наблюдение в триъгълника между медиалния край на орбитите и 
средата на челото. Този поглед позволява достатъчен контрол върху 
другите невербални средства за комуникация. 

Контролът върху погледа е много важен за подържането 
вниманието на пациента и от друга гледна точка. Изследванията 
показват, че 87% от информацията подтъпва в мозъка от зрителните 
рецептори, 9% през слуховите и 4% през другите сетива. 

Б. Изражение на лицето 
Усмивка или кимане на главата показват сърдечност 
В. Гласови характеристики 
Гласът на зъболекаря трябва да модулира, за да покаже раз-

биране и да помогне на пациента да осъзнае важните въпроси. 
Г. Положение на тялото 
Обръщането с лице към пациента, когато зъболекарят става 

или сяда, говори за внимание и загриженост. Обръщането с гръб 
може да се възприеме като пренебрежение. Навеждането напред 
към пациента показва, че зъболекарят се интересува и иска да чуе 
повече, като стимулира пациента. [7, с. 167] 

Близостта означава интимност, като дистанцията указва за по-
малко внимание. Различават се четири ясно разграничими прост-
ранствени зони: 

1. Интимна зона. На 15 до 45 см. от човека. От всички зони 
тази е много важна, защото човек я охранява като лична собстве-
ност. Обикновенно се разрешава проникване в нея само на лица, 
които са в тесен емоционален контакт с човека. В тази зона има 
подзона с радиус 15 см., в която се прониква само при физически 
контакт. Това е свръхитимната зона, в която работи зъболекаря. 
Част от негативните подсъзнателни настроения срещу зъболекаря и 
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лечението му се дължат именно на нахлуването в тази зона. Това 
трябва да се има в предвид при предварителния разговор за 
спечелване доверието на пациента. 

2. Лична зона. На 45 до 120 см. от човека. В нея се извършва 
разговора между зъболекаря и пациента. 

3. Социална зона. На 120 до 360 см. от човека. Това е раз-
стоянието, което се препоръчва предварителния контакт с непоз-
нати хора, каквито са новите пациенти. В тази зона се провеждат 
консултациите и предварителната анамнеза. 

4. Обществена зона. Над 360 см. Това е разстоянието пред 
аудитория и се препоръчва при групова профилактика. [4, с. 98] 

Вербалните внушения могат да бъдат заменяни предимно чрез 
употребата на визуалния контакт, положението на тялото и 
съответната дистанция. Трябва да се има предвид,че вербални 
внушения с важно значение могат да бъдат възприети неадекватно, 
когато говорещият зъболекар няма визуален контакт, обърнат е с 
гръб или е далеч като дистанция. 

Всяка дума, всеки жест жест на лекаря упражняват въздействие 
върху пациента. Това въздействие е нужно да бъде така премерено 
и насочено, че да има винаги психотерапевтичен ефект. Преди 
всичко да бъде достатъчно времето за основно запознаване с лич-
ността на пациента, с неговите проблеми – явни и скрити, важно е 
пациента да се остави да говори, лекарят трябва да разбира труд-
ностите и мотивите за едно или друго поведение, да оставя пациен-
та да изказва всичко, да се разтоварва емоционално, като се избягва 
прибързано вземане на страна, прибързани съждения и преценки. 
Не бива да се допуска брутално намесване, груби бележки, уж с 
намерението изведнъж да се внесе яснота в разбирането на болния. 
Трябва пациента да се остави да говори свободно и сам да стига до 
предложения за решаване на проблемите. Извън рамката на профе-
сионално поведение е лекарят да  разрешава лично тези проблеми. 
Той спомага за възстановяване телесното и психично здраве, за да 
предостави възможността пациентът да се справи сам със собствени 
сили.  
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Summary: The aim of this paper is to present the results of a 

psychological study of trait emotional intelligence (EI) in a high-school setting. 
A total of 342 Bulgarian secondary students (162 males, 168 females), aged 14 
– 18 years, were administered the Trait Emotional Intelligence Questionnaire – 
Adolescent Short Form (TEIQue-ASF)(Petrides et al. 2006), translated in 
Bulgarian by A. Kardasheva. Factor analysis identified 3 factors explaining 
39.98% of the total variance (KMO = .810, Bartlett's Test p = < .05): ‘well-
being’, ‘self-control’, ‘emotionality and sociability’. It was also found that 
different aspects of the studied phenomenon are significantly influenced by 
independent variables such as age, grade, school, academic performance and 
extracurricular activities. The analysis can serve as a basis for further research 
in the field, as well as for enhancing the quality of learning in secondary 
education. 

Keywords: trait emotional intelligence, TEIQue-ASF, factor structure, 
independent variables, high school setting. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Емоционалната интелигентност се разглежда като един от най-

популярните и същевременно противоречиви конструкти на 21. век. 
Приема се, че концепцията за този феномен произхожда от теорията 
за социалната интелигентност на Едуард Торндайк (1920) и теория-
та за множествената интелигентност на Хауърд Гарднър (1983) 
(особено „интер-” и „интраперсоналните” интелигентности), в кои-
то е поставен акцент върху когнитивните способности на личността, 
свързани с предприемането на разумен подход към взаимоотно-
шенията, както и с разбирането и управлението на собствените 
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и/или чужди очаквания, мотивация, чувства др. (Kardasheva 2012, 
Kostadinova 2013).  

Сред учените не е налице единодушие по въпроса доколко 
научно обосновано е разглеждането й като отделно явление, както и 
в какво точно се състои нейната същност. Напр. в моделите на спо-
собностите, какъвто е този на Питър Саловей и Джон Майер (1990), 
феноменът се интерпретира като специална когнитивна способност 
за възприемане, оценка, разбиране, изразяване и управление на 
собствените и чуждите емоции. В тази връзка не е учудващо, че 
изследователските усилия са съсредоточени върху измерването на 
максималното представяне посредством използването на тестове 
със задачи. В сравнение, привържениците на т.нар. „смесени” 
модели (Р. Бар-Он, Д. Голман и др.) и модели на чертите (Е. 
Фърнам, К. Петридес и др.) включват в обхвата на явлението аспек-
ти на личността. Фокусът е върху типичните проявления, а като 
инструмент се използват самооценъчни въпросници (Kardasheva 
2012, Kewalramani, Agrawal & Rastogi 2015).  

Един от най-популярните модели на чертите е този на Е. 
Фърнам и К. Петридес (Petrides & Furnham 2001), чиито метод 
TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire) е признат в науч-
ните среди за своята всеобхватност и съответствие със субективната 
природа на емоционалното преживяване, както и релевантността на 
айтемите по отношение на голям брой личностни диспозиции и 
дименсии. Моделът на Фърнам и Петридес изхожда от тезата, че 
емоционалната интелигентност е свързана по-скоро с личностните 
особености, отколкото с когнитивните способности. Феноменът се 
разглежда като съвкупност от личностни черти, която предоставя 
информация за субективното възприятие на отделната личност по 
отношение на ефективността на убежденията, чрез които възприе-
ма, обработва и използва емоционално наситена информация. 
Въпросната констелация включва 15 дименсии (оптимизъл, щастие, 
самоуважение, емоционална регулация, управление на стреса, ниска 
импулсивност, възприемане на емоции, изразяване на емоции, 
емпатия, взаимоотношения, социално съзнание, управление на 
емоции, асертивност, самомотивация и приспособимост), конструи-
рани в 4 личностни диспозиции (благополучие, самоконтрол, емо-
ционалност, общителност) (Kardasheva 2012).  

Съществуват свидетелства (Kardasheva 2012) за значимостта на 
емоционалната интелигентност в различни сфери (психология, 
физиология, политика, управление и др.). Въпреки това според уче-
ните все още не са проведени достатъчно изследвания върху 
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значимостта на феномена в образователна среда (Behera 2016), 
както и специфичните му проявления при деца и юноши (Mavroveli 
et al. 2007). Настоящата разработка е ориентирана към възстано-
вяване на този баланс посредством изясняване на особеностите в 
емоционалната интелигентност при български ученици в горна 
училищна възраст. Допускането е, че съществуват специфични 
структурни компоненти на емоционалната интелигентност, както и 
че вероятно са налице диференциални особености. За успешното 
постигане на поставената цел и за адекватна проверка на издиг-
натите хипотези е установена факторната структура на феномена в 
българския образователен контекст и е изследвано влиянието на 
независими фактори като пол, възраст, клас, училище, среден успех 
от предходната година и извънкласни дейности. 

 
МЕТОД И ПРОЦЕДУРА 
 
Извадка  
В изследването са обхванати общо 342 ученици на възраст от 

14 до 18 г. (M = 16.11, SD = 1.07), от които 162 мъже (47.4%), 168 
жени (49.1%) и 12 изследвани лица (3.5%), които не са посочили 
своята полова. Във възрастово отношение преобладават участ-
ниците на 17 г. – 108 души (31,6%), следвани от групите на 15- и 16-
годишните – съответно 99 (29%) и 89 души (26%), а значително по-
малко на брой са учениците на възраст 14 г. (16 души, 4.7%) или 18 
г. (30 души, 8.8%). Най-много са изследваните лица, обучаващи се в 
11 клас – 119 (34.8%), следвани от деветокласниците – 105 (30.7%), 
десетокласниците наброяват 84 души (24.6%), а накрая са учени-
ците от 12 клас – 34 (9.9%).  

Изследваните ученици се обучават в три държавни средни 
училища в гр. София, каквито са: 19. СУ „Елин Пелин (средно 
училище с предприемаческа насоченост) – 128 души (37.4%), 35. 
СЕУ „Добри Войников” (средно училище с фокус върху изучава-
нето на чужди езици) – 113 души (33%), и 128. СУ „Алберт 
Айнщайн” (средно училище с профилирано обучение по инфор-
матика, информационни технологии или стопански мениджмънт) - 
101 души (29.5%).  

 
Инструментариум 
За целите на психологическото изследване е приложена крат-

ката версия на самооценъчния въпросник за оценка на емоцио-
налната интелигентност като личностна черта при юноши (Trait 
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Emotional Intelligence questionnaire adolescence short form (TEIQue-
ASF, Petrides et al. 2006). Инструментът е преведен на български 
език от Антонина Кардашева и е достъпен за изследователски цели 
на страницата на www.psychometriclab.com. TEIQue-АSF съдържа 
30 кратки твърдения от затворен тип, за всяко от които респон-
дентите следва да отбележат своята степен на съгласие.  Характерно 
е, че преди обработката на данните част от твърденията се пре-
образуват от положителни в отрицателни или обратното съобразно 
същността на изследваната личностна черта. В допълнение, за 
разлика от оригиналния вариант при провеждането на настоящото 
изследване вместо 7-степенна скала тип Ликърт е предпочетена 
скала от 1 (напълно несъгласен) до 5 (напълно съгласен). Това 
изследователско решение е мотивирано от стремежа към макси-
мално ефективен процес събиране на данни от участниците, които 
освен настоящия въпросник имат за задача да попълнят още два 
такива като част от по-мащабно проучване.  

 
Процедура 
Организацията на емпиричното проучване е договорена с 

училищните ръководства посредством лични срещи или със 
съдействието на училищните психолози, като при необходимост е 
получено писмено информирано съгласие от страна на родителите. 
Данните са събрани по време на регулярен час на класния 
ръководител (40-45 мин.) през ноември 2019 г. с помощта на 
студенти по психология в ролята на квестори. След предоставяне на 
кратко разяснение относно целта на проучването, конфиденциал-
ността на събраната информация и начина на отговаряне, на всеки 
участник е предоставен анонимен самооценъчен въпросник на 
хартиен носител, който включва твърденията, съдържащи се в пред-
ставения по-долу изследователски инструмент, както и въпроси, 
свързани с потенциално значими социодемографски фактори. Полу-
чените резултати са въведени в компютърната програма SPSS-19, 
където посредством множество анализи (анализ на вътрешната 
консистентност, факторен анализ, дисперсионен анализ – ANOVA; 
Т-тест за независими извадки; пост-хок тест и др.) е извършена 
съответната статистико-математическа обработка. 

 
 
 
 
 

http://www.psychometriclab.com/
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РЕЗУЛТАТИ 
 
Надеждност и факторна структура  
Преди пристъпването към анаПри първоначалното изчисляване 

на коефициента на Кронбах (Cronbach's Alpha) (N = 342) се регист-
рира добра надеждност на целия инструмент (α = .808) и незадо-
волителна такава по отношение на две от подскалите, заложени в 
теоретичния модел (благополучие: α = .823, самоконтрол: α = .602, 
емоционалност: α = .426, общителност: α = .476). Тези резултати, 
както и липсата на данни от изследвания на база кратката версия на 
инструмента в български контекст налагат пристъпването към 
проверка на условията за осъществяване на факторен анализ. 
Общият коефициент на извадкова адекватност (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) показва добри условия за адекватно 
интерпретиране на формираната факторна структура на въпросника 
(КМО = .810, 

2
 (342) = 2395.431). В допълнение, тестът на Бартлет 

за сферичност (Bartlett‟s test) потвърждава равнище на значимост 
под 5% (p = .000 < .05), следователно корелационната матрица не е 
единична, а съдържаните в нея корелационни коефициенти са ста-
тистически значими. При изчисляване на индивидуалните коефи-
циенти на извадкова адекватност се оказва, че най-ниската стойност 
е .542 > .5, което показва, че не е наложително да бъдат отстранени 
твърдения преди пристъпване към анализ. 

Експлораторен факторен анализ (Exploratory factor analysis - 
EFA) по метода на главните компоненти (Principal Component 
Analysis) идентифицира 9-факторен модел, състоящ се от фактори 
със собствени стойности (eigenvalues) по-големи от 1 (Kaiser 1960), 
които съвкупно обясняват 64.74% от общата дисперсия на теста. 
След прилагането на графичния тест на Р. Кетъл (Cattel‟s Scree test) 
(Cattel 1966), паралелния анализ на Дж. Хорн (Parallel Analysis) 
(Horn 1965) и теста МАР на В. Велисер (Minimum Average Partial 
test) (Velicer 1976) обаче става ясно,  че са налице три или четири 
значими фактора. Изпробването на двата варианта показва, че в 
конкретния случай 4-факторното решение не води до проста и лесна 
за интерпретация структура. Затова е предпочетен вариантът с 3 
фактора, обясняващи 39.98% от общата дисперция.  

За някои твърдения стойностите на факторните коефициенти 
се оказват доста близки, което налага прилагането на ротация. 
Оказва се, че методите на ортогонална ротация (orthogonal rotation) 
не позволяват обособяването на проста факторна структура, ето 
защо е пристъпено към скосена (наклонена) ротация (oblique 
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rotation) на база на метода Промакс (Promax algorithm with Kaiser 
Normalization (k = 4)). Характерно за този тип ротационни методи е, 
че при тях се допуска факторите да не са изолирани един от друг. 
Приема се, че това е налице при корелационни коефициенти около 
и по-високи от .32 (Tabachnick & Fidell 2013), каквито са установени 
и между някои от факторите при настоящото изследване (.458 - 
между фактор 1 и фактор 2, .303 - между фактор 1 и фактор 3). 

Прегледът на факторните тегла на отделните айтеми показва, 
че 4 от тях (6, 25, 28 и 29) не могат да бъдат еднозначно раз-
пределени. Поради тази причина те са отстранени от анализите на 
факторно равнище, но са запазени при изчисляването на глобалното 
равнище на емоционална интелигентност. Твърдение 6 засяга 
взаимоотношенията на юношите с техните съученици и затова е 
логично да са налице взаимовръзки с различни аспекти на емоцио-
налната интелигентност във въпросната възраст. От друга страна, 
твърдения 25 и 28 се отнасят до склонността към отстъпване и 
желанието за подобряване на взаимоотношенията с родителите, 
които могат да се тълкуват двустранно. А по отношение на твърде-
ние 29, то е свързано с приспособимостта към различни условия, 
която в пълната версия на въпросника участва при формирането на 
глобалната емоционална интелигентност като личностна черта, но 
не и в подскалите. Разпределението на останалите твърдения по 
фактори е представено в табл. 1.  

 
Табл. 1. Матрица на факторните коефициенти  

след промакс-ротация (к = 4) 

Айтем 
Фактор 1.  

Благополучие 
Фактор 2. 

Самоконтрол 

Фактор 3. 
Емоционалност и 

общителност 

24. .871   

20. .788   

12. .734   

9. .724   

3. .702   

27. .700   

5. .694   

18. .590   

4.  .717  
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22.  .607  

8.  .579  

13.  .557  

19.  .527  

7.  .512  

2.  .323  

14.  .313  

15.  .307  

30.  .303  

11.   .666 

26.   .588 

17.   .532 

21.   .513 

23.   .475 

1.   .394 

10.   .382 

16.    .318 

 
Първият фактор „Благополучие” съдържа твърдения 3, 5, 9, 

12, 18, 20, 24 и 27 (α = .849), които се отнасят до убеждения на 
изследваните лица, свързани със самоуважение, оптимизъм, щастие 
и самомотивация. Вторият фактор „Самоконтрол” се състои от 
въпроси 2, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 22 и 30 (α = .678), които имат 
оценяват субективното възприятие на участниците за тяхната 
импулсивност, начини за справяне със стреса и регулация на нега-
тивни емоции. Третият фактор обединява компонентите „емоцио-
налност” и „общителност” от оригиналния модел, затова е наречен 
„Емоционалност и общителност”. Към него са приобщени 
твърдения 1, 10, 11, 16, 17, 21, 23 и 26 (α = .572), които имат 
отношение към възприемането, управлението и изразяването на 
емоции, емпатията, социалното съзнание, асертивността и взаимо-
отношенията. Отделните фактори обясняват съответно 21.75%, 
9.67% и 8.55% от дисперсията. 

В обобщение може да се посочи, че на база данните от напра-
вения факторен анализ се обособява 3-, а не 4-факторна структура, 
каквато е предложена в оригиналния модел на Фърнхам и Петридес. 
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Въпреки това следва да вземат предвид две важни уточнения. На 
първо място, основната разлика между двете структури се състои 
във факта, че при настоящото изследване два от факторите са 
обединени в един. На второ място, кратката версия на метода 
TEIQue е предназначена най-вече за оценка на глобалната емо-
ционална интелигентност като личностна черта. В тази връзка и 
самите автори отбелязват, че може да се очаква наличието на по-
малко надеждни резултати на факторно равнище (Petrides et al. 
2006). 

 
Влияние на независими променливи 
С цел да бъдат установени евентуални диференциални осо-

бености, е проверено влиянието на следните демографски и образо-
вателни фактори: пол, възраст, клас, училище, академично предста-
вяне (среден успех от предходната година) и извънкласни дейности. 
При направен Т-тест за независими извадки се установява, че не са 
налице статистически значими различия на база пол при никоя от 
скалите: фактор „Благополучие и мотивация” (t (330) = .790, p = 
.430 > .05), фактор „Самоконтрол” (t (330) = 1.853, p = .065 > .05), 
фактор „Емоционалност и общителност” (t (330) = -1.888, p = .060 > 
.05), фактор „Глобална ЕИ” (t (330) = .967, p = .334 > .05). От една 
страна, получените резултати са в синхрон с предишни изследвания 
с помощта на инструмента TEIQue-ASF (Mavroveli et al. 2007). От 
друга страна обаче е интересно да отбележим наличието на две 
тенденции. От една страна, мъжете (M = 34.57, SD = 6.163) по-често 
от жените (M = 33.25, SD = 6.732) възприемат себе си като само-
контролиращи се. От друга страна, по отношение на възприятието 
за устойчивостта на качества, свързани с емоционалност и общител-
ност, са отчетени по-високи средни стойности при жените (M = 
30.08, SD = 4.732) отколкото при мъжете (M = 29.10, SD = 4.681).  

Съобразно резултатите от направен дисперсионен анализ се 
оказва, че на възраста се дължат 3.4% от различията при възприя-
тието за благополучие (F (342) = 2.979, p = .019 < .05), 3.6% от 
различията при възприятието за самоконтрол (F (342) = 3.112,             
p = .016 < .05), 2.8% от различията относно емоционалност и общи-
телност (F (342) = 2.471, p = .044 < .05) и 5.2% от различията при 
глобалната емоционална интелигентност като личностна черта (F 
(342) = 4.617, p = .001 < .05). След проведен пост-хок тест на Тюки 
(Tukey HSD) се регистрира, че единствено по отношение на гло-
балната емоционална интелигентност са налице статистически зна-
чими различия между стойностите при 14-годишните (M = 115.63, 
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SD = 9.674) и 15-годишните (M = 104.06, SD = 14.214) (p = .021 < 
.05), както и между стойностите при 15-годишните (M = 104.06, SD 
= 14.214)  и 17-годишните (M = 11.34, SD = 13.672)  (p = .013 < .05). 
Това означава, че около 15-годишна възраст временно настъпва 
понижаване на увереността в собствената емоционална лична 
ефикасност, което би могло да се дължи на сблъсъка с характерните 
за юношеството динамични промени на физиологично, когнитивно, 
емоционално, социално и морално равнище. Подобна тенденция се 
наблюдава и при проследяване на стойностите по субскали. 

По отношение на класа резултатите сочат, че с влиянието на 
тази променлива се обясняват 2.4% от различията по отношение на 
фактора „самоконтрол” (F (342) = 2.775, p = .041 < .05) и 2.9% от 
различията в субективното възприятие за глобална емоционална 
интелигентност като личностна черта (F (342) = 2.177, p = .090 > 
.05). На база на допълнително направени пост-хок тестове на Тюки 
(p = .026 < .05) се установява, че единадесетокласниците (M = 
14.741, SD = 1.351) възприемат себе си като по-високо емоционално 
интелигентни от десетокласниците (M = 14.038, SD = 1.532). 
Въпреки че не се потвърждават междугруповите различия на база 
фактора „самоконтрол”, си заслужава да бъде отбелязана сходна 
тенденция към нарастване на средните стойности от 10 клас нагоре: 
9 клас (М = 33.00, SD = 6.083), 10 клас (M = 33.00, SD = 6.529), 11 
клас (M = 34.76, SD = 6.620), 12 клас (M = 35.59, SD = 6.011).  

Проверката на влиянието на фактора „училище” е мотивирана 
от допускането, че различната насоченост на обучението в отдел-
ните учебни заведения би могла да се отрази на емоционалната 
интелигентност на учениците. Резултатите от дисперсионния анализ 
показват, че тази независима променлива има отношение един-
ствено към субективното възприятие за емоционалност и общител-
ност (F (342) = 4.628, p = .010 < .05), обяснявайки 2.7% от наблю-
даваните различия. Оказва се, че участниците от 35.СЕУ „Добри 
Войноков”  (M = 3.59, SD = 4.646) имат значително по-високи 
стойности от обучаващите се в „19.СУ „Елин Пелин” (M = 29.11, 
SD = 4.329) (p = .04 < .05) и в „128.СУ „Алберт Айнщайн” (M = 
28.79, SD = 5.210) (p = .015 < .05). От една страна, различията биха 
могли да се дължат на подбора и профила на учениците в отделните 
училища. От друга страна обаче получените резултати биха могли 
да се тълкуват и като свидетелство за ролята на учебната среда при 
формирането на увереност в собствените социални и емоционални 
умения. 
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След направен дисперсионият анализ за проверка на влиянието 
на независим фактор „Среден успех от предходната година” се 
регистрират статистически значими различия по отношение на 
фактор „емоционалност и общителност” (F (307) = 9.121, p = .000 < 
.05) (5.7%), както и на фактор „глобална емоционална интели-
гентност” (F (307) = 4.087, p = .018 < .05) (2.6 %). С помощта на 
пост-хок тест на Тюки става ясно, че учениците с успех под 4.50 по-
рядко възприемат себе си като емоционално интелигентни (M = 
102.34, SD = 12.686) в сравнение с учениците с успех между 4.50 и 
5.50 (M = 102.34, SD = 12.686) при (p = .024 < .05) и тези с успех над 
5.50 (M = 108.91, SD = 14.678) при (p = .021 < .05). Същата тен-
денция се наблюдава и при средните стойности по отношение на 
подскалата „емоционалност и общителност”: „Под 4.50” (M = 27.13, 
SD = 4.609) спрямо „Между 4.50 и 5.50” (M = 30.08, SD = 4.637) при 
(p = .000 < .05); „Под 4.50” (M = 27.13, SD = 4.609) спрямо „Над 
5.50” (M = 30.18, SD = 4.092) при (p = .000 < .05). Тези резултати са 
в синхрон с изводите от предишни изследвания (Aritzeta et al. 2016, 
Ferrando et al. 2011, Joseph & Newman 2010), при които е установена 
положителна взаимовръзка между равнището на възприета емоцио-
налната интелигентност и резултатите от учебната дейност. 

Влиянието на извънкласните дейности върху емоционалната 
интелигентност като личностна черта и нейните компоненти е про-
верено с помощта на Т-тестове за независими извадки. Установява 
се, че по отношение на фактор „благополучие” (t (292) = -2.182,          
p = .030 < .05) учениците, които се занимават с извънкласни спорт-
ни дейности (M = 31.87, SD = 6.273) имат по-високи стойности от 
своите връстници, които не практикуват спорт извън училище (M = 
3.18, SD = 6.636). Същевременно се оказва, че заниманията с 
извънкласни дейности, различни от спорт, се свързват с по-високи 
равнища на самовъзприети емоционалност и общителност: (t (292) = 
-2.326, p = .021<  .05): НЕ  (M = 29.21, SD = 4.902); ДА (M = 3.45, SD 
= 4.184). Тези изводи допълват данните от предишни изследвания 
(Eccles et al. 2003), на база на които е достигнато до заключението, 
че упражняването на конструктивни извънкласни дейности под-
помага развитието на юношите, оказвайки благотворно въздействие 
върху различни аспекти като учебното представяне, ангажираността 
в училище и др. 

 
ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ 
Анализът и обсъждането на получените резултати потвържда-

ват хипотезата, заложена в настоящото изследване. Потвърди се 
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наличието на специфична структура и съдържание в компонентите 
на емоционалната интелигентност, чрез три фактора, чиято интер-
претация представя различни измерения по отношение на субек-
тивните възприятия на юношите за: 1) благополучие; 2) самокон-
трол; 3) емоционалност и общителност. Въпреки че полученото 
факторно решение се различава от оригиналната структура по броя 
на факторите, в съдържателен план факторите са близки до зало-
жените в теоретичния модел.  

На база на направените наблюдения може да се заключи, че 
съществуват специфични особености на емоционалната интелигент-
ност като личностна черта в юношеска възраст, които са обусловени 
от влиянието на фактори като възраст, клас, училище, учебен успех, 
извънкласни дейности и др. При първи фактор, благополучие, се 
наблюдават различия по възраст (F (342) = 2.979, p = .019 < .05) и 
извънкласни спортни дейности (t (292) = -2.182, p = .030 < .05). При 
втория фактор, самоконтрол, са установени вариации на единствено 
на база възраст (F (342) = 3.112, p = .016 < .05). При третия фактор, 
емоционалност и общителност, индивидуални различия са регист-
рирани в зависимост от възрастта (F (342) = 2.471, p = .044 < .05), 
училището (F (342) = 4.628, p = .010 < .05), учебния успех ” (F (307) 
= 9.121, p = .000 < .05) и участието в извънкласни дейности, различ-
ни от спорт (t (292) = -2.326, p = .021<  .05).  А по отношение на гло-
балното равнище, резултатите сочат, че емоционалната интелигент-
ност като личностна черта се влияе статистически значимо от 
факторите възраст (F (342) = 4.617, p = .001 < .05), клас (F (342) = 
3.328, p = .020 < .05) и учебен успех (F (307) = 4.087, p = .018 < .05).  

Настоящото изследване обхваща извадка от 342 български 
юноши, обучаващи се в 3 столични средни училища, следователно 
не е реалистично да се претендира за общовалидност и всеобхват-
ност на получените резултати. Въпреки това авторът вярва, че 
анализът и направените заключения свидетелстват за необходи-
мостта от допълнителни изследвания върху емоционалната инте-
лигентност в образователен контекст, които биха могли да под-
помогнат специалистите в процеса на подобряване качеството на 
средното образование в България. 
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Summary: In the modern stage of psychology, a great deal of attention is 

paid to studying the development of the child. Increasing the number of children 
with disabilities in development requires their research in the future. 

 Knowing the specifics of emotional and behavioral responses helps to 
determine the corrective action of each individual case. This report provides a 
theoretical  analysis of the emotional and behavioral development of people 
with intellectual disabilities: mental retardation, autism spectrum, Down 
syndrome and epilepsy. 
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Личността в психологията се разглежда като интегриращ 

принцип, който свързва различните психични процеси на индивида. 
В съвкупността от различни личностни черти, значимо място при-
надлежи на емоциите, които влияят върху всяко проявление на 
човешката дейност. Каквито и фактори да определят живота и дей-
ствията на човека, те стават психологическо ефективни само като 
проникнат в сферата на емоционалните отношения[10]. Те възник-
ват  в основата на съзнанието на детето на обмен на жестове, погле-
ди, усмивки, чувства, които изразяват при приемане или отхвърляне 
от другите[15]. Емоциите  регулират поведението ни, което ни по-
мага да се адаптираме към нашия социален контекст като функцио-
нални членове[13], но някои учени (Аrrnold, 1960; Lazarus, 1968; 
Young, 1961) считат, че емоциите разрушават и дезорганизират 
поведението на човека, явяват се като основен източник на психо-
соматични заболявания[2].  

Началото на теоретичното развитие и изучаване на емоцио-
налната сфера на личността на умствено изостаналото дете е свър-
зано с името на Л. С. Виготски. Той изразява идеята за тясно 
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взаимодействие и вътрешно единство на интелектуалната и емо-
ционалната сфера. Утвърждава, че при детето с умствена изоста-
налост връзката между интелект и афект е различна от нормалната 
и, че тази характеристика е важна за разбиране на особеностите на 
неговата психика[8]. Според Л.В.Занков „афективните стремежи на 
умствено изостаналите хора не са достатъчно преминали през 
многостранната призма на оценките и преценките”. Наличието на 
„симпатични” емоции, проява на съчувствие към определени инди-
види, способност за съпреживяване на обида и срам се наблюдава 
дори и при тежки степени на умствено изоставане[4]. 

Много деца и подрастващи с умствена изостаналост са при-
нудени да се сблъскват с препятствия поради техните интелектуал-
ни, физически и социални нарушения, и често слабо контролират 
собствения си живот. Около 10–40% от умствено изостаналите лица 
имат значителни емоционални и поведенчески проблеми[9]. Прояв-
лението на емоциите при умствено изостанали деца зависи от 
възрастта, от дълбочината и структурата на дефекта (принадлежащ 
към определен клиничен вариант на умствената изостаналост) и 
разбира се, от социалната среда, в която се намира [8]. Развитието 
им е свързано с определени социални ситуации. Разбирането, пре-
живяването на ситуацията от детето и неговите промени, предиз-
викват определени емоционални състояния [6]. 

Емоциите на умствено изостаналата личност често са неадек-
ватни, непропорционални на влиянието на външния свят в тяхната 
динамика. Някои от тях имат прекомерна лекота и повърхностност 
при преживяване на сериозни житейски събития, бързи преходи от 
едно настроение към друго. Други имат прекомерна сила и инерт-
ност на преживяванията, които възникват по маловажни поводи [5]. 
Според Bremejo индивидите с интелектуални затруднения преживя-
ват емоциите в съответствие с измеренията на удоволствия или 
напрежение, по същия начин, по които „нормалните” деца, младежи 
и възрастни. Способността да се разграничат приятните от неприят-
ните емоции е еднакво прецизна за лица с или без интелектуален 
дифицит. Въпреки това, лица с интелектуални затруднения имат 
повече трудности в идентифициране на специфичните емоции [15]. 
В условия на прекомерна грижа, психогенното забавянето на емо-
ционалното развитие се проявява във форма на егоцентрични нагла-
си, неспособност за волеви усилия [7]. 

За всяко емоционално състояние съответства определено изра-
жение на лицето – очите, устните, веждите, както и характерни 
моторни реакции – общия характер на движенията, пози, жесто-    
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ве [10]. Garitte (2003)счита, че умствената възраст, свързана с когни-
тивното развитие, а не с хронологичната възраст, помага на лицата с 
интелектуални затруднения да разпознават емоционалните израже-
ния на лицето и да направят извод за емоционалното състояние на 
другите хора [15].   

Хората с умствена изостаналост често показват два вида проб-
лемни поведения, които не са конкретно посочени в критериите на 
DSM-IV-TR: стереотипни поведения, които са повтарящи се дей-
ствия, не изпълняващи функция, като ръкопляскане на ръцете, леки, 
но бързи движения на пръстите и ръцете и разклащане на тялото и  
самоувреждащо(автоагресивно)  поведение, като удряне на главата, 
хапане. Хората с умствена изостаналост, които проявяват и двата 
вида проблемно поведение, имат по-големи дефиците в невербал-
ните социални умения, отколкото тези само с един вид проблемно 
поведение. Други прояви, които често вървят заедно с умствената 
изостаналост са последователен избор на взаимодействие с пред-
мети, а не с хора, неподходящо докосване на другите, съпротива 
срещи физически контакт или превързаност [17]. Тези разстройства 
в поведението, често се дължат на това, че нервната система не е 
достатъчно зряла, за да се адаптира към промените в живота. 
Физическите оплаквания винаги трябва да се разглеждат като 
причина за промяна в поведението [16] 

Поведенческите характеристики и особеностите на развитие на 
индивиди с интелектуални затруднения, като по-ниско самоопре-
деляне на понятията, лошо чувство за самоефективност и ниска 
компетентност, допринасят за по-голяма емоционална уяз-
вимост[15].   

Хората с интелектуални затруднения имат повишен риск от 
разстройства от аутистивен спектър в сравнение с общата попу-
лация. Някои психологически теории, промените в емоционалната 
обработка са основен дефицит на лицата от аутистичен спектър. 
Hobson и други автори, описват трудности при възприемане, раз-
познаване, разбиране, изразяване, и регулиране на емоциите [18]. Те 
изпитват много силни чувства на радост, тревога, ярост и удо-
волствие. Проблемът е, че поради липса на социална компетентност 
децата от аутистичен спектър не се научават да контролират чув-
ствата си по социално приемлив начин. Още повече че, всеки аутист 
изразява чувствата си по собствен начин, който може да бъде 
труден за интерпретация [1]. Нямат емоционален резонас към 
обкръжаващата ситуация, безразличие към близки, съчетано с пови-
шена уязвимост, чувствителност към остър тон, силен глас. Избяг-
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ват контакт с очите, свързано с факта, че емоционално не разгра-
ничават неодушевените предмети от одушевените[4]. Всъщност, 
Leo Kanner (1943) първи очертава промените в емоционалната 
система, които той обобщава като липса на „емоционален 
контакт”[18].  

За лицата от аутистичен спектър е характерна хиперстезия към 
обичайни сензорни стимулации. Цветовете на реалността са пре-
комерни, травматични, неприятни. Ето защо, околната среда за 
аутисти е източник на постоянен негативен фон на усещания и 
емоционален дискомфорт, които допринасят за чувство на неси-
гурност и са плодородна почва за страх[4]. 

Повечето хора със синдром на Даун проявяват умерено до 
тежко забавяне на умственото развитие, като само някои от тях 
имат I.Q. над 50. Някои клиницисти смятат, че децата със синдром 
на Даун са склонни да бъдат спокойни, кооперативни и адаптив-
ни[11]. Според Damasio те  разбират повече, отколкото могат  да 
изразят, след като почувстват спонтанно емоциите си. Могат да ги 
превърнат в знания, но не винаги се изразяват вербално[15]. Когато 
достигнат юношеството, обаче, лицата със синдром на Даун могат 
да изпитат емоционални и поведенчески затруднения.Понякога те 
се предствят в психологични разстройства.Ранната диагностика и 
техниките за укрепване на физическото и психическо развитие по-
добряване състоянието на лицата с интелектуални затруднения [11].  

Изражението на лицето при синдром на Даун е важно за емо-
ционалното развитие и социализацията. Могат да покажат основ-
ните емоционални изрази(напр. гняв, щастие, тъга) с различна ин-
тензивност. Въпреки това, някои емоционални изследвания на 
развитието (Cicchetti & Beeghly, 1990; Cicchetti &Sroufe, 1976, 1978; 
Mans, Cicchetti & Sroufe, 1978) предполагат, че силата и честотата 
на емоционалното изразяване при деца със синдром на Даун из-
глеждат намалена в сравнения със връстниците. По-специално, 
наблюдава се значително забавяне в развитието на усмивката [13]. 

Епилепсията се наблюдава при много хора с интелектуални 
затруднения, с разпространение между 20-30% [16]. Тя е „скрита” 
или „невидима” инвалидност, тъй като няма симптоми, освен по 
време на припадък. Често няма очевидна причина, което води до 
страх от неизвестното[15]. Mittan  et Locke (1982) показват изне-
надващо висока честота на тези страхове, които допринасят значи-
телно за повишения поведенчески и емоционален стрес, който те 
изпитват. Особено дискутирана е непредсказуемостта на епилепсия-
та: пациенти, обичайно не само не знаят кога ще настъпи поредния 
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епилептичен пристъп, но са принудени да се адаптират дългосрочен 
живот с хроничното заболяване, изходът нерядко е несигурен. Това 
често причинява усещане за недостатъчен контрол върху собстве-
ния живот, влияе неблагоприятно върху настроението и повишава 
трeвожността [3]. Понижената енергия и жизненост, може да са 
резултат от нарушени модели на съня, докато защитността може да 
доведе до скриване, гняв и горчивина[15]. Причините за „емоцио-
налните смущения” са многофакторни, включително семейство и 
психичната анамнеза преди и след началото на епилепсията, невро-
химични и структурни промени, свързани с гърчовата симптома-
тика, тип на епилепсията, психосоциални пречки, антиепилептични 
лекарства и ястрогенни фактори[12]. Поведенческите нарушения, 
най-често свързани с епилепсията са афективни разстройства, вклю-
чително депресия, шизофрения, агресивност и безпокойство[19]. 

Направения теоретичният анализ за емоционалното и поведен-
ческото развитие на лица с интелектуални затруднения позволява да 
се представят следните изводи: 

– Забавено емоционално развитие и неадаптивно поведение. 
– Проявлението на емоциите зависи от възрастта, дълбочината 

и структурата на увреждането. 
– Емоционалното развитие е свързано със социалната среда и 

определените ситуации в нея. 
– Емоциите на лицата с интелектуални затруднения са неадек-

ватни, непропорционални на влиянието на външния свят (повърх-
ностност и инертност на преживяванията; трудности в идентифи-
кацията на специфичните емоции; егоцентрични нагласи).  

– Имат характерно изражение на лицето и моторни реакции 
при всяко  емоционално състояние. 

– Характеризират се с два вида поведение: стереотипно и само-
увреждащо (автоагресивно) поведение.  

– Ранната диагностика и корекциоонно-развиващите дейности 
(техниките за укрепване на физическото и психическо развитие) 
подобряват състоянието на лицата с интелектуални затруднения. 
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Summary: The frequent manifestations of associal behavior among 

adolescents attract the attention of both the public interest and an increasing 
number of researchers from different scientific fields. 

Adolescence is one of the most dynamic periods of personal formation, 
socialization and rationalization of the world. The psychosocial formation of the 
personality of the adolescents into new, more complex social relations, which 
under the negative influence of certain factors become morally labile and with 
marked anti-social character. The deviations gradually destabilize the 
motivational sphere, the self-consciousness and the personality as a whole. 
Before the deviant behavior becomes internally conditioned, it goes through a 
period of marked social conditioning, which makes the factors of the 
environment extremely relevant to the understanding and prevention of associal 
behavior. 

This report aims to analyze coevals influence as one of the important 
aspects of both effective socialization and the formation of associal behavior. 

Key words: adolescent, associal influence, deiant behavior, 
desocialization. 

 
 
Зачестилите прояви на асоциално поведение сред юношите 

привлича вниманието както на обществения интерес така и на все 
по-широк кръг изследователи от различни научни области. 

Юношеството е един от най-динамичните периоди на лич-
ностно формиране, социализация и осмисляне на света. Психосо-
циалното формиране на личността на юношата навлиза в нови по-
сложни социални отношения,  които под негативното влияние на 
определени фактори стават нравствено лабилни и с подчертан про-
тивообществен характер. Отклоненията постепенно дестабилизират  
мотивационната сфера, самосъзнанието и личността като цяло. 
Преди девиантното поведение да стане вътрешно обусловено то 
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преминава през период с подчертано социална обусловеност, което 
превръща факторите на средата в изключително релевантни за 
разбирането и превенцията на асоциалното поведение. 

Настоящият доклад  има за цел да разгледа влиянието на 
връстниците като един от важните аспекти както за ефективна 
социализация, така и формиране на асоциално поведение. 

В свое съчинение, публикувано 1989г-,  Ланкастър, разглежда 
двеста биографии на известни личности, извлича някои основни 
тенденции, проявяващи се през периода на юношеството като: бур-
ни, но краткотрайни емоции, ярка импулсивност, силна фантазност, 
желание за промяна на обществото сред юношите превърнали се по-
късно в знаменитости: Джеферсън, Шели, Толстой, Русо, Вагнер и 
др. (Долто, 1994, с. 54 ). 

Юношеството се характеризира със стремеж към различие, 
който често води до нарушаване на общоприетите норми. 

С началото на юношеската възраст емоционалния контакт 
между детето и родителите силно намалява, а същевременно се 
увеличава емоционалния контакт между връстниците. Тийнейджъ-
рът търси нови модели на поведение с които да замести заученото в 
семейната среда. Рязкото прекъсване на емоционалния контакт с 
родителите е свързан с прекомерно влияние на връстниците често с 
начало на асоциално поведение, ранни сексуални контакти и др. 
(Маджаров, 2001, с. 14) 

През първата половина на юношеството зависимостта от 
връстниците е по-силна. Началото на половото съзряване е свързано 
със стремеж към изграждане на големи групи с други деца.Те имат 
своя вътрешна структура с няколко равнища и лидер, чийто авто-
ритет и влияние изместват тези на учители и родители. Правилата в 
класа започват да се нарушават по-често и децата не съобщават за 
това на учителите.    

По време на юношеството взаимодействията с връстниците са 
по-интензивни и разнообразни и могат да имат критично влияние 
върху ценностите, нагласите и цялостния поведенчески профил на 
юношата. Приятелите стават едни от най-важните фактори оказва-
щи влияние върху социалното, емоционално и когнитивно развитие. 
Психологическата перспектива се фокусира върху реципрочността 
и диадичността на този специфичен вид връзка, която се изгражда 
от множество аспекти като:социална среда, броят на приятелите, 
качеството на приятелството, както и индивидуалните характери-
стики както на приятелите, така и на юношата, който създава 
взаимоотношения с тях. В периода на юношеството възниква необ-
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ходимост от междуличностна интимност, която напуска полето на 
отношенията възрастен – дете. Отваря се психично и социално 
пространство за приятелски отношения ориентирани главно в 
близки по възраст и социален опит връзки. Приятелството оказва 
влияние и върху различни аспекти на Аз-а, самооценката, емо-
ционалната привързаност, преодоляването на самотата и тревож-
ността. Следователно афективния, когнитивния и социален опит 
придобити и усвоени в приятелските връзки имат същата сила както 
и опитът в семейството. (Ангелова 2015:287) 

През периода на юношество се наблюдава бурно преориенти-
ране от възрастните към връстниците. Акцентът на социално влия-
ние се измества както и посоката на социализацията. Групата на 
връстниците става основна среда за социализация, подкрепа и опит. 

Взаимоотношенията с връстниците предоставят поле за со-
циално сравнение, експериментиране с разнообразни социални 
роли, осъзнаване на сходствата и различията между юношата и 
другите.  

Просоциалното и асоциално поведение са психологически сил-
но зависими от взаимоотношенията с връстниците. Децата и юно-
шите активно обясняват един на друг как и защо определени неща 
са правилни или погрешни и кои социални компетентности са 
подходящи, и защо. 

Отхвърлянето от връстниците има тенденция да  подпомага 
асоциалните действия. (Енциклопедия, 1998: 130)  

Повечето юноши декларират, че са поведенчески повлияни от 
връстниците си защото ги харесват и ценят мнението им. (Susan et 
al. 1994) Това важи както по посока на позитивните, така и за 
негативните влияния. Това обяснява многобройните и задълбочени 
изследвания в тази посока, които недвусмислено потвърждават 
връзката между нивата на рисково поведение и присъствието на 
индивиди с проблеми в поведението сред приятелския кръг. Тео-
рията за социалното научаване е най-често използвана за теоретич-
но обяснение на влиянието между връстници. Според нея въздей-
стващия върху поведението модел трябва да притежава значим 
статус, да предизвиква положително отношение и да съществува 
добра връзка между двата субекта. (Крайг 2001, цитиран от 
Шумкова, 2010:317) Следователно удовлетворяващото социално 
взаимодействие между връстници изисква набор от социални уме-
ния, които двете страни да управляват добре в групата. Дори да 
допуснем, че присъствието на индивиди с асоциално поведение в 
групата е въпрос на процес на селекция, а не резултат на процеси и 
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влияния (Hartup, 1994, цитиран от Шумкова, 2010:317) и че юно-
шите избират приятели сред подобните на тях, като това подобие 
може да касае явни белези или несъзнавани тенденции, то винаги се 
изискват умения за възникване и поддържане на социални отно-
шения. Мнозина изследователи на този възрастов период подлагат 
на проверка идеята за проблемното поведение като реакция на 
неуспешна социална адаптация изхождайки от допускането, че е 
необходима лична удовлетвореност, която да определи избора на 
приятели като дългосрочен. Един от най-интересните изводи, до 
които достига И. Шумкова в изследването си върху удовлетво-
реността от отношения с връстници на юноши с проблемно и без 
проблемно поведение е, че заниманията с компютърни игри се 
оказва добър посредник за социализацията на момчета сред връст-
ници. Най-затруднени в интеракции с връстници са момичетата с 
проблеми в поведението. Изключение правят момичетата, които 
имат висок бал по скалата „агресивност”, които се чувстват най-
добре сред връстниците си. Тези, при които се наблюдават висок 
бал по скалата „бягства от дома” и „отпадане от училище”изпитват 
неудовлетвореност от отношенията с родители и с връстниците. 
(Шумкова,2010:323) 

Общуването с връстниците по правило става в група. Малката 
група, съгласно определението на Сава Джонев е множество от 
хора, споделящи обща идентичност, взаимозависими при задово-
ляване на нуждите си, споени от взаимно привличане и органи-
зирани в определени социални структури по отношение на власт, 
статус и общуване (Джонев 2013:5) 

Групата на връстниците е от първостепенно значение в учи-
лищна възраст. Готовността да се разкрива лична информация, 
умението да се разрешават конфликти, способността да се комуни-
кира формално и неформално са само част от перспективите от 
общуването с връстници. От характера на микроклимата на класния 
колектив и общуването в него зависи процесът на социализация и 
формиране личността на ученика, професионалното и житейското 
му самоопределение, приемането на едни или други морални 
ценности и норми като ръководства за действие. Училищният клас е 
реална малка група. Освен формалната група на класа на стихиен 
принцип се формират и неформални групи от връстници. Те са 
резултат на възникналите във формалния колектив отношения на 
симпатии и антипатии. 

В групите съществува йерархия – лидер, членове и желаещи да 
се присъединят към групата. Лидерската позиция дава възможност 
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за сила и контрол над членовете с по-нисък статус. Лидерът опре-
деля правилата, решава кой да принадлежи към групата и кой да 
бъде изключен. Лидерите използват принудителни стратегии, 
физически и невербални, когато е необходимо да постигат целите 
си. (Стаматов, 2008, с. 249) Юношите се стремят да подражават на 
лидера, да му се харесат. Често се състезават с него по поведен-
чески, асоциални прояви. При заявен отказ за участие юношата 
бива санкциониран от лидера и се превръща в жертва на груповата 
асоциална норма. Подрастващи, които са на най-ниски йерархични 
нива в групата на връстниците изпитват затруднения при разбиране 
на социалните правила и се опитват да се възпротивят. Това ги 
превръща в обект на агресия. Колкото по-подтиснат е юношата като 
индивид, толкова е по-голям стремежът му да се подчини на 
групата и да получи одобрението и.  

 Комуникацията в класа е поле за съприкосновения на мнения. 
Това от една страна е шанс за по-креативно разрешаване на даден 
проблем. В този смисъл противоречията са полезни защото задъл-
бочават процеса на самопознание. Задълбочаването на междулич-
ностните конфликти обаче затруднява познавателната дейност на 
учащите се. Засяга се статуса на личността или на формалната или 
неформална група, в която членува.  

Изследвайки междуличностните отношения между учениците 
Huybregts, Vettenburg и D As достигат до извода, че „Антисоциал-
ното поведение в училищата обхваща целия спектър на вербално и 
невербално взаимодействие между учениците, които са активни в 
или извън училище и включва злонамерени или уж злонамерени 
намерения, причиняващи умствени, физически или материални 
увреждания или наранявания на лица в или извън училище, като се 
нарушават неформалните правила на поведение” (Huybregts, 
Vettenburg и D As, 2003, с. 35, цитирани от Василева, 2013)  

Емпирично доказано е, че групата оказва въздействие върху 
членовете в посока на социална фасилитация или инхибиция. 
Активността на другите стимулира и увлича дори по-слабо заин-
тересованите от определена дейност. В определени ситуации 
ефектът от присъствието на другите е обратен и ученикът се при-
теснява да изкаже мнение, за да не бъде критикуван или отхвърлен 
от връстниците си. В образователната среда взаимоотношенията с 
връстниците имат силно влияние върху продуктивността и 
аспирациите. В ситуации изискващи постижения подкрепящите 
взаимоотношения са основна проява на психично здраве. Лошите 
взаимоотношения с връстниците предполагат престъпно поведение 
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в гимназията както и психично разстройство, а липсата на подкрепа 
от връстниците в горен курс предвижда патология в зряла възраст. 
(Енциклопедия 1998:131)  

В процеса на социална идентификация юношата стереотипи-
зира себе си и връстниците, приписва им своите цели, а техните на 
себе си. Според К.Левин участниците в групата се променят под 
влияние на сили възникващи вътре в нея. Той нарича това явление 
„групова динамика”. Юношата променя поведението си много по-
трудно изолирано, отколкото в група. Колкото по-привлекателна е 
групата, толкова по-силно е нейното влияние. Л.Фестингер дефи-
нира привлекателността на групата като сила, която удържа члено-
вете вътре в нея. Той нарича тази сила” групова сплотеност” и я 
интерпретира в емоционален план. (Джонев, 2013:43-44) Юношите 
формират нагласа към поддържане на постоянно съгласие със 
социалната група. Колкото е по-голяма степента на привлеченост от 
групата толкова по-силна е склонността към конформизъм. Вяр-
ността към другите често прераства в действие срещу собствените 
индивидуални интереси. Конформизмът предполага едновременно 
действие на два мощно действащи механизма: Нормативно социал-
но влияние – натискът на другите и информационно социално 
влияние–социално сравнение. (Джонев, 1996:142)  

В групата от връстници приемат нов член, ако той е съгласен с 
правилата и съществуващата групова структура. Новите членове 
обикновено заемат най-нисък статус в структурата. Групата оценява 
качествата и поведението на новите членове по начина им на 
обличане, държание, съгласие за извършване на определени дей-
ствия, социалния статус в класа и в другите групи, в които участват, 
употреба на жаргон, способност да се възпроизведат поведен-
ческите модели на останалите членове от групата. Заемането на по-
висок статус е възможно само, ако младежът развие такива поведен-
чески модели, които да му гарантират одобрение от останалите 
членове на групата. 

 Групата като носител на определени морални ценности може 
да бъде благоприятна почва за изграждане на културно поведение, 
но може да има и отрицателни функции като способства за 
постъпки, чиито подбуди са с различна нравствена значимост, его-
центрична мотивация,високомерно отношение към съученици, 
емоционални състояния на гняв, злост и афект. (Десев, 1969:90) 

Групата на връстниците осигурява насоки и подкрепления 
както и учене на контрол. Участниците в нея пряко се ангажират с 
модели на поведение с просоциален или асоциален характер. 
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Девиантното поведение е постоянен процес, който включва попа-
дане и включване в групи с асоциално поведение и трупане на 
асоциален опит в тях. Следователно, ако юношата интерпретира 
груповата сплотеност като ангажирана с проблемни или преходни 
поведения той ще е склонен да променя поведението си в тази 
посока. Себеодобрението е в пряка зависимост от чувството „за 
ние”. Групата демонстрира положителна нагласа при безпроблемно 
интегриране в нея, което удовлетворява потребността на юношата 
от социално сравнение с връстници, не с възрастни. В групата се 
осъществява успешна реконструкция на индивидуализма, а също 
така и срещу възрастните, които тласкат това желание да се проявя-
ва. Парадоксално е, че периодът на юношеството се характеризира с 
най-голямо свободолюбие, а същевременно попадайки в група 
младежите не реагират адекватно на изискване за подчиненост от 
всякакъв характер. (Деларош, 2011:116) 

Приятелите имат критично влияние върху ценностите и со-
циалните компетентности. Формират се коалиции, които осигуряват 
подкрепа на юношата в групата. Юноши с история на изолация или 
отхвърляне от връстниците са често пъти по неподходящ начин 
насочени към другите. Демонстрират се агресивност, разруши-
телност и други негативно възприемани поведения (Енциклопедия, 
1998:130). Агресията става част от обичайната комуникация в со-
циалните отношения на юношите. Тя може да обхване всички 
позиции и социални статуси в групата. Членовете в групата могат 
да използват агресивно поведение, за да завоюват или задържат 
позиция в нея. 

Инцидентите на агресия в училище са винаги планирани, което 
означава, че има идея, разработена е стратегия на насилствения акт. 
Видовете емоционално насилие, които се срещат между връстни-           
ци са:  

– Насмешка, прякори,присмех, необективни оценки, унижения 
в присъствието на други деца. 

– Отхвърляне, социална изолация, отказ от общуване с жерт-
вата. 

Физическото насилие между връстници включва : отнемане на 
вещи, ритане, скубане, побой. 

Обикновено емоционално и физическо насилие са съпътстващи 
явления.  

В актовете на насилие между връстници се откриват участници 
с различни роли: 
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– Насилници – ученици, които са инициатори и извършители 
на тормоз над други ученици. 

– Помощници на насилника – ученици, помагащи на насил-
ника или пряко участващи в тормоза. 

– Ученици подкрепящи насилника – характерно за тях е, че те 
осмиват жертвата по време на тормоза, окуражават насилника, 
приканват другите да наблюдават насилствения акт. 

– Жертви – ученици обект на агресия и насилие. 
– Защитници на жертвата – усилията им са насочени към 

прекратяване на тормоза, обръщат се за помощ към възрастни или 
към други връстници, опитват се със собствени сили да решат 
проблема и насърчават жертвата да отстоява правата си. (Василева, 
2013) 

Привикването на отделната личност към стереотип на пове-
дение демонстриращо агресивни механизми води до включването в 
поведението на т.нар. агресивни стереотипи. Юношата не винаги е 
подготвен за изискването към промяната на нагласите.  Това води 
до преживяване на безсилие и безпомощност и ограничаване на 
социалните интеракции. Стереотипността често предполага невъз-
можност друг вариант на поведение да се приложи като актуален. 
Възможно е  психологическите характеристики на юношата да 
претърпят промени към неотстъпчивост, злонамереност, трудност 
при извършване на логически ситуативни връзки. Установените 
модели в детско-юношеска възраст се налагат през целия съзна-
телен живот на човек.  

Фактор за разпространение на девиантното поведение са 
социалните условия, които го стабилизират и се създават от 
приятелската среда. Създават се условия за бърза адаптация към 
асоциална активност. Чрез принуда и внушение се въздейства в 
посока спорадична асоциална простъпка. Следва ефективно одоб-
рение и подкрепление от съучастниците в групата. Според Д. Ратер 
и неговите сътрудници  когато имаме подкрепление от десоциали-
зиращи фактори социалната дезадаптация на личността се стабили-
зира като психическа деформация. (Гърбачева, Карагьозов 1997: 
165). Юношите реагират опозиционно, демонстративно-критично 
на законорегламентираните правила.(Гърбачева, Карагьозов 1997: 
139). Променят се отношенията със социалната среда. Постепенно в 
поведението се налагат безкритичност и емоционална стихийност. 
Десоциализацията на личността се демонстрира в асоциална реали-
зация на конкретния индивид. В поведението се регистрират откло-
нения като противообществени деяния, аморален начин на живот, 
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автоагресивни реакции, суицидални опити, агресивно отношение 
към хората. Социалният резонанс от асоциалното поведение посте-
пенно се насочва от нормите за социално поведение към конкрет-
ната социална общност, която се противопоставя на нарушаването 
им. Нарушава се социалната вградимост в групата на класа, в 
семейството и неформалните групи с просоциална насоченост. 

Юношите със слаби социални връзки, които не са включени в 
конвенционална дейност и са непопулярни в училище са с висок 
риск да станат насилници, така както юношите с асоциални, 
девиантни приятели. Младежите, които са отхвърлени могат да 
намерят изява само в антисоциална или отклоняваща се среда. 
(Златанова, 2009:53)   

Юношата изпитва почти постоянен видим и устойчив страх от 
социални ситуации, поради опасение от неловко положение, 
критично отношение или негативна оценка. Попадането в подобна 
ситуация провокира дистрес и избягващо поведение. (МКБ-10 
DSM-IV:1994; Калчев, 2007:140) Поради самата природа на юно-
шеството активно се преживяват стремеж към признание, засилен 
интерес към външния вид, демонстриране на социална компетент-
ност. Появява се стремеж  към асоцииране с организация, в която не 
членуват пряко. Референтната група се явява притегателен център 
за юношите, желана идентификация. Рисковете в нея са част от 
посланията на микросоциалната среда. От една страна индивидът се 
стреми да се сравнява с членовете и,а от друга доброволно се 
съгласява да изпълнява нормите въведени в нея. Чувствителността 
към мнението на референтната група и страхът от отхвърляне 
подхранват равнището на социална тревожност, а от там и готов-
ността за присъединяване към общност, в която юношата ще се 
чувства приет. 

 Когато избраната група на връстници е отрицателно настроена 
към обществените норми тя променя комуникативните и социални 
умения както и ценностните избори. Всеки член на групата се 
намира под контрола и наблюдението на останалите участници. Той 
трябва да спазва определени норми отговарящи на интересите на 
групата. Когато въздействието на средата е по-силно от въз-
можностите за адаптация към нея това води до психическа криза. 
Това е причина приятелската група да придобие решаващо значение 
за нагласите спрямо някакъв вид асоциално поведение. Поради 
силно желание да бъде член на групата, както и поради страх от 
пренебрежително отношение бъдещия девиант взема решение да 
спазва всички групови „норми”. (Душков, Велчева, 2012:82) В 
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групата той намира подкрепа за реализиране на асоциално поведе-
ние, особено когато е на лице утежняващото обстоятелство на 
ниския социален стандарт. При юноши с девиантно поведение 
доминантното и агресивно поведение са детерминирани главно от 
приятелското обкръжение. Референтната група на девиантни 16– 
19-годишни се състои на първо място от приятели, след това от 
познати – възрастни и на последно място – родители. Юношата 
недостатъчно оценява кое е полезно за него и кое не. Намалява 
способността му за емпатия. Противопоставяйки се на нормата 
юношата без затруднения възприема асоциални форми на поведе-
ние, увеличава собственото си рисково поведение за агресивно 
поведение, отхвърля общността, която не ги възприема и се ориен-
тира към маргинализираните общности. Наличието на отчуждение е 
една от съществените причини за девиантни форми на поведение и 
приобщаване към общности, в които бързо се усвоява отрицателен 
социален опит. Холмс, Слоутър и Кашани,които разглеждат много-
образието от фактори водещи до появата на поведенческо асоциал-
но разстройство отдават особено голямо значение на психосоциал-
ните фактори. Според тях поведението на социалната група от 
връстници оказва силно влияние и служи като опосредстващ асо-
циално поведение механизъм. Отхвърлянето от страна на неде-
виантни, просоциално ориентирани връстници много често води до 
присъединяването към група изповядваща диаметрално проти-
воположни ценности. Това логично резултира в поведенческо или 
асоциално разстройство. (Симеонов 2007:924) 

Юношата се ориентира към референтна среда от връстници, в 
която отрицателното отклоняване от нормата е част от груповите 
правила. Поведенческото следване на асоциални модели затвърж-
дава интегрирането в групата и уврежда директно социализацията 
на всеки член индивидуално. Ценностната система и поведението 
практикувани в референтната среда са мощен фактор за пораждане 
и затвръждаване на отклонения в поведението. (Пушкарова, 
Харалампиев, 2010:77–80) Юношата има повече възможности да 
управлява референтната среда в сравнение със семейната или 
училищната. Нейните послания се възприемат по-непосредствено и 
с по-голяма готовност. В този смисъл тя много по-директно „въз-
питава” и стабилизира асоциални прояви и отклонения в поведе-
нието. Колкото по-продължително и непрекъснато е влиянието на 
отрицателната референтна среда, толкова по-незабавни и трайни ще 
са негативните последици за хармоничното и просоциално из-
граждане на юношата. 
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Занемарената микро- и макросоциална среда или асоциалната 
приятелска група са водеща предпоставка за възникване на 
конфликти, неблагополучия и нарушения в равновесието между 
юношата и средата.Социално-психичните особености на малолетни-
те и непълнолетните както и липсата на саморегулация и самоут-
връждаване в тази възраст са причина за тежките социални ано-
малии сред децата и юношите каквито са тормозът и виктимизация 
от връстници. Потенциалните негативни ефекти могат да бъдат 
особено вредни по време на юношеството, тъй като това е етапа на 
развитие, през който положителните взаимоотношения и 
подкрепата от страна на връстниците са особено важен аспект на 
емоционалното и социално развитие. (Цонева, 2014:148) Дори при 
отсъствие на негативно третиране в класа, неформалната или 
референтна група, липсата на социална подкрепа/пренебрегването/ 
от връстници крие риск от отрицателни последици. В групата на 
връстниците много често се наблюдава косвена виктимизация. Тя е 
насочена към управление на социалната среда на друг човек тъй 
като включва манипулации и деструктивни действия, които нанасят 
сериозни щети върху социалния статус на жертвата и взаимо-
отношенията и с други хора. Жертви на този вид социална агресия 
са деца и юноши връстниците, на които използват междуличностни 
взаимоотношения като средство да им навредят. Цели се унижаване 
на личното достойнство и промяна на социалния статус, разру-
шаване на близки отношения с помощта на и чрез социална изола-
ция и отхвърляне, разпространение на сплетни, манипулация с 
приятелски отношения. Разрушава се близостта в сферата на 
взаимоотношения с  обкръжението от връстници. Потребността от 
социално приемане не може да бъде удовлетворена. Поради това 
този тип социална агресия се квалифицира като най-пагубния тип 
виктимизация от страна на връстници защото лишава юношите от 
важни за социализацията преживявания. (Военкинова 2014:154) 

Въпреки че делинквентното поведение не е обект на настоящия 
доклад то е социален феномен, следствие на девиантността като 
своеобразен формиращ се стереотип на поведение. Девиантното 
поведение е фаза в готовността за извършване на асоциален акт. 
Асоциалното поведение варира от отклонение от общоприетите 
норми на поведение (напр. злоупотреба с психоактивни вещества, 
бягства от училище и дома) до дейности квалифицирани като 
противообществени и наличие на престъпни навици. Включването в 
групи с противообществени прояви/участия в кражби, обири, 
организирани групови престъпления/ засилва интензитета на 
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делинквентността. Регистрираните правонарушения и възрастта на 
техните извършители показват,че субкултурата малолетни и не-
пълнолетни обхваща деца и юноши от 8 до 18-годишна възраст. 
(Гърбачева, Карагьозов 1997:83). Социалното признание на девиан-
та от страна на референтната субкултура, към която принадлежи е 
фактор, който поражда и реализира асоциално поведение. Когато 
социалната норма се е превърнала в източник на противоречие и 
отрицателни емоции  юношата е склонен изцяло да ориентира 
нагласите в полза на асоциални поведение. Проявена в сферата на 
делинквентното поведение солидарността в групата придобива 
изцяло антисоциална насоченост и променя своето социално 
съдържание. Като мотив престъпната солидарност се проявява в 
готовността на непълнолетния да се подчини на волята на друго 
лице или група, като им окаже помощ в подготовката или в 
извършване на престъпление. От взаимоотношенията в групата 
могат да се разкрият причините за проявената солидарност. На 
практика преобладават случаите, в които включването на непъл-
нолетния е инцидентно в конфликтната ситуация и той сам под-
чинява собствената си воля на груповите изисквания. Важно е да се 
подчертае, че този мотив е свързан с продължителен период на 
деформация на личността и с комплексното влияние на фактори с 
асоциален характер и поведенческа реализация. Обикновено юно-
шата действа стихийно, дезорганизирано и демонстрира неспособ-
ност да прецени асоциалния характер и безмислеността на своята 
намеса. Готовността да се подражава на асоциална изява е свързана 
и със своеобразния авторитет на деецът-инициатор на престъпле-
нието.  За включването на непълнолетните в тежки престъпления от 
значение е отношението им към другия извършител или лице 
влязло в конфликт с бъдещата жертва и по-малко отношението им 
към жертвата. (Станков, 1984:166–16). Изследванията показват, че 
над половината от децата и юношите с противоправно поведение 
принадлежат към приятелски групи, в които се употребяват алкохол 
и наркотици, а седем от всеки десет деца принадлежат към 
криминогенни групи. (Пушкарова, Харалампиев, 2010:80) 

Групите са опасно явление, тъй като връзките които се създа-
ват при тях са определящ фактор за членовете им. Тъй като 
юношеството е възраст, в която се пристъпва към действие под 
въздействие на определен импулс и без сериозно обмисляне на 
последиците, много по-лесно се въздейства върху по-лабилните 
елементи. По тази причина е важен съставът на групата, възрастта 
на участниците и т.н. С оглед на възрастта могат да възникнат 
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някои специални ситуации – член на групата не е разбирал значе-
нието на осъщественото деяние, извършил е постъпките си под 
влияние на увлечение или лекомислие или изобщо не е могъл да ги 
ръководи. За организираната група съществен елемент е съгласието 
за извършване на конкретна противообществена проява. Доста-
тъчно е съзнанието на лицето, че действа заедно с други, с които 
предварително е постигнало съгласие да извършат престъпление.  

Важно е защо и как е създадена дадена група от непълнолетни 
и дали има по-възрастни членове, които могат да играят роля на 
подбудители. Наложил ли се е някой като лидер на групата и как се 
е оформило решението за противообщественото деяние. (Хинова, 
1971 :100-102) 

Социалните перспективи и компетентности, нагласи, ценности 
и мотиви са силно зависими от влиянието на връстниците. Под-
креплението от групата осигурява мощни модели за подходящо и 
неподходящо поведение. Конструктивните взаимоотношения с 
връстниците с основание гарантират справяне със самотата, пра-
вилна самооценка и самоодобрение. 

Те имат отношение и към гъвкавите, поведенчески реакции по 
отношение очакванията на другите и собствените интереси – 
автономията на юношата. 

Конфликтът между подрастващия и социума придобива ново 
качество във взаимоотношенията с връстниците. Изборът на юно-
шата става вътрешно обусловен и се преориентира към нагласи и 
убеждения, които осигуряват социално приемане и комфорт. От 
семейната среда, социалния статус, училището и приятелите, и 
редица други макро- и микросоциални фактори зависи  устой-
чивостта на личностовия ресурс на юношата. Добронамереността на 
средата е основен фактор,за да се преодолеят онези външни влия-
ния, които са пряко отговорни за девиациите сред юношите. Когато 
избраната среда е отрицателна това е сигнал за висока рисковост в 
семейството и слаб ресурс за преодоляването на нейната насоченост 
в посока отклоняване на поведението от социалната норма.  При-
съединяването към групи с асоциална насоченост не е автентичен 
избор предвид социалните фактори, които го реализират. Юношата 
е уязвим в търсенето си на „свои” решения, поради липса на 
достатъчно социален опит, безкритичност в приятелския кръг и 
социална беззащитност. Често под влияние на горепосочените 
фактори той намира своето „успешно социално сравнение” в група, 
която отхвърля просоциална нагласа. По този начин девиантното 
поведение може и често става съзнателен тип поведение, 
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основаващо се на съблюдаването на ценности и норми наложени от 
групата, в която юношата членува. 

Младежката престъпност е сложен въпрос и в нейното раз-
витие участват много фактори (Jessor, 1992). Групата на връст-
ниците е от значение. Влиянието на семейството също е много 
важно, чрез конфликтите и агресията в семейната среда, стила на 
родителстване, разпадането на семейството и други фактори. 
Личността на подрастващите е друг важен фактор. Такива личност-
ни черти като отрицателното отношение към училището и към 
органите на властта, неангажираност с целеполагането, отказ от 
поемане на отговорност и незачитането на правата на другите, 
могат да бъдат индикатори за предразположение към криминални 
прояви. Важно е да се подчертае, че девиантната група на връст-
ниците е най-силният предиктор за юношеската престъпност сред 
момичетата, особено когато родителите, училището и други между-
личностни фактори са контролирани (Aseltine, 1995; Brownfield & 
Thompson, 1991; Gomme, 1985), а приятелството е важен аспект за 
взаимоотношенията между връстниците. Емоционалността и аспек-
тите на привързаност в групата на връстниците обаче са неясни, тъй 
като се наблюдават и смущаващи престъпни приятелства в контек-
ста на ,,интимни“ срещу ,,неинтимни“ взаимоотношения. Изслед-
ванията в областта на половите различия и начинът, по който се 
упражнява натиск от връстниците, е разглеждан и в контекста на 
престъпността. На теория колкото по-податливи са подрастващите 
и са по-силни неконформистките нагласи в групата на връстниците, 
толкова по-вероятно е подрастващите да са девиантни. Момчетата 
са по-склонни да смятат, че техните приятели упражняват натиск 
върху тях (Angenent & de Man, 1996; Giordano et al., 1986). Рано 
съзрелите момичета са по-податливи на натиск от връстниците си, 
отколкото момчетата и навреме съзрелите или късно съзрелите 
момичета (Caspi et al., 1993; Ge et al., 1996 цит. Папазова, Антонова, 
2012:12.). В подкрепа на теорията както момчетата, така и рано 
съзрелите момичета са по-склонни да проявят деликвентно 
поведение (Canter, 1982; Phelps & McClintock, 1994, цит. Папазова, 
Антонова, 2012:12) 

Съвременните младежи трупат социален опит в период на 
цялостна ценностна криза в българското общество. Сривът на 
традиционните морални норми, дискредитирането на нравствената 
значимост на образованието както и девалвацията на човешките 
отношения силно повлияват светогледа на юношите. В тези обър-
кани обществени и социални устои юношата трябва да се изгради 
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като личност и да открие онези ориентири, които да му посочат 
качество на живот и реализация. Не е чудно, че взаимоотношенията 
му с връстниците могат да го дезадаптират социално, защото те на 
свой ред оцеляват и търсят себе си в същите обществени условия. 

Връстниците са полето на най-съществената комуникация през 
периода на юношеството. Те имат сила да променят, градят и рушат 
психичното и социално добруване на юношата. Това прави 
влиянието им фактор, който социалната психология трябва да 
изучава в търсенето си на успешни решения за ограничаване на 
асоциалните прояви в юношеска възраст. 
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актуални и днес. С развитието на всяка една сфера, те стават все по 
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които се сблъскваме всекидневно. В настоящия доклад ще се опитам да 
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причините за промените, които настъпват с настоящите и бъдещи 
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Resume: All questions concerning the process of self-cognition and self-

regulation are popular today as well. With the development of different spheres, 
the popularity of the two notions has increased significantly. Furthermore, this 
process has created new questions and causes. In this paper I will try to answer 
different questions and give a broader perspective to the main questions and 
causes, which have led to changes and which are to affect current and next 
generations. 

Key words: self-cognition, self-regulation, psychology of Self, person, self-
identification 

 
 
Кратко въведение в темата 
Въпросите за самопознанието и саморегулацията, неизменно 

трябва да се разглеждат в парадигмата на социалното взаимо-
действие. Определянето и изразяването на собствената идентичност 
е неизменна част от социалната дейност. Целият социален живот 
изисква хората да предават на другите впечатление за това, кои са и 
какво правят. Определянето на свойствата на собствената иден-
тичност служи на няколко важни функции. Определянето на соб-
ствената идентичност е вътрешноприсъщ компонент на саморегу-
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лацията на поведението. То позволява чувството за разбиране, 
предвиждане и контрол върху средата. Идентичностите опосред-
стват резултатите, които хората получават от социалния живот. 
Обикновено се приема, че хората търсят, от една страна, приемане, 
одобрение и популярност, а от друга – власт, контрол и статус. Ето 
защо е от фундаментално значение за личността и нейните 
взаимоотношения със социума, да има пълноценно познание за себе 
си. Пряко свързан с въпросите за самопознанието и себепредста-
вянето, е и проблемът за саморегулацията на личността. Усилията 
за възстановяване или налагане на контрол включват поведен-
ческия, когнитивния, информационния, ретроспективния, вторич-
ния контрол и този върху решенията. Макар да съществуват обстоя-
телства, при които хората ще отхвърлят контрола, той има огромно 
значение и за справянето със стресиращите събития и живота на 
човека, и за успешното управление на впечатленията, защото 
изграждането на определена идентичност пред другите е немислимо 
без чувството за личен контрол. 

 
Самопознание и Аз-идентификация 
 
Аз-идентификацията е процес, средство или резултат от показ-

ването на себе си като определен тип човек, като по този начин се 
дефинира и собствената идентичност. Тя се постига лично чрез 
размишления върху себе си и публично чрез себеразкриване, 
себепредставяне и други дейности, които служат за конструиране 
на собствената идентичност пред публиката. Аз-идентификацията 
винаги се осъществява в определен контекст, който отразява 
взаимодействието на човека, ситуацията и публиката.  

Самопознанието се изразява в задаването на въпроси относно 
себе си към себе си. В търсенето на скритите причини и взаимо-
връзки, зависимости и мотивации. Достигането до отговорите, 
стъпка по стъпка, ниво след ниво, осъзнаване след осъзнаване, 
разширява съзнателността на личността като цяло. Самокритичност, 
самонаблюдение, интеграция на личността за постигане на вътреш-
на цялост и градивно изграждане на характера. Самопознанието е 
процес на самонаблюдение, на самокритичност, себевладеене и 
личностно развитие. Когато личността осъзнава себе си и забелязва 
своите несъвършенства, недостатъци, комплекси и всякакви гра-
павини и съзнателно се стреми към тяхното консолидиране, из-
глаждане, трансформиране. Като постепенно личността съзнателно 
се моделира и изгражда себе си, усъвършенствайки се все повече по 
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пътя. Това е осъзнатостта, личностното развитие, самоусъвър-
шенстването. То е повече от психологически процес – самопозна-
нието е състояние на ума и житейски път. Съзнателността, в този 
ред на мисли, може да се определи като разгръщащото се 
последствие от самопознанието, в което съзнанието се впуска за да 
опознае себе си.  

Два са критичните елементи на убежденията, независимо дали 
те се отнасят до нас самите, другите хора или средата: правдо-
подобността и личната изгода. Тези два елемента определят „исти-
ната“ такава, каквато я вижда актьорът. Когато се приложи към Аз-
идентификацията и самопознанието, този анализ предполага, че в 
границите на обхвата от потенциално правдоподобни идентичност-
ни образи хората ще възприемат тези, които най-добре служат на 
техните цели и ценности. Отделните Аз-идентификации са по-
желателни, когато се разглеждат като водещи до постигането на по-
ценни цели и се очаква, че ще бъдат приети от публиката без 
сериозни съмнения или предизвикателства. Аз-идентификациите са 
по-малко желателни, когато цената на оспорването или отхвър-
лянето им е висока, а вероятността от сериозно поставяне под 
съмнение е голяма. Желателните образи представляват интеграция 
на желанията на човека, но не са идеални образи, защото жела-
телното е това, което хората вярват, че могат да бъдат при подхо-
дящите условия, а идеалът се отнася до недостижими висоти. 
Личната полза, от своя страна, отдавна е призната като главна 
мотивираща сила в поведението на човека: повечето психолози са 
съгласни, че хората са мотивирани да разглеждат себе си в благо-
приятна светлина. Социалната психология е натрупала огромно 
количество емпиричен материал, доказващ съществуването на 
мотивационна предубеденост, целяща повишаването на самооцен-
ката или конструирането на възвеличен образ за себе си. 

Влияние върху самопознанието, от своя страна, оказва и така 
наречената правдоподобност, която се отнася до степента, до която 
дадено твърдение или поведение може да бъде защитено или убеди-
телно. Тя зависи главно от взаимоотношението между твърдението 
и релевантните данни, но се влияе и от социалните съображения- 
междуличностните умения, характеристиките на аудиторията и др. 
Аз-идентификациите са по-правдоподобни до степента, до която 
отговарят на следните критерии: емпирична консистентност, вът-
решна консистентност, простота и лесна предаваемост; съответ-
ствие на преобладаващите предложения и ценности; консенсусна 
валидизация и увереност и имения за убеждаване. С други думи, 
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Аз-идентификациите са по-правдоподобни, когато съответстват на 
наличната информация, релевантна на нея; когато са логически 
структурирани и нямат вътрешни противоречия; също така, когато 
са по-прями, по-искрени и лесно предаваеми описания. Аз- 
идентификациите са по-правдоподобни, когато съответстват на 
преобладаващите ценности, убеждения и правила на общността; 
важно е също така да получат консенсусна валидизация от околните 
и особено от онези, които са значими за личността. И накрая, 
самопознанието е по-пълноценно, когато се налага и отстоява с по-
голяма увереност, особено от личности, които притежават по-добри 
комуникативни умения и се приспособяват към склонностите на 
околните.  

Друга теория, също опитваща се да осветли процесите, чрез 
които схващанията за себе си се превръщат в отразяващи ги модели 
за социално поведение, е тази на Марк Снайдър за себенаблю-
дението. Според много автори то е станало една от най-важните 
променливи в изследването на човешкото общуване. Отделните 
хора се различават по отношение на самосъзнанието си, а това е 
неразривно свързано със степента, до която те могат и в действи-
телност упражняват контрол върху външното си поведение, себе-
представянето си и невербалния изказ на емоциите и афекта. Себе-
разбирането – процесът на конструиране на знание за себе си – се 
осъществява в рамка от взаимоотношения, в които различните хора 
преднамерено модифицират своите действия и тези на другите. 
Така самосъзнанието, наред с още един от най-популярните през 
последните години саморегулативни механизми като модели за 
конструиране на социалния сват на човека, играят съществена роля 
в социалното учене и осъществяването на процесите на 
управлението на социалното взаимодействие и познание. 

 
Саморегулация и личен контрол 
 
Разглеждането на темата за саморегулацията, неизменно се 

свързва с темата за атрибуциите, които хората правят по отношение 
на личния контрол върху случващите им се събития. Свързаните с 
контрола убеждения на човека са били изследвани предимно по 
отношение на това, как хората се справят със стресиращите ситуа-
ции, но поради централната си роля в саморегулацията на поведе-
нието те заемат съществено място в управлението на впечатленията 
и себепредставянето. Поведенческият контрол представлява способ-
ността да се предприемат мерки за прекратяване или изменение на 
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нежелано събитие, намаляване на вероятността от неговата поява, 
редуциране на интензивността му или промяна на времето на 
появата или на продължителността му. Той може да включва всяка 
активна реакция на човека, предприета за оказване на влияние 
върху дадено събитие. Когнитивният контрол е наличието на някак-
ва когнитивна стратегия, която позволява на човека да мисли по 
различен начин за някакво неприятно събитие или да фокусира 
вниманието си върху по-малко вредните аспекти на неприятната 
ситуация. Изследванията сочат, че интуитивните ни реакции за 
редуциране на стреса са добре оформени. Контролът върху реше-
нията е способността да се взема решение по отношение на бъдещо 
стресиращо събитие. Това може да е решение човек да се ангажира 
със събитието, способността да се избира между няколко повече 
или по-малко нежелателни алтернативи или способността да се 
взема решение по някакъв друг аспект на ситуацията. Информа-
ционният контрол е чувството за контрол, което се постига, когато 
човек получи някаква информация за неприятно събитие. Устано-
вено е, че дори не е необходимо човек да се включва в неприятно 
събитие, за да се приспособи към него, а в много случаи дори само 
разбирането е напълно достатъчно за адаптацията. Ретроспектив-
ният контрол е термин, въведен от Томпсън, и се отнася до убежде-
нията и вярванията за събитие, което вече се е случило – вярата, че 
човек може да повлияе или да предотврати повторната поява на 
събитието. Вторичният контрол е много различен тип средство за 
възстановяване на контрола от описаните дотук. Всички горепосо-
чени видове включват опити за съотнасяне на средата към собстве-
ните желания, докато вторичният контрол включва приспособяване 
към факторите на средата. Той има няколко форми: предвиждащ 
вторичен контрол, илюзорен вторичен контрол; вторичен контрол 
чрез съпреживяване и интерпретационен вторичен контрол. 

Има обаче и ситуации, които могат да накарат хората да смятат 
засилването на личния контрол за нежелателно. Ако например 
контролът се свързва с намалена вероятност човек да постигне 
желаните резултати, наличието на личен контрол ще се възприеме 
като нежелателно. Реакциите на контрола могат да се влияят и от 
това, дали той води до некомфортно равнище на загриженост за 
себепредставянето. Контролът ще е нежелателен и когато насочва 
вниманието на човека към неприятните аспекти на ситуацията; 
когато изисква повече усилия и внимание, отколкото липсата на 
контрол; когато човек е убеден, че има повече контрол, отколкото 
му се „полага“.  
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Докато една част от теоретиците на Аз-а се занимават със 
съдържанието и структурата на Аз-концепцията, други фокусират 
вниманието си върху проблема за процеса на саморегулация, или 
как индивидите контролират и управляват своите собствени 
действия. Теоретиците на саморегулацията се занимават с много 
общия проблем как индивидът участва в контрола на поведението 
си. Една част от тях изследва контрола на личността над пове-
дението чрез противопоставяне на обкръжението, като те не се 
спират на Аз-а като регулатор. Интересът на настоящото изложение 
е насочен към подходите към саморегулацията, включващи импли-
цитно Аз-концепцията. Саморегулацията се извършва с различни 
степени на ефикасност. Понякога личността прави опит за регула-
ция на поведението си и е способна да го направи ефективно: 
всички фази на саморегулацията се развиват естествено и една след 
друга. Друг път обаче, личността се опитва да регулира поведението 
си, но не успява. Тя не може да вземе решение между коя от мно-
гото цели да избере да следва; тя по-скоро обърква целите, откол-
кото да действа за тяхното достигане; тя не може да усвои проце-
дурното познание и не знае какво прави, тя опитва, но неуспява. 
Привличането на Аз-концепцията е представено като критична 
променлива изглаждаща функцията на саморегулаторния процес. 
Аз-концепцията не е единственият фактор, повлияващ поведението, 
а само един от многото – културата, социалното обкръжение, по-
требностите и т.н. Макар собствените представи за Аз-а да не 
контролират напълно поведението, все повече се налага мнението, 
че един от най-мощните поведенчески регулатори е представата на 
индивида за това, какво мисли, чувства или вярва по отношение на 
самия себе си. 

Теоретиците на саморегулацията се обединяват около твърде-
нието, че контролът на поведението се извършва в служба на някои 
цели. Като цяло са предположени три типа фактори, детермини-
ращи избора на цели: очакванията, потребности/мотиви и ценности. 
Следващата стъпка в саморегулаторния процес е планирането и 
избора на стратегия. Когнитивният процес тук е свързан с пер-
соналния репертоар от процедурни познания или стратегии от една 
страна, и с персоналното метакогнитивно познание какви стратегии 
в какви ситуации да се прилагат, от друга. Следващата стъпка в 
саморегулацията е опита за успешно изпълнение. Повечето теоре-
тици на саморегулацията пишат за цикъл на саморегулация, включ-
ващ типично мониторинг на поведението, преценка за изпълне-
нието, и оценка или поощрение на Аз-а.  
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Обобщение 
 
Някои от личностните променливи, които имат пряко отноше-

ние върху социалното взаимодействие като цяло са: самооценката - 
ниската самооценка е съпътствана от ориентиране на себепредста-
вянето към предпазване от неуспех, отхвърляне и унижение, а 
високата – към засилване на собствения престиж и репутация на 
компетентен човек; Аз- идентификацията или процесът, средствата 
или резултатите от показването на себе си като определен тип 
човек, като по този начин се изяснява и собствената идентичност; и 
саморегулацията, разбирана като механизъм за контрол над соб-
ственото поведение и представяне в общността.  

Като социално същество, човек всекидневно е поставен пред 
предизвикателството да отговаря на изискванията на социума, 
който обитава, за да бъде адекватен негов член. Като градивна част 
на тази „адекватност” бихме могли да посочим саморегулацията, 
която важно условие за съгласуване на дейността на личността, с 
тази на обществото. За да се чувства сигурен, човек се нуждае от 
контрол, както над себе си, така и над ситуациите в живота си, а 
това няма как да се случи без определено ниво на самопознание. 
Ето защо процесите на социално взаимодействие са в тесни 
причинно-следствени връзки с опознаването на собственото Аз и 
саморегулацията на личността.  

Самопознанието дава свобода на индивида да разполага с 
ресурсите на собствената си личност и да ги използва като актив в 
социалното си взаимодействие. Според Ървинг Гофмън огромна 
част от социалното поведение може да се схваща като усилия от 
страна на всеки за представяне на себе си по начин, който създава и 
поддържа желаната социална идентичност. Според Гофмън всеки 
един от нас е загрижен за себепредставянето си и за управлението 
на образите заради контрола – искаме да контролираме взаимо-
отношенията си с околните, като позволяваме на бял свят да излезе 
само информацията, която съответства на представяния от нас 
образ, и скриваме тази, която би му противоречала. За тази цел е 
важно човек да познава добре самия себе си, за да упражнява 
успешно контрол над личността си. Човек подхожда към задачите 
за формиране на впечатления с предварителен набор от убеждения 
за това, обикновено кои личностни черти с кои вървят, и използва 
тази информация, за да си помогне да интерпретира новите данни.  

Тук съвсем резонно бихме могли да си зададем въпроса, дали 
на практика не съществуват „две личности” – едната пределно 
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социлна и друга – която разкрива реалните качества? Без съмнение 
в чисто междуличностен аспект, самопознанието и саморегулация-
та, дават на личността сигурността, от която се нуждае, за да може 
успешно да се вгради в обществото, и за да има свободата на избора 
– какво да покаже „навън” и какво да запази за себе си, което е 
основна предпоставка за емоционална и психологическа цялост и 
пълноценност.  
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Резюме: Актуалността на тази тема е свързана с определяне 
същността на целите и задачите на груповата психотерапия при 
психотични пациенти от психиатрични отделения. 

Психотерапия се прилага в клинични условия като метод за 
допълнително повлияване, успоредно с медикаментозното лечение и се 
разграничава с някои особености свързани със средата и патологичните 
специфики по отношение на състоянието на пациентите. Най-голямо 
приложение в клиниките намира груповата психотерапия, която именно е 
предмет на настоящата публикация. 

Статията има за цел да направи обобщение на специфичните 
клинични условия, особеностите и нуждите на пациенти с психотична 
симптоматика, на чиято база да изведе най-значимите цели, които 
психотерапевтичната груповата работа би могла да си постави.  

Ключови думи: групова психотерапия, психотични пациенти, 
психиатрия, клинична практика, психология, оптимално функциониране. 
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GROUPS WITH PSYCHOТIC PATIENTS 
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Summary: The up-to-date nature of this topic is related to the definition of 

the goals and objectives of group psychotherapy in psychotic patients in psychi-
atric wards. 

Psychotherapy is used in clinical settings as a method of additional re-
sponse along with medication treatment and is distinguished by some features 
related to the environment and pathological specifics in terms of the condition of 
the patients. The biggest application in the clinics is the group psychotherapy, 
which is the subject of this publication. 

The article aims to summarise through specific clinical conditions and be-
havioural features as well as the needs of patients with psychotic symptoms to 
base the most important goals that psychotherapeutic group work could set. 

Key words: group psychotherapy, psychotic patients, psychiatry, clinical 
practice, psychology, optimal functioning. 
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УВОД 
 
Методът на психотерапията е основен при психологична 

помощ на хора с проблеми в личностното и социално функцио-
ниране. В чисто теоретичен и методологичен план все още няма 
единна и общоприета дефиниция, което довежда и до липсата на 
организиране, систематизиране и подреждането на методите й за 
въздействие. А това от своя страна води до много въпроси свързани 
с научната обосновка, доказване на ефективността и реалното й 
влияние.                  

Въпреки трудностите, пропуските и въпросите, които психоте-
рапията като системен подход поставя, някои автори все пак се 
опитват да създадат рамки, свързани с ефективността ѝ, прокар-
вайки ѝ път в научното пространство. Така например според Алберт 
Елис ефективността на психотерапия като цяло се свързва с оказ-
ване на помощ на клиентите ясно да видят и силно да оборват 
своите съзнавани и несъзнавани императиви, използвайки набор от 
когнитивни, емоционални и поведенчески методи, и така да напра-
вят себе си по-малко разстроени и по-малко подлежащи на разст-
рой-ване (Ellis, 1960).  

Целта на психотерапията е да повиши чувството на индивида 
за неговото собствено благосъстояние. За да постигнат това психо-
терапевтите използват широк спектър от техники. Те се свързват с 
изграждане на взаимоотношения, диалог, комуникация и поведение, 
които от своя страна са предназначени както за подобряване на 
психичното здраве на даден клиент или пациент, така и за подобря-
ване на груповите отношения (Burlingame, Fuhriman & Мosier, 
2003).         

Психотерапия се прилага в клинични условия, като метод за 
допълнително повлияване, успоредно с медикаментозното лечение и 
се разграничава с някои особености свързани със средата и пато-
логичните специфики по отношение на състоянието на пациента. 
Най-голямо приложение в психиатричните клиники намира групо-
вата психотерапия, в която участниците могат да почувстват под-
крепа, да усетят, че не са сами в страданието си. Да се запознаят с 
нови и различни стратегии за справяне, произхождащи от остана-
лите участници и да подобрят социалните си умения, начините на 
свързване, осъществявайки удовлетворяващ и пълноценен конкакт с 
околните. И всичко това да повлияе в положителен аспект на 
цялостното им социално функциониране извън болничното заве-
дение.  
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В клинична среда груповата психотерапия спомага облек-
чаването на болния от симптомите на болестта. Както и за създаване 
на поведенчески възможности у пациента да се справя съзнавано, 
отговорно и независимо с трудностите на всекидневието. Затова 
груповата психотерапия би могла както да подпомогне справянето, 
или приемането на болестна симптоматика, така и на преодоляване 
и разбиране на патогенни личностови и поведенчески стереотипи. 
Психотерапията не е просто справяне със симптома, тя включва 
доста по-широкообхватен спектър от промени на личностово ниво.  

 
ОСОБЕНОСТИ НА ПСИХОТИЧНИТЕ ПАЦИЕНТИ В 

ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 
В края на 2015 г. по данни на националния статистически 

институт броят на болните, намиращи се под наблюдение на 
психиатричните заведения, отделения, кабинети и амбулатории е 
127 182. Сред тях случаите на шизофрения – 361.3 на сто хиляди; 
невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства - 173. 
8 на сто хиляди; психични и поведенчески  разстройства,  дължащи 
се на употребата на алкохол – 131.4 на сто хиляди; рецидивиращо 
депресивно разстройство – 100.0 на сто хиляди,  епилепсия – 91.0 на 
сто хиляди, и т.н. Тези данни показват значителен брой психотични 
пациенти, които са регистрирани и подлежащи на лечение. 

Психотична симптоматика се характеризира с феномени свър-
за-ни с ярки халюцинации (типично слухови, но често в повече от 
една сензорна модалност), припознавания, налудности или идеи за 
отношения (често с параноидно или персекуторно съдържание), 
психомоторни разстройства (възбуда или ступор) и абнормен афект, 
който може да варира от интензивен страх до екстаз. Би могло да се 
наблюдава изменение в сензориума както и степен на помрачение на 
съзнанието. Към симптомите спадат и наличие на суицидни наме-
рения или действия, затруднена концентрация, нарушения в съня, 
депресивно настроение. При психотичните пациенти се срещат на-
ру-шения в мисленето и възприятията. 

При такива пациенти често лечението е принудително, поради 
липсата на съзнанието за болест, отказ от лечение или слаби волеви 
процеси. 

Обикновено са демотивирани да извършват различни дейности 
и да се включват в занимания от всякакъв характер. Не рядко 
страдат от занижена хигиена или имат нужда от обгрижване, често 
не могат да се справят и със задоволяване на базовите си потреб-
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ности. Те са пасивни и не успяват да изграждат цели, които да 
следват. Срещат проблеми при справянето с предизвикателствата на 
ежедневния живот, които често произлизат от трудността да се 
изразяват ефективно пред семейството си в къщи, пред колегите и 
началниците в работата, продавачите в магазина, приятелите, родни-
ните и въобще в социалната среда. 

Пациентите с изразена психотична симптоматика имат често 
неадекватно социално поведение и функциониране. Клиничните из-
следвания в контролирани условия показват, че работата върху 
социални умения може да бъде полезна както в усъвършенстването 
на социалната компетентност на пациентите, така и за намаляването 
на уязвимостта им към изтощаващите психиатрични симптоми, 
каквито са депресия, налудности, халюцинации и проблеми с 
контрола върху импулсивността. Такива пациенти имат по-дълго-
трайно редуциране на симптомите и намаляване на риска от реци-
див. От друга страна роднините на тези пациенти могат да са разби-
раемо изнервени от тяхното крайно социално оттегляне, от липсата 
на активност и от апатията, което ги кара да бъдат критикуващи или 
пък да бъдат прекалено грижовни към тях. Този натраплив стил на 
общуване – високо ниво на емоционална експресия може да изложи 
уязвимия депресивен или шизофренен пациент на по-висок рискт от 
рецидив. 

Най-често срещаните социални дефицити, при психотични 
пациенти са: 

– Пасивност и нежелание за осъществяване на социален 
контакт, както и затруднения при започване и поддържане на базови 
разговори от ежедневен характер.  

– Монотонно говорене. 
– Липсва очен контакт. 
– Умоляване, заяждане, оплакване или дотягане с въпроси. 
– Неучтиво прекъсване на другите. 
– Отправяне на неприлични намеци и смущаващи изказвания. 
– Изразяване на неодобрение чрез действия, като крещене, 

ругане, удряне и несъответни жестове. 
– Невъзможност за изразяване на лични потребности или 

чувства. 
– Емоционална нестабилност. 
– Нереалистични изказвания за способности и планове. 
– Говорене несвързано и с налудно съдържание. 
– Проява на други видове поведения, които се считат за со-

циално неприемливи. 
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 Всички те се свързват с ниско качество на живот, неeфективни 
умения за решаване на проблеми и неудовлетворяващо социално 
функциониране. 

Симптомите при психотично болните пациенти са широкооб-
хватни. Те са свързани с дезорганизирано поведение, загуба на 
контакт с външната реалност, често социално оттегляне, амбива-
летност, наличие на халюцинации, налудности, както и афективно 
изравняване. Тези характеристики поставят принципни различия в 
психотерапевтичната работа каквато би следвало да се прилага при 
невротични пациенти или в соматичната медицина. Причината е, че 
при психотичните пациенти се наблюдава качествено изменение на 
личността. Разстроено е възприемането на света и на собствените 
преживявания, промяна в поведението, мисленето, както и социал-
ната адаптация. 

 
ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ПСИХОТИЧНО БОЛНИ 

ПАЦИЕНТИ В КЛИНИЧНИ УСЛОВИЯ 
 
Според И. Алексанров психологическата помощ трябва да под-

помага преодоляване на негативните въздействия свързани с болест-
та и лечението, както и процесите на възстановяване и реадаптация 
(Aleksandrov, I., 2005).     

Въпреки, че резултатите от психотерапията с психотични па-
циенти са скромни в сравнение със страдащите от невроза, тя би 
могла да работи успешно върху някои допълнителни и второсте-
пенни симптоми като изграждане доверие у лекаря и лечението, 
съдействие на персонала и подобряване на отношенията в клини-
ките, както и по-пълноценно вграждане в семейната или трудовата 
среда. 

В психиатричните клиники груповата работа е специфична и е 
съобразена спрямо различните предпоставки и особености на всяко 
отделение. Нуждата на пациентите от рамка, правила и зададена 
структура е от значение не само по отношение на всички занимания 
и дейности в отделението, но и по време на психотерапевтичните 
сесии. Това е и целта на графика, по който всяко отделение функ-
ционира. С него се запознават пациентите при постъпването си и от 
тях се изисква той да бъде спазван. Често мислите и поведението им 
е хаотично и непоследователно, графикът изгражда у пациента чув-
ство на сигурност и способност за организиране и планиране в 
ежедневието. Пациенти с психотична симптоматика имат необходи-
мост от ясни правила и структура, като изграждат и затвърждават 
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качества свързани с дисциплина и отговорност. Благодарение на 
това те биха могли да проявяват целенасоченост и последователност 
в действията си, което да повлияе в положителна насока на цялост-
ното им функциониране и извън болницата.      

Темите за работа по време на психотерапевтичните сесии се 
предлагат от водещият и обикновено са свързани именно с 
планирането и мотивацията. Терапевтът е изключително активен, а 
понякога и директивен в целия работен процес, за да създаде чув-
ство на опора. Той трябва да изгради доверителна връзка и атмо-
сфера на приемане, за да може всеки да се чувства защитен и да не 
изпитва притеснение свободно да се включи с изказване или спо-
деляне, с което да се свърже с останалите членове на групата.  

В клиниките за психично здраве най-често груповата психо-
терапия е интензивната и скъсена, поради ограничения престой на 
болните. Броят на участниците в групата варира, като тя е постоян-
но отворена за новоприетите пациенти. 

Това, което се наблюдава в практиката е една повтаряемост и 
хронично протичане на заболяванията с психотична симптоматика, 
което налага психично болните пациенти да бъдат периодично 
рехоспитализирани. За някои от тях е трудно да поддържат дълги 
периоди на ремисия, нямат възможност да следват предписаната 
терапия или я спират без лекарско съгласуване. Това са важни фак-
тори, които биха насочили психотерапевтичната работа. Пациент, 
който има разбиране за болестта си и влиянието ѝ върху живота му 
се стреми да следва предписанието на лекуващия лекар стриктно, 
като осъзнава и необходимостта от поддържаща терапия и 
наблюдение. При такива пациенти нуждата от постоянно повтаряща 
се рехоспитализация е в пъти по-малка в сравнение с тези, които 
отричат и нямат разбиране за болестта си. Последните са пациенти, 
които често от момента на излизане от болничното заведение 
преустановят терапията си и дават възможност на психичното си 
заболяване да се развива все повече и повече. Неоспорим факт е, че 
това често е свързано със социалната среда на пациентите. Част от 
тях нямат подкрепа от семейство или близки, които биха им 
оказвали помощ и грижи. Такива пациенти може да нямат здравни 
осигуровки и да не са трудоспособни, което допълнително утежнява 
тяхната ситуация и налага една безизходица по отношение на 
подобрение в състоянието. Характерът на този проблем е по-скоро 
социален и ефективност от психотерапевтично повлияване в посока 
по-добро общо функциониране е изключително трудно постижима. 
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За такива пациенти психотерапията в клинични условия би 
могла да бъде свързана с преживяване усещане за подкрепа и 
разбиране, което пациентът е възможно и никога да не е срещал 
извън болничното заведение. Да почувства емпатийно отношение, 
като именно емпатията според много автори е сред предикторите за 
прогрес в психотерапията (Constantino et al., 2008; Elliott, Bohart, 
Watson, & Greenberg, 2011; Norcross & Lambert, 2011a; Norcross & 
Wampold, 2011; Sandage & Worthington, 2010; Watson & Watson, 
2010).  

За тези пациенти обикновено ежедневието е изпълнено с 
трудности, безнадеждност, неразбиране и клиниката става място, в 
което те могат да общуват свободно, да не се чувстват сами и да 
усещат подкрепа от околния свят. Взаимодействието с останалите 
би могло да им донесе удовлетворение от общуването и социални 
контакти, които иначе не биха намерили в изолираният начин на 
живот, който водят извън болницата. Това носи и някои рискове, 
като например пациентите да се привържат патологично към тази 
специфична и неестествена среда, каквато е именно болничната. Да 
изградят чувство на принадлежност и да не са мотивирани да я 
напуснат. 

При провеждане на психотерапия трябва да се имат предвид 
тези особености, като се работи в посока пациентите да не се 
привързват толкова, че да искат да изоставят живота навън, а да 
имат изградена мотивация за по-добро функциониране извън 
пределите на болничната психиатрична структура. 

Според Leder (същността на психотерапевтичното въздействие 
се състои в процеса на обучение. (Leder, 1968). Това е терапия с 
прецизирани цели, които включват предимно словестното психоло-
гическо въздействие върху пациента чрез терапевтичната група в 
посока на оздравяване на болестно променените нагласи и реакции 
при възприемането на самия себе си и на заобикалящата среда. За да 
позволяват да бъдат обучавани и да тренират нови модели на 
поведение, умения, нагласи и други пациентите следва първо да 
осъзнават необходимостта от това. Да са в състояние, в което да 
разбират, че имат нужда от промяна, която да последват или прово-
кират. Това се свързва с осъзнаването на болестта – инсайт. Инсай-
тът е аспект с изключително значение за един психично болен 
пациент от гледна точна на хроничното протичане на повечето от 
заболявания. Позовавайки се на личността в протичаща ремисия, 
пациентът би могъл да успее до някаква степен да прояви 
критичност относно заболяването си и специфичните си състояния. 
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А това от своя страна да спомогне по-добрата и адекватна грижа за 
себе си, търсейки помощ, консултирайки се със специалист и 
следвайки назначени предписания. 

В психиатричните клиники има една особеност, която би могла 
да бъде от полза за работата върху инсайта, а именно това, че 
пациентите имат възможност да наблюдават други постъпили 
пациенти и да отчитат тяхното развитие и подобрение. Когато един 
пациент вижда друг, който е в психотичен епизод и след няколко 
дена забележи значителната промяна в поведението му, това може 
да изгради доверие по отношение на екипа, както върху терапев-
тичните въздействия, така и върху коментари относно собственото 
му състояние.    

По отношение на груповата работа Краточвил предлага 
класификация, в която той определя следните фактори, като условие 
за ефективност на груповия процес (Kratochvil, S. 1978):  

1. Участване в групата – участниците стават част от група, 
насърчавани са да бъдат активни и да участват във взамодействие с 
останалите членове. 

2. Емоционална поддръжка – пациентите разбират, че не са 
сами в болката си. Чувстват се подкрепени и разбрани. 

3. Помагане на другите – имат възможност да се чувстват 
полезни споделяйки своя собствен опит, както и да  подкрепят оста-
налите с разбиране и изслушване, което да им донесе увовлет-
ворение. 

4. Самоизява – на всички участници се дава възможност сво-
бод-но да изразят себе си, своите мисли и без притеснения да 
говорят за всичко, което ги вълнува. 

5. Катарзис – изразяване на идеи, мисли и подтисната психична 
енергия, която е придружена с емоционален отклик, носещ осво-
бож-дение и облекчение на пациента. 

6. Обратна връзка - Участниците имат възможност да разберат 
какво е отношението на другите спрямо тях и какви впечатления 
оставят в околните. 

7. Себепрозрение – пациентите могат да научат и да достигнат 
до нови неща са себе си. 

8. Емоционално коригиращ опит –п ациентите могат да раз-
виват адаптивност и приемане спрямо своите страдания. 

9. Изпробване на нови поведенчески модели – групата пред-
ставлява защитено пространство, в което всеки би могъл да 
експериментира с нови поведения и умения. 



572 

10.Получаване и усвояване на нови социални умения – 
благодарение на всички участници в групата, които имат различни 
умения и познания. 

Частично приложение на тази класификация като цяло бихме 
намерили и в клиничната практика. Катарзисът, интуитивно из-
глежда като важен терапевтичен фактор. Ялом и колегите му устано-
вяват обаче, че силните преживявания и изразяването на емоциите 
се свързват с успешен резултат от груповата терапия само когато са 
съчетани с когнитивен размисъл (Lieberman, Yalom, & Miles, 1973). 
При психотично болни пациенти, които имат нарушение в мисле-
нето е трудно да предположим, че достигането на катарзис е 
възможно и би било ефективно. От друга страна постъпилите на 
лечение би следвало да взаимодействат в една спокойна и щадяща 
среда, в която силните емоционални преживявания биха могли да 
бъдат изчерпващи и да затвърдят нестабилността и несигурността 
им. 

 
ЦЕЛИ НА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ В ПСИХИАТ-

РИЧНИ КЛИНИКИ 
 
Не е известен случай, в който психоза да бъде повлияна само и 

единствено от психотерапия, затова и когато говорим за психоте-
рапия с психотични пациенти е добре ясно да разграничим възмож-
ностите и целите, които психотерапевтите могат да си поставят по 
време на своята работа. Тези пациенти се лекуват медикаментозно 
за да се редуцира и прекрати психотичната продукция. Важно за тях 
би било да постигнат разбиране за състоянието си, необходимостта 
от терапията и поддържането ѝ, за да постигнат максимален ефект 
от лечението. 

Въз основа условията на психиатричните заведения и специ-
фичността на психичните разстройства, които разгледахме дотук 
най-значимите цели, които груповият процес може да си постави са 
свързани именно с основните проблемни области на пациентите, 
които имат негативен ефект върху състоянието, лечението и под-
държане на ремисията на заболяването. 

Основната задача е да се очертаят проблемните моменти на 
психичното функциониране свързани с лечението и да се иденти-
фицират ресурсите подпомагащи процеса на възстановяване. С 
направеното изложение бихме групирали основните области, върху 
които да се работи по следния начин: 
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– Трениране на социални умения. Много автори споделят 
мнение, че социалните умения на пациентите са точно отражение на 
социалното им функциониране и благополучие. Те са свързани с по-
добра социална интеграция в обществото. Проверка и разбиране на 
реалността и взаимоотношенията. Реалистични очаквания по 
отношение реакции относно собственото поведение. Контрол на 
симптомите и избягване на конфликтни ситуации. Емпатия и 
емоционално разтоварване. Тренирането на социални умения дава 
възможност пациентите и роднините им да усвояват умения, 
необходими за да разпознават и успокояват конфликтни ситуации и 
по този начин да намаляват собствения си стрес. След като 
пациентите станат по-активни в социалните си взаимодействия, те 
прекарват по-дълго време извън дома си с други хора и по този 
начин редуцират стреса и емоционалното бреме на грижите по тях 
от страна на семейството (Liberman, Mueser, DeRisi, 1999). 

– Инсайт. Осъзнаването за болестта, както и модификация на 
емоционалното реагиране. Възприемане на взаимоотношенията с 
околните по отношение на самите оплаквания и симптоми на бо-
лестта. Промяна в поведението в процеса на постигнатото осъзна-
ване, което е свързано със знанието за необходимостта от под-
държаща терапия или изграждане на умение за обективно 
самонаблюдение. 

– Социалната подкрепа. Групата би могла да даде на всеки 
участник чувство на принадлежност и усещане за значимост. Со-
циалната подкрепа е важен фактор за предпазване на индивидуал-
ното здраве и поддържане на добро равнище на функциониране. 
Дефинира се като”ресурс идващ от другите” (Todorova, 1994, Ale-
ksandrov, I., 2015). Терапевтичният ефект  свързан със социалната 
подкрепа в груповата работа изхожда от своя двустранен характер и 
въздействие. Всеки участник се чувства от една страна подкрепен, а 
от друга подкрепящ. Това вероятно би могло да им донесе удов-
летворение спрямо собственото им поведение, разбиране и желание 
да помогнат, чрез свързването си с останалите. 

Тъй като психотерапията по принцип има за цел да повиши 
чувството на човек за неговото собствено благосъстояние, би след-
вало да разгледаме и някои аспекти, които влияят на човешкото 
благополучие, а именно: 

– Изграждане на конструкти като мотивация, оптимизъм и 
генерализирани очаквания са свързани с благополучно психично 
фукциониране. Много автори в специализираната литература (Leder, 
1983) достигат до идеята, че стремежа за промяна на нагласите на 
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болния, би му осигурило по-добро функциониране в живота. Да 
бъде убеден пациента целенасочено и съзнателно да разглежда и 
изгражда дългосрочни и краткосрочни цели има мотивационен 
ефект (Aleksandrov, I., 2015). 

Повечето нови програми за справяне с болестта разчитат на 
мотивационните компоненти. Тенденциите които се налагат през 
последните години изоставят моделите за живот с болестта и все 
повече се ориентират към мотивацията и саморегулацията (Hudon, 
et.al., 2016; Kralik, Koch, Price & Howard, 2004; Lawn & Schoo, 2009; 
Linden, Butterworth & Prochaska, 2009; Ng, et. al., 2012). Оказва се, че 
въпреки трудностите, които една хронична болест поставя пред 
болните, мотивацията може да бъде ресурс, който да подобри 
качеството на живот (Price, 1996; Redman, 2005; Schulman-Green, 
et.al., 2012; Townsend, Wyke & Hunt, 2006, Aleksandrov, I., 2015). 

Оптимизмът се разглежда във връзка с поддържането и защита-
та на Аз-образа и влиянието му като възможна защитна стратегия 
срещу страха от неуспех (Norem & Cantor, 1986). Така оптимизма се 
разглежда като ориентация към успех и отсъствие на възможен 
неуспех. Chang развива въпросите на оптимизма открива връзката 
им с адаптацията и мотивацията (Chang, C., Chang, R., Lawrence, 
S.,2009, Aleksandrov, I., 2015). 

Преследването на дългосрочни цели е предпоставка за опти-
мално функциониране. Дългосрочните цели изпълняват функцията 
на организиращи принципи, които помагат на индивида да постави 
своите постижения в единно цяло (Aleksandrov, I., 2015).  Постъп-
вайки в дадена социална среда и започвайки процесите на адапта-
ция, хората си поставят дългосрочни цели, които трябва да постиг-
нат и които придават смисъл на тяхното общо поведение (Ra-
doslavova, Velichkov, 2005). Резултати от единични случаи показват, 
че хора с добре развити процеси на дългосрочно целеполагане 
проявяват тенденции към по-слабо възприемане на стресиращите 
влияния на средата, в която функционират, докато лица с проблеми в 
целевата ориентация са с по-слаба адаптивност спрямо стресови 
събития и понижен здравен статус (Кардашева, 2004; Lorig, Laurent, 
Plant, Krishnan & Ritter, 2013; Konkle, 2001).  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
Настоящата статия цели да се разгледат основните цели и зада-

чи на психотерапията, които съпровождат адекватно и ефективно 
терапевтичното повлияване на психотични пациенти в психиат-
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ричните клиники. Предвид специфичността на условията в кли-
ничната среда, както и най-често срещаните особености и характе-
ристики на психотичните пациенти, техните проблемни области, 
дефицити и нужди тази статия е опит да се изведат най-важните 
аспекти, с помоща на които психотерапевтичната работа да по-
стигне ефективност.  

Психотерапевтичната работа с психотични пациенти е много-
пластова, клиничните специалисти знаят в колко много посоки би 
могла да се насочи тя и колко всеобхватни са нуждите на тези 
пациенти. В регламентираните условията на психиатрични клиники, 
няма възможности за продължителна психотерапевтична работа, 
поради тази причина са представени само най-значимите и базовите 
аспекти, върху които може да се гради по-нататъшното терапев-
тично въздействие за постигане на цялостна ефективност, свързана 
с подобряване качеството на живот. 
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Резюме: Преносът е процес, чрез който несъзнаваните желания се 

актуализират спрямо определени обекти в рамката на един определен 
тип отношение с тях и преди всичко в рамката на аналитичното 
отношение. При това става дума за едно повторение на детски 
прототипи, изживявани с подчертано чувство за актуалност. Класически 
преносът се разглежда като полето, върху което се разиграват 
проблематиката на психоаналитичното лечение, неговото начало, 
модалности, направените тълкувания и приключването му. Контра-
преносът най-общо се дефинира като съвкупност от несъзнавани реакции 
на аналитика към личността на анализирания и особено към неговия 
пренос. 

Ключови думи: пренос, контрапренос, психоанализа, клиничен 
процес, психотерапия 

 
Transference and countertransference in the psychoanalytic, clinical 

and psychotherapeutic process 
 

Valentin Boyadzhiev 
High School “Dimcho Debelyanov”, Varna, Bulgaria, 

vsboyadzhiev@gmail.com 
 
Summary: The transference is a process by which unconscious wishes are 

actualized towards certain objects within the framework of a certain type of 
relationship with them, and above all within the framework of analytical 
situation. In this case, that is a repetition of children’s prototypes, which are 
experienced with an overwhelming sense of actuality. Classically, the 
transference is seen as the field in which the problems of psychoanalytic 
treatment, its origins, modalities, interpretations, and its completion are 
discussed. The countertransference is generally defined as a combination of 
unconscious reactions of a psychoanalyst to the personality of the one who is 
been analyzed, and especially to his / her transference.   

Keywords: transference, countertransference, psychoanalysis, clinical 
process, psychotherapy 

 
1. Общ поглед върху преноса 
Както се описва в речника на психоанализата на Ж. Лапланш и 

Ж. Понталис, преносът е „процес, чрез който несъзнаваните жела-
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ния се актуализират спрямо определени обекти в рамката на един 
определен тип отношение с тях и преди всичко в рамката на 
аналитичното отношение. При това става дума за едно повторение 
на детски прототипи, изживявани с подчертано чувство за актуал-
ност. Класически преносът се разглежда като полето, върху което се 
разиграват проблематиката на психоаналитичното лечение, неговото 
начало, модалности, направените тълкувания и приключването 
му.“(Laplansh, Pontalis, 2014, 323)  

Разбира се, погледнато реално, преносът е феномен, повдигащ 
множество дебати по отношение на много аспекти от същността си. 
Обекти на класически дебати са станали: 

1. Спецификата на преноса в терапията – дали самият анали-
тичен процес със спецификата на условията и правилата си не 
създава по-благоприятни условия за разгръщането и наблюдението 
на феномени и явления, които се срещат и извън него. 

2. Връзката на пренасянето и реалността – до къде се простира 
адаптивността на проявите по отношение на реалността и дали 
всъщност това е пренос или не. 

3. Функцията на преноса в терапевтичния процес – има ли 
стойност и каква повторното преживяване и припомнянето в 
психоаналитичния процес. 

4. Естеството на самия пренос – дали се пренасят модели на 
поведение, афекти, типове отношение с обектите, либиден заряд, 
фантазии, положителни или отрицателни чувства, цялостно имаго 
или само негови фрагменти или психични инстанции. 

 
2. Класически възгледи върху преноса – Зигмунд Фройд 
„В началото, поне в теоретичен план, за Фройд преносът не е 

нещо повече от един специален случай на изместване на афекта от 
една представа върху друга“(Laplansh, Pontalis, 2014, 325). След като 
забелязва закономерността и повторяемостта в появата на преноса в 
психоаналитичния процес и неговата интензивност, започва да го 
разглежда като отделен феномен. „Всеки път, когато изследваме 
някой невротик по психоаналитичен път, у последния се наблюдава 
неприятното явление на пренасянето, т.е. болният пренася върху 
лекаря цяла маса от нежни и много пъти примесени с враждебност 
стремежи“(Froyd, 1993, 52). Смятал е, че преносът трябва да се 
третира като всеки друг симптом, за да може да продължи анали-
тичната работа. „Онази част от чувствения живот, която болният 
повече не може да си спомни, той преживява отново в своето 
отношение към лекаря и само благодарение на такова преживяване в 
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пренасянето той се убеждава в съществуването и могъществото на 
тези несъзнавани сексуални стремежи“(Froyd, 1993, 53). По отно-
шение на функцията на преноса, Фройд отначало издига хипотезата, 
че той е препятствие в аналитичния процес, че се проявява именно 
тогава, когато се рискува разкриването на особено важни несъзна-
вани, изтласкани съдържания. От тук следва и идеята, че преносът е 
форма на съпротива. „Всеки път, когато се приближим до пато-
генния комплекс, в съзнанието прониква първо годната за пренасяне 
част на комплекса и се защитава с огромна упоритост“(Froyd, 1991, 
90). Тази негова представа, разбира се, бива променена с напред-
ването на неговата работа и задълбочаването на теорията му. Той 
издига хипотезата, че преносът е свързан с прототипите и имагото 
на бащата (но не само) и че лекарят бива поставен в една от 
психичните редици, образувани от страдащия. Следва прозрението, 
че в преноса не просто се възпроизвеждат отношенията на пациента 
с родителските фигури, но те са и съпроводени с нагонна амбива-
лентност. Оттам Фройд разграничава и два вида пренос: позитивен 
и негативен. „Трябва да се разграничава „положителното“ пре-
насяне от „отрицателното“, пренасянето на нежни чувства от това 
на враждебни и да се разглеждат отделно двата вида пренасяния 
върху лекаря. Положителното пренасяне по-нататък се разлага на 
пренасяне на другарски или нежни чувства, приемливи за съзна-
нието, и на продължение на тези чувства в несъзнаваното.“(Froyd, 
1991, 91). Той не само прави това основно разделение на двата вида 
пренос, но и наблюдава определена закономерност в появата им. 
Първо се проявява положителния пренос, който не се чувства докато 
действа в полза на провеждания анализ. Но след известен период 
можем да забележим, че той може да се превърне в негативен, 
изпълнен с враждебни чувства. Не само че е възможна тази промяна 
от позитивно към негативно, но е и интересен фактът, че много 
често враждебните чувства се крият зад нежните (амбивалент-
ността, за която говорихме). Независимо дали преносът е положи-
телен или отрицателен, той означава една и съща емоционална 
обвързаност. Не след дълго се открива и новата перспектива пред 
Фройд, че преносът е теренът, където актуално се разиграва специ-
фичната за пациента проблематика. Той говори както за трудно-
стите, които създава преносът, така и за неоценимата му полза за 
психоаналитичния процес. „Несъмнено най-голямата трудност за 
психоаналитика представлява необходимостта да бъдат преодолени 
феномените на пренасянето, но не бива да се забравя, че именно те 
ни оказват неоценима услуга, превръщайки в действителни и явни 
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скритите и забравени любовни чувства на болния, защото никой в 
края на краищата не може да бъде убит in absentia или in effigie” 
(Froyd, 1991, 94). Именно този пренос е и условието цялата нова 
продукция на болестта да се концентрира в отношението към 
лекаря. По този начин може да се каже, че старата болест вече не е 
на лице, а на нейно място се е появила една нова „изкуствена“ 
болест. „Но преодоляването на новата изкуствена невроза, съвпада с 
ликвидирането на първоначалното заболяване“ (Froyd, 2013, 325). 
Оттук и идеята на Фройд, че човекът, който е станал свободен и 
нормален в отношенията си с лекаря, ще остане такъв и в 
собствения си живот. И както резюмират мислите на Фройд относно 
двете лица на преноса, Понталис и Лапланш: „Този пренос, който 
както в позитивната, така и в негативната си форма застава в услуга 
на съпротивата, в ръцете на лекаря се превръща в най-мощното 
помощно средство на лечението и играе неоценима роля в 
динамиката на процеса на излекуване“ (Laplansh and Pontalis, 2014, 
326). Но разбира се, тук трябва да помним, че това, което се пренася 
е психичната реалност и преди всичко несъзнаваното желание и 
свързаните с него фантазии и че проявите на преноса не са буквални 
повторения на миналото, а символични еквиваленти на това, което 
се пренася.  

 
3. Ана Фройд и трите форми на преноса 
Ана Фройд описва преноса като „всички онези импулси, 

преживявани от пациента в отношението му с аналитика, които не 
са новосъздадени от обективната аналитична ситуация, а произ-
тичат от ранните (в действителност най-ранните) обектни отноше-
ния и сега просто се възраждат под влиянието на натрапливостта 
към повторение“(Froyd, 2017, 29). Именно защото са повторения, тя 
смята, че те дават информация относно миналите афективни прежи-
вявания на пациента. По този начин интерпретацията на преноса се 
оказва най-мощният инструмент в арсенала на аналитика. Тя описва 
два типа пренос. Единият – пренос на либидни импулси, а вторият – 
пренос на защитите. При първия вид пренос на преден план излиза 
притеснението на пациента в отношението му с аналитика. Тук 
могат да се разгърнат силни емоции на любов, омраза, ревност и 
тревожност, които не могат да се базират на актуалната психоан-
алитична ситуация. Тези емоции карат пациента да се чувства 
засрамен и дори унизен, ако те се проявяват против волята му. Ако 
не се настоява на основното аналитично правило, то пациентът едва 
ли ще говори за тях. Разбира се, според нея, при продължаването на 
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аналитичния процес, ще се разкрие и истинският характер и същ-
ност на тези афекти, който се корени в нашествията на То. „Източ-
никът им е в стари афективни констелации, например едиповия и 
кастрационния комплекс“ (Froyd, 2017, 29-30). Тези, иначе така 
неразбираеми афективни процеси в актуалната ситуация, добиват 
смисъл и стойност в момента когато ги пренесем и вместим в 
определена афективна ситуация от ранното детство. По този начин 
успяваме да попълним една амнестична пропаст в миналото. След 
пренасянето им, пациентът е освободен от необходимостта да пре-
повтори и разиграе импулса в настоящето, а оттам и да продължи 
работата в анализата. Вторият вид пренос е преносът на защитите. 
Тук наблюдаваме една тенденция на натрапливо повторение на 
предишните защитни мерки срещу инстинктите. Така пациентът 
пренася не само всички онези афективни импулси от своето минало, 
но и начините на защита срещу тях (всички изкривявания, които са 
се развили и са се оказали „ефективни“ в младенческа възраст). „В 
краен случай е възможно никога да не се появи самият афективен 
импулс в преноса, а само защита срещу него, например реакцията 
на бягство от положителната любовна фиксация при латентната 
женска хомосексуалност или подчиняващата се женствено-мазо-
хистична нагласа, върху която Вилхелм Райх привлича вниманието 
у пациенти, чиито отношения с бащите им някога са се характе-
ризирали с агресивност“ (Froyd, 2017, 30). За разлика от първия вид 
пренос (на либидните импулси), където интерпретираме преноса на 
афекта и го поставяме на „истинското“ му място, за да дадем смисъл 
и да попълним празнините, то при втория вид пренос (на защитите) 
ние си поставяме целта да проследим всички трансформации на 
инстинкта. Тук се опитваме да променим центъра на вниманието си 
от инстинкта и То към егото и защитните механизми. Ако успеем да 
проследим, анализираме и интерпретираме трансформациите на 
инстинкта, то преносното явление се разпада на две съставни части, 
които произхождат от миналото: либиден или агресивен елемент 
принадлежащ на То и защитен механизъм принадлежащ на 
Аз/егото. По този начин ние успяваме не само да попълним праз-
нотите в инстинктивния живот на пациента, но и да запълним 
празнотите в развитието на егото. Имайки предвид споменатото, то 
виждаме и по-голямата стойност на интерпретацията на втория вид 
пренос. Работата тук е по-трудна и отговорна, тъй като именно 
вторият вид пренос създава и повечето трудности и пречки в 
процеса на анализа. Пациентът не може лесно да бъде убеден в 
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повтарящата се природа на тези явления, тъй като не чувства този 
вид пренос като чужд за него, той е его-синтонен/аз-синтонен.  

Разкритите чрез интерпретацията на преноса явления попадат в 
две групи: на съдържанието на То и на дейностите на Аз-а. По 
същия начин могат да се класифицират и резултатите от 
интерпретацията на свободните асоциации – непрекъснатият поток 
от асоциации хвърля светлина върху съдържанието на То, а появата 
на съпротива – върху използваните от Аз-а защитни механизми.   

Ана Фройд говори и за трета форма на пренос – „действане“. 
Това е една по-особена форма на пренос, при която границите на 
анализата са вече погазени, пациентът престава да следва и 
съблюдава аналитичните правила и започва да отреагира във 
всекидневното си поведение както инстинктивните си импулси, така 
и защитните реакции спрямо тях. За съжаление интерпретацията на 
„действането“ според Ана Фройд не води до особено терапевтично 
влияние и полза, но носи ценни прозрения за психичните структури 
на пациента.  

 
4. Преносът – интрапсихично или трансакционно понятие? 
Преносът, според класическите разбирания, е един естествен и 

спонтанен процес, който се осъществява във всички човешки 
отношения. Но след дълго и задълбочено проучване на специали-
зираната литература, започваме да виждаме нещо по-различно. 
Както посочват Х. Томе и Х. Кехеле в своя „Учебник по психоана-
литична терапия“, в средата на 20. век, година след приключването 
на войната, излизат няколко статии на видни изследователи на 
преноса. В техните трудове проследяваме нишката на една нова и 
разширяваща идея относно феномена на преноса. Трудът на 
Макалпин разширява хоризонтите пред преноса. „Своето различно 
разбиране, а именно, че преносът се индуцира у пациента, който е 
готов за това, чрез моделиране на терапевтичната ситуация, 
авторката обосновава, като изброява 15 фактора. С тях тя обозначава 
типичните технически процедури, които съвкупно допринасят за 
регресията на пациента, така че неговото поведение може да се 
разглежда като отговор на ригидната обстановка, на която е бил 
изложен по време на детството“(Tome and Kehele, 2009, 88). И 
продължава: „Споменатите 15 фактора, към които могат да се при-
бавят и други, предлагат разнообразни възможности за комбинации, 
които дават по-различна представа за това как пациентът преживява 
терапевтичното отношение респ. как аналитикът индуцира преноса 
чрез прилагане на правилата. Аторката иска да покаже, че преносът 
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възниква реактивно“ (Tome and Kehele, 2009, 88-89). Този факт буди 
не малко тревоги у аналитиците и трудно успява да се наложи в 
достатъчна степен. Още Райх обобщава своите еднозначни наблю-
дения върху процеса с думите: „Преносът винаги представлява 
обективно огледало на поведението и на аналитичната техника, 
прилагана от терапевта“ (Tome and Kehele, 2009, 89). Също така на 
конгреса на Международната психоаналитична асоциация през  
1955 г. Велдер подчертава и набляга на интеракцията на аналитика и 
неговото влияние върху преноса с думите: „Тъй като разгръщането 
на преноса е следствие от аналитичната ситуация и от прилаганата 
аналитична техника, промените в ситуацията и в техниката водят до 
значителни вариации, що се отнася до феномена на преноса“ (Tome 
and Kehele, 2009, 91). По време на същия конгрес Балинт също 
подкрепя подобна теза. През 1971 година на симпозиума „On the 
current concept of the transference neurosis”, организиран от Амери-
канската психоаналитична асоциация, Блум и Калеф подкрепят 
същата теза. Също така Льовалд подчертава факта, че преносът и в 
частност преносната невроза зависят от заобикалящата среда и са 
едно операционално понятие. Тук е мястото да споменем и едно 
може би неоправдано използване на понятието „преносни неврози“ 
от Фройд и съответното му отграничаване от „нарцистичните 
неврози“. Както показва клиничната работа, а също така и мно-
жество изследвания, всеки пациент, независимо от неговата лич-
ностна психична структура и състояние, може и прави определен 
вид пренос. Като потвърждение на това Томе и Кехеле заключават: 
„В действителност всички пациенти са способни да осъществяват 
пренос“ (Tome and Kehele, 2009, 92). От друга страна Щерба уста-
новява, че преносът в най-съществената си част представлява едно 
обектно отношение, но в същото време подчертава необходимостта 
да се прави разлика. Клайн и британските теоретици на обектните 
отношения като Балинт, Феарбеърн, Гънтрип и Уиникот имат голе-
ми заслуги за разширяването на понятието пренос. Клайн поставя 
преноса на централна позиция в нейната теория за обектните 
отношения. Тя смята, че е необходимо и препоръчително несъзна-
ваните фантазии веднага да се интерпретират като преноси. Тези 
незабавни интерпретации на несъзнаваните фантазии, насочени към 
определен обект, са свързани с някои от нейните основни понятия 
като „добрата“ и „лошата“ гърда. Миналото и настоящето и тяхната 
психична реалност трябва да бъдат разбрани, за да може пациентът 
да се освободи от преноса и да открие път към своето бъдеще. Но 
имайки предвид, че терапевтичната диада е диада, а не монада, 
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Щерба застъпва едно различно становище относно преноса и 
насърчава формирането на едно Ние. „От самото начало пациентът 
бива подтикван към „съвместни“ действия срещу нещо. Всеки час 
терапията дава на аналитика отново и отново възможност да 
използва думата „Ние“, за да обозначи себе си и онази част от Аза 
на пациента, която се намира в реалността“ (Tome and Kehele, 2009, 
99). Има множество научни спорове около преноса и това дали 
интерпретацията на „тук и сега“ или реконструкцията и осъзнава-
нето е водещо. По мнение на Гил и Хофман е необходимо да 
разглеждаме приоритетно възникването на „съпротивата на 
преноса“ от гледна точна на приноса на аналитика. Но една добра 
забележка прави Стоун, който отбелязва, че по този начин е въз-
можно, а и вероятно да изпуснем от поглед несъзнавания генезис на 
преноса. Кохут, от друга страна, дава една обхватна концепция за 
преноса в рамките на теорията си за Аза (селф). Той разглежда 
междучовешките отношения и човешкия живот като история на 
несъзнавани процеси на търсене и намиране на обекти на Аза. Тук 
откриваме едно сливане между обект и Аз. Той издига на преден 
план различни специални преноси като преносът „близнак“ и 
преносът „сливане“.  

Томе и Кехеле намират един своебразен синтез между раз-
нопосочните позиции относно преноса като застъпват идеята, че 
„тълкуванията на преносите се отнасят до различни нива на това 
обектно отношение, които имат предсъзнаван или несъзнаван 
характер за пациента“ (Tome and Kehele, 2009, 103) и продължават: 
„Колкото повече тълкувания на преноса даваме, толкова по-важно е 
да обръщаме внимание на задействащите механизми Тук и Сега, без 
да изпускаме от поглед външната реалност на пациента“ (Tome and 
Kehele, 2009, 103). И като една ирония на съдбата Шимек отбеляза 
един клиничен парадокс – използването на силата на преноса, за да 
се елиминира именно тази сила. Както казват Ференци и Ранк в 
тяхната книга „Цели на развитието на психоанализата“ би било 
contradictio in adjecto да използваш любовта на пациента към лекаря, 
за да го накараш да се откаже от същата тази любов. 

 
5. От обекта към субекта и обратно в преноса и 

контрапреноса 
Класическият възглед на Фройд за преноса е като на процес, 

при който се освобождава либидото от симптомите и се пренасочва 
към борбата за новия обект, тоест за аналитика. Но този път 
неминуемо води от обекта към признаването на субекта като 
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наблюдател и тълкувател. Именно този субект (аналитикът) оказва 
въздействие върху пациента. Както отбелязва Уиникот - субектът се 
използва и като обект на преноса. Преносът се осъществява именно 
върху обекта в субекта, ако можем да се изразим по този начин. Но, 
от друга страна, именно субектът в неговата цялост, а не фраг-
ментарност като обект, извършва терапевтичната интеракция в 
преноса. Както го формулира Льовалд, пациентът е необходимо да 
открие новото в обекта, за да излезе от омагьосания кръг на 
повторението в преноса, а това ново се намира именно в целостта на 
личността на аналитика като субект на интерактивното терапев-
тично отношение. Класическият възглед на Фройд, базиран на 
нагонната теория и идеята за „обекта“, е плуралистичен, въпреки че 
субектността на аналитика остава на заден план или е опитана да се 
сведе до „контрапреноса, който трябва да бъде потискан в интерес 
на обективността“ (Tome and Kehele, 2009, 105). Но за неговата 
плуралистичност споменава Лампл-де-Гроот „като терапевт Фройд е 
оперирал на две нива – отношение и пренос“ (Tome and Kehele, 
2009, 106). В един момент Фройд е говорил с нея като реална 
личност, а в друг – в качеството си на обект на преноса.  

Не бива да се забравя, че несъзнаваният генезис на преноса не 
отрича възможността пациентът да е възприел някаква изпусната от 
погледа на аналитика реакция, скрита дълбоко в несъзнаваното на 
самия аналитик. И ако тази реакция не е повод за критически анализ 
на самия аналитик върху собственото му несъзнавано функциони-
ране и не бъде призната възможността пациентът да има право, що 
се отнася до наблюденията му Тук и Сега, то атмосферата се 
променя коренно. Възможно е едно тълкуване от страна на анали-
тика по отношение на наблюдението на пациента като пренос да 
доведе до едно затваряне на пациента. В същото време това би било 
един лош пример за липса на готовност да се използва критичното 
мнение на другия като изходна точка за самокритични разсъждения. 
Гил отбелязва, че „никой не е в състояние да сондира сам себе си и 
да достигне до пълно себепознание или пък да контролира 
последиците от несъзнаваното у него“ (Tome and Kehele, 2009, 108).  

Изследванията на Гил и Хофман дават един тласък за разби-
рането на преноса като един по-широк и мащабен процес. Те не 
само отнасят преноса към миналото на пациента, но и разглеждат 
приноса на аналитика, за неговото възникване и промяна Тук и 
Сега. Въпросът за контрапреноса на аналитика е отворен и подлежи 
на изследване и анализ. Томе и Кехеле обръщат внимание върху 
факта, че „Приносът на аналитика към преноса превръща последния 
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в процесуална величина. Както при неговото възникване, така и при 
изчезването му трябва да се обърне по-голямо внимание на 
пораждащите и иновативните обстоятелства на аналитичната 
ситуация, отколкото на миналото и неговото частично повторение, 
защото само настоящето предлага възможности за промяна и заедно 
с това за бъдещето развитие на пациента и на неговото заболяване“ 
(Tome and Kehele, 2009, 112). Ако аналитикът е съзнателен по 
отношение на своя принос към преноса и разбира своята функция 
на нов субект-обект, то се стига до едно по-широко и в същото 
време по-задълбочено разбиране на психоаналитичния процес и 
парадигма.  

 
6. Контрапреносът – от класиката към модерността 
Ж. Лапланш и Ж. Понталис описват в своя „Речник на пси-

хоанализата“ най-общо контрапреноса като „Съвкупност от несъз-
навани реакции на аналитика към личността на анализирания и 
особено към неговия пренос“ (Laplansh and Pontalis, 2014, 237).  

Още Фройд открива феноменът на контрапреноса и заключава, 
че той се поражда благодарение на влиянието, оказвано от пациента 
върху несъзнаваните чувства на аналитика. В него той вижда един 
особен проблем и търси неговото „решение“. Стига до изводите, че 
този феномен ще се появява винаги, където аналитикът има слепи 
петна и поради тази причина всеки аналитик е необходимо да се 
подложи на учебна анализа, защото „всеки психоаналитик стига 
само дотам, докъдето му позволяват неговите комплекси и 
вътрешни съпротиви“ (Tome and Kehele, 2009, 115). Години наред 
контрапреносът се е разглеждал изцяло негативно и е било нужно 
той да бъде сведен до минумим, за да се осигури обективността и 
пуризма на психоаналитичния процес. Множество автори пишат за 
преноса и контрапреноса като един вид система от отношения, 
където единият фактор представлява функция на другия. Нов живот 
на понятието „контрапренос“ дават публикациите на автори като 
Дойч, Балинт, Бърман, Уиникот, Райх, Коен, Джителсън и Литъл. А 
приносът на Хаймън изглежда като повратна точка в психоана-
литичната парадигма. Фенихел бил определян от своите пациенти 
като далеч по-освободен и естествен от останалите аналитици, 
които били посетени от тях. Бърман също подчертава ролята на 
контрапреноса за хуманизирането на иначе така антитерапевтичното 
отношение. Балинт и Тарахов стигат до заключението, че централ-
ното място в аналитичния процес вече не е монополизирано от 
преноса. На централна позиция се поставя участието на аналитика и 
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неговия контрапренос. Хайман засяга множество положителни 
аспекти на контрапреноса като подчертава важността му по отно-
шение на диагностиката. В него вижда едно творение на пациента, 
един негов продукт. Оттук следва аналитикът да е максимално 
отворен и сензитивен към контрапреноса като диагностично по-
мощно средство. Хайман, както Клайн, определя преноса като 
процес на проективна идентификация. 

Еманацията на идеята за контрапреноса е уловена величествено 
в думите на Хайман: „Контрапреносът на аналитика не само 
представлява алфата и омегата на аналитичното отношение, но той е 
и творение на пациента. Контрапреносът е част от личността на 
пациента“(Tome and Kehele, 2009, 120). За нея психоаналитичната 
ситуация представлява отношение между две лица, а контрапре-
носът е инструмент, с който се изследват несъзнаваните процеси на 
пациента. За аналитика е от съществено значение да не отреагира 
своите чувства, а да устои на тях. На него му е нужно не само 
плаващото внимание, но и лесно достъпна емоциална чувстви-
телност, за да следва пациента в неговите емоционални пориви. 
Основната идея е, че несъзнаваното на аналитика разбира несъз-
наваното на пациента.  

Следвайки прозренията на Хайман много аналитици, особено 
младите и неопитни, се позовават на нейния труд, интерпретирайки 
контрапреноса по „чувство“. Това е неоснователно. Нужна е оценка 
и проверка на аналитичната ситуация и оглед на реалните събития. 
Освен това трябва да се отчете и фактът дали контрапреносът и 
породените от него мисли, чувства, емоции, представи и фантазии 
са допълващи или взаимодействащи спрямо несъзнаваното на 
пациента. В същото време е необходимо да сме критични към това 
дали става дума за нещо у пациента или нещо в самите нас. Както 
обтелязват Томе и Кехале: „Според Дьо Мюзан засилването на чув-
ствителността на аналитика за несъзнаваните феномени у анали-
зирания понякога прави възможен следния процес: намиращ се в 
състояние на променено съзнание, сравнимо с лека деперсона-
лизация, което обаче по парадоксален начин изостря вниманието му 
– без видима, рационално обяснима връзка с обработвания в 
момента материал – аналитикът възприема фрагменти от никога 
неосъзнати или изтласкани мисли на анализирания в думи и образи“ 
(Tome and Kehele, 2009, 127) и продължава: „Разбира се, аналитикът 
трябва да е в състояние да направи разлика между това, което 
пациентът предизвиква у него и своите собствени несъзнавани 
конфликти“ (Tome and Kehele, 2009, 127). Даниел Лагаш също прави 
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една прекрасна бележка по отношение на преноса и контрапреноса: 
„Ако вземем под внимание аналитичното поле като цяло, би 
следвало да разграничим във всяка една от двете участващи страни 
онова, което е пренос, от онова, което е насрещен пренос“ (Laplansh 
and Pontalis, 2014, 323). 

Когато говорим за контрапреноса трябва да отдадем нужното 
внимание на идеята, че реакциите на контрапренос у аналитика се 
появяват и основават на две типични форми на идентификация – 
конкордантна и комплементарна. Тези форми на идентификация са 
разработени в рамките на Клайнианската теория от Ракер. При 
конкордантната идентификация аналитикът се отъждествява със 
съответната част от психичния апарат на пациента, тоест То с То, Аз 
с Аз, Свръх-Аз със Свръх Аз и по този начин аналитикът изживява в 
себе си това, което изживява и пациентът. При комплементарната 
идентификация аналитикът се отъждествява с обектите на преноса у 
пациента и преживява онези чувства, които са преживявали именно 
тези обекти в миналото в отношенията си с пациента. В същото 
време пациентът изживява онези чувства, които е преживявал в 
отношенията си с обектите в миналото. Сендлър разширява тази 
постановка със своята ролева теория. Той смята, че пациентът 
несъзнавано отрежда една комплементарна роля на аналитика и в 
същото време аналитикът я приема несъзнавано. В същото време 
пациентът играе също опрелена роля. По този начин несъзнавано се 
отваря възможността да се разиграе една отминала, но определено 
променена постановка.  

Много от аналитиците отказват да признаят на пациента, че 
осъществяват контрапренос. Обратната идея се обосновава подроб-
но от Уиникот, Литъл и Сърлс. Дори Хайман, която е защитавала 
идеята, че не бива да се признава на пациента осъществяването на 
контрапреноса, по-късно стига до заключението, че споделяното от 
нея чувство относно пациента не е някакво лично признание и не 
натоварва пациента. Томе и Кехеле също споделят подобно стано-
вище: „Поради това считаме, че е от решаващо значение да се 
позволи на пациента – с оглед улесняването на неговите иден-
тификации – да вземе участие в размишленията на аналитика, вклю-
чително и относно контекста и скритите причини на тълкуванията. 
По този начин се регулира съотношението между близост и 
отдалеченост от аналитика като обект“ (Tome and Kehele, 2009, 133). 
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7. Пренос и контрапренос в аналитичната и клиничната 
работа с пациенти с различни психични структури на 
личността. 

При работата с пациент с психопатична личностна структура 
основният пренос е проекция на вътрешната му хищническа нагласа 
и предположението му, че аналитикът ще го използва за някакви 
свои егоистични цели. Основната задача на пациента е да използва 
аналитика или да го надхитри „в неговата собствена игра“. Основ-
ният контрапренос на аналитика е шок и съпротива към пред-
полагаемото заличаване на идентичността му като помагаща. В 
своята наивност, аналитикът е възможно да попадне на изкушението 
да докаже своите добри намерения. Това неминуемо ще доведе до 
провал, а оттам и до „реакции на враждебност, презрение и 
моралистично възмущение по адрес на психопатичния човек“ 
(Makuilyams, 2018, 198). Нерядко се среща и явната омраза към 
пациента като всички тези чувства могат да бъдат разбирани като 
вид емпатия към пациенти с психопатична личностна структура. 
Както отбелязва Болас, способността да се мрази е вид привър-
заност. Ако успяваме да толерираме и устояваме вътрешно на тази 
студенина и омраза, това ни дава неприятна, но все таки полезна и 
ценна информация относно това, какво е да си психопатична 
личност. Този контрапренос може да се нарече конкордантен или 
съвпадащ. Също така е възможно да изпитваме допълващ контра-
пренос или комплементарен. При този вид контрапренос често 
срещани са реакции като страх и тревожност. „Обичайни са тайн-
ствените лоши предчувствия“ (Makuilyams, 2018, 198). Също така е 
обичайно чувството за презрение или активно и садистично под-
ценяване. Това често води до мощна враждебност или безпомощно 
примирение у аналитика и клиничния специалист. Важно е за всеки 
специалист да не омаловажава заплахата, отрича или компенсира 
разстройващите реакции в себе си.  

При работа с пациенти с нарцистична личностна структура 
най-често преносът е във вид или на интензивно обезценяване, или 
идеализиране. Също така е добре да помним, че техният пренос е до 
такава степен Аз-синтонен, че да е недостъпен за изследване. 
Интерпретацията на обезценяването от страна на пациента ще бъде 
приета като своебразна защита от страна на аналитика, а интер-
претацията на идеализирането ще бъде възприета от пациента като 
един вид скромност на аналитика. Много по-често се появява 
преносът във вид на обезценяване, отколкото във вид на идеали-
зиране. Пренебрежението е основната реакция на нарцистичната 
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личност по отношение на специалиста. Контрапреносът, който 
изпитва аналитикът е основно изразен в едно усещане за заличаване 
на неговата истинска същност и личност. Човешкото у нас, заедно с 
емоционалната ни интелигентност е сякаш унищожено. „Контра-
преносите, които включват скука, раздразнителност, сънливост и 
неясно чувство, че нищо не се случва в лечението“ (Makuilyams, 
2018, 221) са изключително чести. Ако пък пациентът ни идеали-
зира, контрапреносът се проявява най-често като усещане за гран-
диозно разширение, приобщаване към пациента в една общност за 
взаимно възхищение. Тези феномени при нарцистичните личности 
се обясняват с факта, че за разлика от други личностни структури, 
те не проектират определен психичен обект върху терапевта, а части 
от себе си. Тоест те не чувстват аналитика нито като майка, нито 
като баща, а като обезценената или като грандиозната част от себе 
си. По този начин аналитикът се превръща в един себеобект, който 
поддържа себеуважението на клиента. Това води до усещането за 
дехуманизация и чувството, че си дефектен, което е изключително 
смущаващо и дори разстройващо. Тази дефектност в контрапреноса 
е едно отражение на вътрешните тревоги на пациента за неговата 
себестойност.  

В работата с пациенти с шизоидна личностна структура още 
от самото начало се усеща тяхната чувствителност, честност и страх 
от поглъщане. Стуктурата и правилата на психоаналитичния процес 
намаляват тези техни усещания. Шизоидният човек често е силно 
наранен, разкъсван от чувство на празнота и изгубеност. Пърнова-
чалният риск, трудност и „предизвикателство в преноса и контра-
преноса за терапевта, който работи с шизоиден пациент, е да намери 
път към субективния свят на човека, без да събуди твърде много 
тревожност относно натрапването“(Makuilyams, 2018, 243). Често 
контрапреносът от страна на аналитика се изразява в едно отраже-
ние на отдръпнатостта на клиента и разглеждането му като интере-
сен екземпляр. Този вид контрапренос е вид защитно отдръпване. 
Друг чест контрапренос е субективното чувство на слабост и без-
помощност на аналитика, което също е едно отражение на същите 
тези чувства у пациента. Не е изключен и контрапреносът от 
другата полярност – на всемогъщество и споделено превъзходство. 
Често се наблюдава и един може би комплементарен контрапренос – 
на „любящи възприятия за пациента като уникален, изключителен, 
неразбран гений или неоценен мъдрец“ (Makuilyams, 2018, 244).  

В работата с пациенти с параноидна личностна структура се 
наблюдава един бърз, интензивен и често негативен пренос. 
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Проективно аналитикът заема мястото на един потенциално обез-
ценяващ и унижаващ образ. Контрапреносът на аналитика често 
приема форма на чувство за уязвимост, обща отбранителност, 
тревожност или враждебност. В много по-редките случаи, когато 
пациентът разглежда аналитика като „спасител“, аналитикът „може 
да е благосклонно грандиозен“ (Makuilyams, 2018, 263). Имайки 
предвид, че параноикът основно разчита на отричането и 
проекцията като защитни механизми, забелязваме, че аналитикът 
често съзнателно усеща някой аспект на емоционалната реакция, 
която пациентът е изтласкал от съзнанието си. Също така често се 
проявява една контрапреносна склонност на аналитика да „поправи 
пациента“ относно нереалната представа за опасността.  

При работата с пациенти с депресивна личностна структура 
преносът често е идеализация на аналитика. За тях аналитикът е 
„отделно, реално и внимателно човешко същество и много се 
стараят да не са в тежест“(Makuilyams, 2018, 288). Интроективно 
депресивните хора проектират върху аналитика онзи вътрешен 
критик, онези гласове, които в аналитичната литература са разби-
рани като Свръх-Аз. Тези проектирани, враждебни нагласи често се 
преживяват от пациента като гняв и критичност спрямо аналитика. 
От друга страна, при анаклитично депресивните индивиди 
преносът е основно идеализация на аналитика. Трудностите в 
преноса и контрапреноса при тях се появяват в момента, когато 
аналитикът започне да конфронтира клиента относно нужните 
промени в реалния свят. Контрапреносът с депресивните личности 
„върви в целия обхват от доброжелателна привързаност до фантазии 
за всемогъщо спасение в зависимост от тежестта на депресивните 
проблеми“(Makuilyams, 2018, 290). Този вид контрапренос е 
допълващ – желанието да сме Бог или да сме добрата майка. Това 
отговаря на несъзнаваното убеждение на депресивния пациент, че 
само любовта може да го излекува. Също така може да се проявява и 
един съзвучен или конкордантен контрапренос, при който се 
чувстваме некомпетентни, вредящи и безполезни.  

В работата с пациенти с мазохистична личностна структура 
преносът върху аналитика е ролята на родител, който би обгрижвал, 
успокоявал или дори спасявал клиента, ако вижда ясно неговото 
страдание. Често контрапреносът от самото начало у аналитика е 
чувството, че е необходимо да създаде такава една терапевтична 
обстановка, гарантираща максималната безопасност на пациента. 
Преносът също води след себе си един вид страх спрямо аналитика, 
че той е разсеян, незаинтересован, егоистичен, критичен, оскър-
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бителен и обвинителен авторитет. Всички тези примесени чувства у 
пациента могат да бъдат както съзнавани, така и несъзнавани, както 
аз-синтонни, така и чужди на Аза. Контрапреносът на аналитика се 
развива най-често в две направления: „контрамазохизъм и садизъм“ 
(Makuilyams, 2018, 322). От мазохистичната нагласа произтича и 
склонността на терапевта да е безкрайно щедър и доверчив. Когато 
тази тенденция не свърши очакваната работа, контрапреносът често 
се прехвърля към чувства на раздразнение и фантазии за садистично 
отмъщение. Желанието на аналитика да бъде винаги в полза и „на 
среща“ за мазохистичния човек не получава очаквания резултат от 
по-добра психотерапевтична връзка и по-добри резултати. Това, 
което работи при депресивната личност е противопоказно за 
мазохистичната, тъй като само затвърждава неговите мазохистични 
тенденции и предизвиква регресия. Важно е да се слага граница на 
мазохистичната регресия, а не да се стимулира и подкрепя. Онази 
потисната част от контрапреноса (садистичните импулси) често 
бива отреагирана от аналитика, било то в поведението или вер-
балните интерпретации. Това е особено злощастно обстоятелство. 
Също така контрапреносът често се явява като едно вбесяващо 
чувство или като тревожност у аналитика спрямо възможността 
пациентът да се самонарани.  

В работата с пациенти с обсесивно-компулсивна личностна 
структура преносът е смес между съзнателно сътрудничество и 
несъзнавано противопоставяне по образец на отношенията с един 
„отдаден, но изискващ и осъждащ родител“ (Makuilyams, 2018, 347). 
Преносът се развива в лоното на една раздразнителност, критич-
ност, нетърпеливост, опит за контрол и негодувание. Контра-
преносът от страна на аналитика „често включва раздразнително 
нетърпение, с желание да ги разтърсим, да ги накараме да се 
отворят към обикновените чувства, да им направим вербална клизма 
или да настояваме те „да се изсерат или да се махнат от гърнето“ 
(Makuilyams, 2018, 349). Дори може да се усети физиологичното 
усилие да се сдържи отмъстителното ни желание. Често аналитикът 
е оттегчен и дистанциран.  

В работата с пациенти с хистерична личностна структура 
първата среща с преноса е във вид на вълнение, изплашеност и 
защитно прелъстяване от страна на клиента (ако аналитикът е от 
противоположния пол) или подмолна враждебност и конкурентно 
настроение (ако аналитикът е от същия пол). Възможно е преносът 
да е толкова мощен, че аналитикът да усеща пациента почти като 
психотичен. „Когато хистрионните пациенти се страхуват твърде 
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много да признаят такива страстни реакции в присъствието на 
терапевта, те може да отреагират с обекти, които са прозрачни 
заместители“ (Makuilyams, 2018, 372). Често преносът на пациента 
е изключително интензивен, силата на тяхното привличане, страх и 
омраза, примесени с голяма тревожност е възможно да ги накарат да 
избягат от терапията. Контрапреносът често се проявява като защит-
но дистанциране или инфантилизация. Също така контрапреносът 
може да приеме облик на съзнавано или несъзнавано желание и 
тенденция да се осмее псевдоафекта у хистеричните личности. 
Също е възможна една контрапреносна тенденция пациентът от 
женски пол да се третира като малко момиче. Аналитикът може 
несъзнавано да заеме ролята на „татенцето“, който хвали, уверява, 
успокоява и съветва, но подтекста във всички случаи е, че 
пациентката е слаба и немощна. Нагласата на родителска загриже-
ност е също толкова пагубна за пациента както и тази на презрение. 
Най-опасният и най-често срещан контрапренос при мъжете 
аналитици е изкушението „да се отговори на прелъстителността у 
хистеричната клиентка“ (Makuilyams, 2018, 374).  

В работата с пациенти с дисоциативна личностна структура 
преносът е изключително богат и често са възможни „халюци-
наторни убеждения“ (Makuilyams, 2018, 396). Тези преноси често се 
разбират от аналитика като психотични, но могат да се разберат по-
добре, ако на тях се гледа като травматични (постравматични). 
Често има определена последователност на преноса, която 
аналитикът чувства. В началото е положителен и работата върви, 
след това следва внезапна криза, породена от реминисценциите на 
миналото и се появяват алтернативните личности. „Такива прояви 
може да бъдат дълбоко обезпокояващи и да предизвикат контра-
фобийни отговори от наивния клиничен специалист, който може да 
реши, че вижда шизофренен пристъп“ (Makuilyams, 2018, 397). Този 
вид пренос на пациента би следвало да се съпроводи с уверение за 
„реалността“ на аналитика. Активното му противопоставяне е 
особено важно в началото на лечението или при „преориентиране 
по време или след травматичния флашбек“ (Makuilyams, 2018, 398) 
(Аз съм Валентин Бояджиев и ние сме в кабинета ми във Варна). 
Най-голямата опасност при преноса и контрапреноса е еротизи-
рането и травматичността им. Възможно е да се появи една синер-
гетичност между несъзнаваните желанията на пациента от грижа, 
защита и любов и несъзнаваните желанията на аналитика да проявя-
ва щедрост, алтруистичност и любовна грижа. Всяка подобна интер-
акция и погазване на терапевтичните граници е пагубна и води до 
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регресия, инфантилизация и още по-сериозен дисоциативен отговор 
от страна на пациента.  

 
8. Обобщаващи бележки 
Като обобщение можем да кажем, че преносът и контра-

преносът могат да бъдат един невероятен инструмент в ръцете на 
опитния психоаналитик или психотерапевт, но могат и да са 
унищожителни, ако се подцени тяхното влияние. Тяхното съществу-
ване, смятам е неопровержимо, а тяхната стойност – висока. 
Нуждата от едно паралелно размишление върху двата феномена и 
процеса е огромна. А за да овладее терапевтичната им мощ, 
аналитикът е необходимо да „заостря своя душевен скалпел“ на 
всяка крачка по пътя си към дълбините на несъзнавания душевен 
живот на своя пациент. 
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Summary: Although practice of stigmatization has got ancient origin, it is 

alive nowadays. The rооts of stigma can be found in prejudice, stereotypes and 
discriminatory behavior. In this report is considered the practice of 
stigmatization of individuals with mental illnesses and its influence on  their 
employment, family members, personal identity and self-esteem. 
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Целта на настоящето изследване е да се анализират сферите от 

жизнения път на лицата с психични разстойства, върху които най- 
силно влияят следствията от практиките на стигматизиране. 

Хипотетично се допуска, че процесът на стигматизиране на 
лица с психични разстройства оказва негативно влияние върху 
някои от основните сфери, формиращи личността на индивида, а 
именно трудовата реализация, семейната среда на тези лица, както и 
тяхната личностна идентичността и самооценка.  

За постигането на целта са формулирани няколко изследова-
телски задачи: 1. Да се изясни същността на процесът на стигмати-
зиране, както и на психичните разстойства; 2. Да се разкрият специ-
фиките на психичните разстройства, както и на стигмата, поставена 
върху тях; 3. Да се проучат възможностите за пълноценна трудова 
реализация на лицата с психични разстойства под влияние на стиг-
мата; 4. Да се проследи практикта на пренасяне на предразсъдъч-
ните нагласи върху членовете на семейставата на индивидите с 
психични разстойства; 5. Да се анализира процесът на интернали-
зиране на стигмата.   
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Същност на процеса на стигматизиране 
Американския психолог Ървинг Гофман е първят, които раз-

глежда подробно понятието „стигма“ (Goffman, 1963). То произ-
хожда от ранната гръцка култура. „Стигма“ древните гърци нари-
чали телесния знак, които обозначавал определени индивиди не 
просто като различни, но и като неморални или непригодни за 
живота на нормалното общество. Този знак най-често бил изграрян 
или изрязван върху тялото. Поставянето на знака представлявал 
ритуал по заклеймяване, отвхъряне и дискредитиване на индивида, 
неотговарящ на поставените норми в обществото. По този начин 
носещият поставеният му етикет бил натоварен с крайно негативна 
личностна харакеристика, обезценяваща го в очите на другите и 
пораждаща в тях отвращение и ненавист. 

След време, при навлизането на християнството терминът 
„стигма“ се развива, като към значението му се прибавят две нови 
метафори: едната е свързана с телесни знаци на божия блгодат, 
които представлявали специфични обриви по кожата, другата била 
медицинско загатване, свързано с религиозното значение, изразя-
ващо телесни признаци на физическо заболяване. В съвременното 
си значение понятието се доближава до оригиналния си произход, 
но той подчертава не толкова телесните знаци, колкото социалното 
значение, което носи това понятие. Стигмата пряко се свързва със 
социалната идентичност, нейното обезценяване и унизителното 
отношение, което носи със себе си (Goffman, 1963). 

Стигмата е комплексен социален процес на етикиране, девал-
вация, дискриминация, включващата взаимосвързани когнитивни, 
емоционални и поведенчески компоненти. В основата на стигмата 
стоят определени нагласи, пораждащи конкретното дискримини-
ращо поведение. То може да бъде символно или реално. Често вер-
балното поведение на символна ситуация може да се окаже в 
крайно противоречие с поведението в реална ситуация. Основните 
фактори, които определят единството между символното и реалното 
поведение са свързани със интензивността на самата нагласа, опре-
деляща се от чувството по отношение на даден човек или ситуация, 
стабилността на нагласите във времето, свързаността  на нагласата с 
ценностната система на личността, нейните яснотата на проявление, 
както и натискът на условията на средата, в която се появява 
(Yonkova, 2016).  

Стигматизирането може да съществува едновременно на ня-
колко нива – интраперсонално, изразяващо се в самостигнати-
зиране, междуличностно и структурно, изразяващо се в дискрими-
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национни или изключващи политики, закони и системи (Link and 
Phelan, 2001). 

 
Стигмата върху психичните разстройства 
Според Световната здравна организация (www.who.int, 2003) 

психичните разстройства включват широк спектър от проблеми с 
различни симптоми, като те обикновено се характеризират с някак-
ва комбинация от необичайни мисли, емоции, поведение и взаимо-
отношения с другите. Примери за това са шизофрения, депресия, 
интелектуални затруднения и нарушения, дължащи се на злоупот-
реба с психоактивни вещества. Макар повечето от тези заболявания 
да могат да бъдат успешно лекувани, на лицата, диагностицирани с 
тях им се налага да се справят със симптоми като халюцинации, 
делюзии, безпокойство, промени в настроението. Симптомите могат 
да превърнат в предизвикателство трудовата им реализация, само-
стоятелността им или поддържането на желаното качество на 
живот. Въпреки това някои индивиди с подобни заболявания 
успешно управляват симптомите си чрез разнообразни терапев-
тични методи и поради това са способни да изпълняват работните 
си задължения ефективно, да изграждат пълноценни междулич-
ностни взаимоотношения и да бъдат анагажирани със социални 
проблеми (Michaels et al., 2012).  

Стигмата върху психичното заболяване е разпространена прак-
тика в широката общественост (Yonkova, 2012). Заклеймяването на 
психично заболяванене не е ограничено до неинформираните чле-
нове на обществото. Дори добре обучени професионалисти, работе-
щи в сферата на психичното здраве поддържат такива стеротипини 
вярвания (Corrigan and Watson, 2006).   

Редно е да се отбележи и голямото влияние на медиите в 
създаването и поддържането на стеротипините образи за психично 
болните (Byrne, 2000). Въз основа на анализ на фимовата индустрия 
и масовите медии са идентифицирани три общи погрешни схваща-
ния относно индивите, страдащи от психични разстройства. Смята 
се, че те са маниакални убийци, от които обществото трябва да се 
страхува, следователно те не трябва да се допускат в повечето общ-
ности. Вярва се, че имат детски възприятия за света, че не могат да 
се грижат за себе си, като това поражда и чувство на благосклон-
ност към тях, което често се смята за неоснователно. Друга нагласа, 
свързана с авторитаризъм е, че лицата с тежки психични разстрой-
ства са безотговорни и затова решенията за живота им трябва да се 
вземат от други. Освен изборените предрасъдъци към лицата с 
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психични растройства е разпространено и мнението, че именно те 
самите са отговорни за своето състояние. Смята се, че те, за 
различка от лицата с физически увреждания, могат да контролират 
своето увреждание и поради това са виновни за появата му. Освен 
това, тази група стигматизирани индивиди събуждат в широката 
общественост гняв, както и вярата, че евентуална проява на помощ 
към тях не е заслужена (Corrigan and Watson, 2006). 

Според Фалк (Gradev, 2010) стигмата върху психично болните 
се гради върху принципите на рационализма, възприет широко в 
обществото. Тъй като психичните заболявания са свързани с 
ирационално поведение, те стават източник на страх и презрение. 
По този начин се осъществява сблъсък между рационалното и ира-
ционалното поведение, което разделя хората на социално прием-
ливи и социално нежелани. Психично болните хора се възприемат 
като ирационални, неумеещи да се адаптират към нормалното 
рационално общество и поради това се счита, че го застрашават. 
Противоборството между различни съзнателни мотиви и несъзна-
вани съдържания вътре в човека, хаотичната смесица от тях, лип-
сата на единство и вътрешна опора води до отдалечаване на 
личността от своя център, от способността и за интегритет на ра-
ционално и ирационално. По този начин от позицията на дадена 
крайност, другият винаги се възприема като опасен, нежелан, а 
поведението към индивидите, при които той доминира – отхвър-
лящо (Yonkova, 2013).  

Теорията за етикиранетро на социолога Томас Шеф (Scheff, 
1974) дава обяснение на стигмата въхру психичните заболявания. 
Голяма част от работата на Шеф се основава на социалното въз-
приятие за девиантно поведение, обществените нагласи и социал-
ните реакции спрямо психичните заболявания като част от девиант-
носта. Чрез развитие на социалния подход на психичните заболя-
вания, Шеф допълва разбиранията на индивидуалния, като целта му 
е чрез диалектическо развитие да възникне синтез на модели – 
модел, който има предимствата и на индивидуалния и на социалния, 
но е лишен от недостатъците и на двата. 

Теорията за етикирането на Шеф започва с разглеждане на 
нарушаването на правилата и девиантността. Нарушаването на 
правилата според него се отнася до поведението, което е в явно 
нарушение на договорените правила на дадена група. Тези правила, 
или социални норми са многобройни и регулират широк обхват от 
социални събития. Социалните норми, управляващи социалното 
взаимодействие постигат високи нива на консенсус сред членовете 
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на социалните групи, но са рядко явни (Yonkova, 2018). Девиант-
ността от своя страна е функция на обществената реакция срещу 
тези, които нарушават тези норми. Същността и не е свързана 
толкова с актът на отколение на даден индивид от нормата, а по-
скро с отговорът на самата група на това отклонение. Следователно 
отклоняващият се от нормата е този, на когото се поставя етикетът 
на девиантността. Нарушаването на определени социални норми е 
свързано със специални описателни девиантни етикети, отнасящи 
се към характеристиките на дадената норма. Такива са алкохо-
лизмът или извършването на престъпления.  Психичното  разстрой-
ство Шеф определя като остатъчно нарушаване на правилата, тъй 
като нормите, нарушавани от етикирания индивид са разнообразни 
и неспецифични. 

Създавайки основите на моделa за социален произход на пси-
хичното заболяване Шеф извежда девет конкретни твърдения, свър-
зани с прозихода и развитието на стигмата към психчнта болест. 
Той определя психичната болест като отклонение, имащо както 
вътрешен, така и външен произход – органични нарушения, стрес и 
други. Спред него повечето нарушения на социалните норми не са 
забялзвани, игнорирани са или са отричани. Единствено при опре-
делени обстоятелства остатъчните ролеви отклонения са етикирани 
като психични болести. Шеф определя психичните разстойства като 
социална институция във връзка с обществените нагласи към пси-
хичната болест. При определени обстоятелтва като моменти на 
криза, когато отклоненията на даден индивид се превръщат в 
обществен проблем се появява стереотипният модел за психичните 
разстройства, залегнал в социалното пространство. В отговор сте-
реотипизираният индивид е склонен да се конформира със създа-
дения стереотипният образ. По този начин остатъчното отклонение 
се кристализира и става устойчиво. Склонността към стеротипи-
зиране на психичните разсторйства се заучва в детството поред-
ством стереотипите, които родителите имат. Те продължават да 
бъдат подсилвани както от медиите, така и от всекидневните 
контакти. Следствията от това са формирането на негативни нагла-
си, свързани с изграждане на взаимовръзка между психичното забо-
ляване и насилието, което от свояа страна води до преживявания на 
стрес от лицата с психични разстойства и намалена тяхната моти-
вация за търсене на помощ. Шеф изяснява механизмът, по който 
първоначалното етикиране на девиантните индивиди като психично 
болни се приема и интернализира от самите тях. Според него има 
ползи, които етикираният отколняващ се може да получи бъдейки в 
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тази роля. Статусът на етикиран играе определена социална роля. 
Така психичното разстойство може да се превърне във валидно 
оправдание за даденото отколонявщото се поведение. По този 
начин, белязаният интерпретира всяко свое преживяване през приз-
мата на поставения му етикет, а това включва и получаването на 
вторична полза от него. Психично болните получават наказание 
когато направят опит да се върнат към конвенционалните си роли. 
След като веднъж е получил етикета на отклоняващ се, психично 
болния индивид не получава възможостта да си върне предишния 
социален статус. По този начин той се превръща в жертва на тези 
негативни нагласи, оказващи влияние върху професионалната му 
заетост, междуличностните взаимоотношения и цялостно присъст-
вието в социума. В условия на криза, когато индивидът, носещ оста-
тъчното отклонение е публично етикиран, той е крайно податлив на 
внушения и може да приеме предложената му роля на душевно 
болен като единствена алтернатива. Става склонен  да модифицира 
своето поведение в съгласие с етикета, за да се приспособи към 
наложения му образ. Според Шеф най-значимата предпоставка за 
поддъражането на психчната болест не са индивидуалните фактори 
или комбинация от индивидуални и социални фактори, а именно 
етикирането. То съпътства неотклонно индивида през целия му жи-
вот като психично болен (Hannigan, 1999).  

Тези крайно негативни нагласи към лицата, диагностицирани с 
психични заболявания неминуемо оказват също толкова негативно 
по сила влияние върху почти всяка сфера от живота на тези лица. 
Едни от най-изследваните проблеми е във връзка с трудностите в 
осъществяване на трудовата реализация на лицата с психични раз-
стройства, както и намирането на подходщо жилище. Като резултат 
от всички прояви на обществената стигма върхи лицата, тя се пре-
нася и върху членовете на техните семейства, като най-накрая 
достигне до сърцевината на самата личност на психично болния и 
той сам повярва в своята безперспективност, обезцененост и непот-
ребност (Michaels et al., 2012). 

 
Стигмата, свързана с трудовата реализация на лицата с 

психични разстройства 
Трудът е една от основните човешки дейности, която съвме-

стява покриването на потребностите на личността от материална 
сигурност и потребността от преживяване на удовлетвореност от 
осмислеността на упражняваната дейност. Блаунер подчертава, че 
единствено посредством изпълнението на трудова дейност чув-
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ството за потисничество, за изолация, отчужденост и недоволство 
могат да бъдат заменени от чуството за конторол, смислена цел, 
спонтанна включеност (Kreyghed and Nemerof, 2008).  

Смята се, че продължителното отделяне от трудова дейност 
води до влошаване на физическото и психическото здраве на инди-
вида. Заемането на подходяща професионална позиция, съответ-
стваща на спобностите на индивида би имала решаваща роля за 
развитие и поддържане на психичното му благосъстояние. Успеш-
ната трудовата реализация блгоприятства икономическото и со-
циалното състояние не само на индивидите в добро здравословно 
състоние, тя се отразява по подобен начин и върху индивидите с 
психични разстройства. Трудовата заетост повишава тяхната само-
оценка, социална включеност и може да редуцира симптомите на 
психично разстойство. От друга страна работната среда с преобла-
даващи сресогенни фактори може да доведе до появата и развитето 
на психичн заболявания, както и до рецидив на вече появили се 
такива (Leka and Jain, 2017) .  

Установено е, че работодателите са вторите най-често иденти-
фицирани източници на стигма след хората в общността, следвани 
от надзорни органи, както и грижещите се за психичното здраве 
специалисти (Stuart, 2004). Установено е, че  голяма част от хората в 
САЩ поддържат такива стигматизиращи възгледи (Kosyluk, 
Corrigan and Landis, 2013). Така един от източниците на стрес на 
работно място се явяват предразсъдъчните нагласи и дискрими-
национното поведение спрямо индивидите, страдащи от психични 
заболявания. Тези постоянни източници на безпокойство и стрес от 
своя страна се отразяват в работата на тези лица, както и в цялостно 
поведение на работното място и взмените от тях решения 
(Russinova et al., 2011). 

Смята се, че областите, в които лицата с психични разстойства 
могат да бъдат подложени на предразсъдъци и дискриминация са 
свързани както със специфичните работни задължения, тяхното 
изпълнение и крайните резултати, така и с широк спектър от 
взаимодействия с колеги и работодатели. В резултат на това могат 
да бъдат засегнати не само тяхното професионално развитие, но и 
чувството им за лична ценност и достойнство. Действието на тези 
предразсъдъции и дискриминационни практики могат да варират от 
скрити до забележително явно изразяване на негативни нагласи и 
поведение към психичното заболяване като цяло и към хората, 
които преживяват психични проблеми (Russinova et al., 2011). 
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Някои от най-често отчитаните прояви на предразсъдъци на 
работното място са под фомрата на вербално изразяване на нега-
тивни нагласи към психичното заболяване и лично към индивидите, 
чийто живот е засегнат от него. Такива са отправянето на шеги, 
снизходителни, осъдителни коментари и подигравки към лицата с 
психични разстойства. Олпорт (Allport, 1954) идентифицира унизи-
телната и клеветническа реч, която той наричана „антилокация“, 
като първата от петте стъпки на предразсъдъци и дискримина-
ционни практики, насочени към малцинствена група, която според 
неговия модел завършва с опити за унищожаване на членовете на 
тази група. Наблюдава се и използване на психичната болест като 
стратегия за спечелване на власт или спор. Друга стигматиизраща 
пратика е тенденцията винаги поведението или настроението на 
лицата на работното място да се приписва на тяхното психично 
заболяване. Този подход поражда чувство за несправедливост, 
което създава допълнителен натиск върху индивида да действа като 
всеки друг, за да докаже себе си (Yonkova, 2014). Друга тенденция в 
предрасъдъците са негативните очаквания по отношение на изпъл-
нението на работните задачи на индивида и неговия капацитет. 
Отчитат се както твърде ниски, така и твърде високи очаквания, 
като по-ниските очаквания отразяват традиционните предразсъдъци 
за изпълнението на работните задължения на лицата с психично 
заболяване. По-високите от своя страна предполагат липса на раз-
биране за психичните увреждания и свързаните с тях функционални 
ограничения, както и нежелание за модифициране на работното 
място спрямо техните нужди. (Russinova et al., 2011). 

Често психично болните са поставени и пред дилемата дали да 
разкрият заболяването си на бъдещия си работодател. От една 
страна искрената информация може да прекрати шансовете за 
наемане на работа, а от друга прикриването е възможно да доведе 
до уволнение или други последици. Грижещите се за психичното 
здраве често препоръчват да се поддържа психиатричното лечение в 
тайна, като бъде обяснявано дългото отсъствия от работа с измисле-
ни или фалшиви диагнози като „изтощение“. 

Поради силната дискриминация от страна на повечето рабо-
тодатели, на лицата с психични разстойства често им се налага да 
заемат позиции, които са по-ниски от тяхната професионална ква-
лификация (Stuart, 2004). Голяма част от тези позиции не предоста-
вят възможности за развитие на умения и не насърчават продуктив-
ността. Това поражда по-ниска ефективност и удвлетвореност от 
работата, което от своя страна се отразява обратно върху психич-
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ното им състояние и това кара тези лица на напускат заеманта 
работна позиция. Установено е, че когато потребители на психично 
здраве се завръщат на работа, те често заемат позиция с намалени 
отговорности. Запазването на дадена работна позиция се оказва 
също толкова трудно, колкото и намирането и. 

Отнесено към трудовата заетост страхът от стигматизиране и 
отхвърляне може да има негативно въздействие върху вярата в 
собствените възможности и успеваемост по време на себепрезен-
тирането за дадена работна позиция. Това от своя страна води до 
чувства за слаба личностна ефективност, отказ от търсене на работа 
изобщо или страх от лошо отношения към тях, ако бъдат наети на 
работа. Така постепенно прежияваната стигма отвън се интерна-
лизира, което отново става източник на стрес (Bärtsch et al., 2014).   

Множеството трудности, свързани с пълноценната трудова 
реазлицация на лицата с психични разстойства са дали талсък на 
търсене на най-правилните подходи към проблемите, които те 
срещат. Политики за рехабилитация на работното място през 70-те 
и 80-те години непреднамерено утвърждават непълната заетост чрез 
сегрегация на лицата с сериозни психични заболявания в защитени 
или преходни работни места (Stuart, 2004). Макар този подход да не 
е довел до пълното редуциране на стигматизиращите и самостигма-
тизиращите практики, се отчита значително редуциране на стреса, 
преживяван от тези лица на работното място (Bärtsch et al., 2014).  
Специализираните работни програми за лица с психични разстой-
ства могат успешно да поддържат конкурентната им заетост. 

Установено е, че работодателите, които в миналото са наемали 
лица с психични разстройства са по-склонни да наемат такива в 
бъдеще в сравнение с работодтелите, който нямат подобен опит. 
Катализаторът на тази тенденция е контактът като специфичен 
модератор на стигмата (Corrigan et al., 2014). По този начин търсе-
нето на начини за по-голямо осведоменост на работодателите 
относно същността на психичните заболявания, би могла да повиши 
шансовете за наеме на работа на тези лица.  

 
Семейна стигма  
Стигмата, поставена върху индивидите с психични разстройст-

ва се пренася с не по-малка тежест и върху членовете на техните 
семействата и близкото им обкръжение. Това поражда допълнител-
но напрежение както в самите болни индивиди, така и в отноше-
нията им с техните роднини. В дипълнение намалява способностите 
им за справяне с психичния проблем, който преживяват. По този 
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начин вместо получаване на подкрепа, те се сблъскват с допълни-
телни бариери, превръщащи всичките им усилия за справяне в 
слабо ефективни (Gradev, 2010). 

Предполага се, че семейната стигма, залегната не само върху 
лицата с психични разстойства, но и върху индивидите от всички 
малцинствени групи е свързана с някаква необичайност в семейната 
цялостност (Park and Park, 2014). Тази необичайност можеше да е 
различна в различните култури и общества, а също и да е свързана с 
негативни събития, болести или инциденти в дадено семейство или 
такова, което се отличава от останалите по своята структура или 
характеристики. Отношението към такива семейства най-често е 
свързано с негативни възприятия, нагласи, емоции и избягване на 
всеки член на семейството. Разпространено е вярването, че необи-
чайността на семейството е вредна, опасна, нездравословна, способ-
на да повлияе отрицателно. Присъства убеждението, че членовете 
на семейството са пряко или косвено заразени от проблемния член 
на семейството, така че всеки член на семейството също се счита за 
вреден, опасен, нездравословен, способен да има отрицателен ефект 
върху другите или да се различава от общите социални норми. 
Стигматизираните семейства могат да изпитат негативни емоцио-
нални последици, като страх, безпокойство, вина, срам, тревога, 
силна загриженост и чувство на отчаяние. В допълнение те могат да 
изпитат разнообразни социални последици като дискриминация, 
загуба на работа или жилище, получаване на лоша репутация или 
усещане за семейно натоварване. Всички тези последици водят до 
намаляване на качеството на живот на семействата. 

Семейната стигма съдържа стереотипите за вина, срам и 
оскверняване. Обикновено родителите на психично болния са обви-
нявани в лоши родителски умнения, като се смята, че именно те са 
причината за появата на психичното заболяване на децата им 
(Larson and Corrigan, 2008). Освен това се смята, че именно тяхна е 
отговорността роднината им с психично заболяване да се придържа 
към препоръчаните медицински интервенции. Макар в определена 
степен биологичните и генетичните модели да са заменили идеята, 
че неправилното родителско възпитание е главната причина за 
психичното заболяване, това остава най- разпространеният предраз-
съдък сред широката общественост спрямо етиологията на психич-
ните заболявания. Приписването на вина се проявява и в отказ от 
разбирането на трудностите, преживявани от болните и семействата 
им, като това на свой ред редуцира склонността за оказване на 
помощ на тези лица. Резултатът от изброените нагласи върху чле-
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новете на семействата е появата в тях на чувство на срам, стремеж 
към  избягване на контакт със съседи, приятели и социума като 
цяло, изразходват енергия и ресурси, за да скрият тайната и прежи-
вяват дискриминация при търсенето на работна заетост и жилище.   

Оскверняването показва как стигматизирането води до намаля-
ване на стойността на личността. Децата  могат да възприемат 
психичното заболяването, от което родителите им страдат като 
оскверняващо тях самите. Членове на семейството най-често вяр-
ват, че трябва да скрият връзката си с роднината си, страдащ от 
психично заболяване, за да се избегне внасянето на срам в семей-
ството. Поради това се наблюдава прекъсване на връзките с членове 
на разширеното семейството и приятели. Семействата на лицата с 
психично разстройства посочват като следствие от наложената 
стигма избягването на контакти с тях от страна на техни приятели и 
познати, особено когато съжителстват заедно с лицето с психично 
разстройство (Phelan, Bromet and Link, 1998). 

Обществените нагласи, които обвиняват членовете на семей-
ството в некомпетентност може да предизвика начало или рецидив 
на психичното заболяване на член на семейството. Обществените 
възприятия, формиращи семейната стигма оказват негативно въз-
действие върху членовете на семейството, което от своя страна 
оказва негативно въздействие и върху самите болни. 

 
Самостигматизиране на лицата с психични разстройства 
Постепенно стигмата от външно явление, присъщо на общест-

вото се превръща във вътрешно преживяване. Лицата интернали-
зират идеите и вярванията, че те са по-малко ценни, защото имат 
психични разстройства. Това стават част от идентичността им, 
оказва влияние върху самооценка и вярата им в реализацията на 
бъдещите им цели. По този начин едни от следствията от предраз-
съдъците са свързани с промяна на личностната концепция на 
индивидите, като това в крайна сметка води до самостигматизация.  

Кориган (Corrigan and Watson, 2006) въвежда социално-когни-
тивна парадигма за обществената стигма и за самостигматизи-
рането. Обществената стигма се отличава от самостигматизатиза-
цията като реакция, която обществото има към хората с психични 
заболявания. Нейният модел се състои от три компонента – стерео-
типи, предразсъдъци и дискриминация. Подобно на обществената 
стигма, самостигматизирането включва предразсъдъците и двата му 
компонента. Голяма част от хора с психично заболяване са наясно 
със стереотипите, които съществуват спрямо тяхната група. Дълго-
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годишните теории представляват самостигматизирането като авто-
матичен резултат от членството в стигматизирана група. Лица, 
които са съгласни с обществените предразсъдъци за тях се съгла-
сяват и със стереотипа, че те са слаби и неспособни да се грижат за 
себе си. В допълнение приемането на тези предразсъдъци за себе си  
води до негативни емоционални реакции, понижена самоефектив-
ност и самооценка. И накрая, предразсъдъците за себе си могат да 
доведат до поведенчески реакции. Слабата самоефективност и 
деморализация са свързани с отказ от търсене на работа и  възмож-
ности за незвисим живот. Така самостереотипизирането, самопред-
намереността и самодискриминацията влияят значително върху 
житейските цели и качество на живот на тези лица.  

Макар интернализирането на стигмата да е едно от най-честите 
следствия от обществената стигма върху лицата с психични раз-
стройства, Кориган и Уотсън предполагат, че натискът в посока 
самостигматизиране би могла вместо примирение, да провокира в 
лицата с психични разстройства психологическа съпротива, проявя-
ваща се под формата на „справедлив гняв“ (Corrigan and Watson, 
2006). Тази теза стъпва сърху основата на изследвания върху някол-
ко стигматизирани групи, показващи по-висока самооценка спрямо 
лицата от мнозинството (Crocker and Quinn, 2000). Така осъзнава-
нето на стигмата престава да бъде синоним на интернализирането и. 
Поддържането на възприеманата заплаха от стигматизиране и нега-
тивен възглед за себе си посредством противопоставяне се заменя 
от позитивни себевъзприятия. По този начин според Кориган се 
появява фунаментален парадокс в процеса на самостигматизиране. 
Моделите на преживяване на самостистигмазтизиране се разделят 
на такъв, при който индивидите са наранени от практиката на 
стигматизиране и на такъв, при който тя засилва мотивацията за 
справяне в идивидите и те с твърдост реагират на несправедли-
востта. Изследователят отбелязва и трета група, при която стигмата 
не оказва ефект нито на нараняване, нито на стимулиране. Инди-
видите от третата група демострират цялостно отношение на апатия 
към разнообразните влияния на стигмата въхру живота им. Кориган 
обяснява този парадокс със ситуационен модел. Според него инди-
видите с психични разстойства могат да преживяват ниски нива на 
самооценка и самоефективност, осонователен гняв или относителна 
апатия в зависимост от параметрите да ситуацията, в която се 
намират. 

Понижената самооценка или появата на оправдан гняв, произ-
хождащи от стигмата, макар да изглеждат черти на личността, се 
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променят в зависимост от актуалната ситуация. При лица със 
сериозни психични заболявания се набюдава спад в самооценката 
поради стигмата, а в други ситуации същите лица са повече склонни 
да отстояват себе си. Възприеманата легитимност се управлява от 
няколко процеса, които засягат оправдаването на системата. Това са 
външната атрибуция на отрицателна обратна връзка, защитата, 
предоставена от сравненията в рамките на групата и избора на 
ценности, които защитават от самостигматизиране. Лицата, при 
които стигмата не влияе върху тяхната самооценка се идентифи-
цират със стигматизираната група и показват справедлив гняв. Тези 
индивиди са сколнни да бъдат активни в отстояването на усилията 
за овластеност. Обратно, хората, които не се идентифицират с гру-
пата биха се проявили като относително безразлични към стигмата. 
Като и при двете групи това не води до интернализиране на 
стигмата. Изследванията по отношение на овластяване на лица с 
психични заболявания илюстрират това. Кориган и Уотсън 
(Corrigan and Watson, 2006) разглеждат овластяването и самостиг-
матизирането като противоположни полюси на един континуум. В 
отрицателния край на този континуум са лицата, които не могат да 
преодолеят песимистичните си нагласи за психичното заболяване. В 
позитивния край обаче са лицата с психични разстройства, които 
въпреки своето увреждане имат висока самооценка и не са 
значително повлияни от стигматизиращите практики. Вместо това 
те преживяват вътрешен бунт срещу несправедливото им етикети-
ране и проявяват активна ответна реакция. Този вид реакция дава 
възможност на индивидите да променят ролята си в системата на 
психичното здраве, като от пасивни станат активни участници в 
техния план за лечение и в процеса на подобряване на качеството 
им на живот.  

Следствията от влиянието на стигмата върху лицата с психич-
ни разстойства са видими за всеки, докоснал се до съдбата на тези 
индивиди. Обнадеждаващ е фактът, че многобройните изследвания-
та по темата са дали основа за търсене и откриване на пътища за 
редуциране на обществената стигма. Притеснителни обаче са 
следствията, отразяващи се върху лицата с психични разстройства, 
които поради естеството на заболяването си са неспособни да се 
справят с допълнителната тежест на стигмата, превърнала се в 
неотменна част от тяхната идентичност.  
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Резюме: Когнитивните теории за личностовите разстройства 

поставят акцент върху ролята на дисфункционалните убеждения. 
Съгласно този подход всяко личностово разстройство се характеризира 
със специфичен набор от убеждения, влияещи върху поведението и 
формите на проява. Този набор от убеждения е също толкова 
информативен, както и клиничната симптоматика. Докладът анализира 
връзките между личностните убеждения и агресията. Представена е 
начална адаптация на Въпросник за личностни убеждения–кратка форма 
(The Personality Beliefs Questionnaire, Short Form (PBQ/SF) и са проследени 
връзките с видовете агресия. Идентифицирането на дисфункционалните 
убеждения и тяхната роля са обсъдени в контекста на психологическото 
консултиране и превенция на деструктивното поведение в училище. 

Ключови думи: личностни убеждения, агресия, юношеска възраст 
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Abstract: Cognitive theories of personality disorders focus on the role of 

dysfunctional beliefs. According to this approach, each personality disorder is 
characterized by a specific set of beliefs that influence behaviors and forms of 
manifestation. This set of beliefs is just as informative as clinical 
symptomatology. Current study analyzes the links between personality beliefs 
and aggression in adolescence, and presents initial adaptation of The 
Personality Beliefs Questionnaire-Short Form (PBQ/SF) and relationships with 
different types of aggression. The identification of dysfunctional beliefs and 
their role are discussed in the context of psychological counseling and 
prevention of destructive behavior at school. 
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Постановка на проблема 
Когнитивните теории за личностовите разстройства акцентират 

върху ролята на схемите и ядрените (основни) убеждения като орга-
низираща структура и ментална репрезентация, която води обработ-
ката на информацията и влияе върху поведението. Обичайно хората 
са способни да използват ефективно различни стратегии за различ-
ните ситуации от живота. Хората с личностови разстройства, пора-
ди специфичната си развитийна и фамилна история, имат ограничен 
брой алтернативи за действие в предизвикателствата, които им 
предоставя живота. Това ги прави неспособни да използват най-
подходящите стратегии за всяка ситуация. Като последствие опре-
делени модели на поведение изглеждат свръхразвити, докато други 
са недоразвити (Leite et al, 2012).  Всяко личностово разстройство се 
характеризира от специфичен набор дисфункционални убеждения, 
които се активират и в повечето време носят нежелани последствия 
в почти всички контексти (Butler et al, 2007). Например хората с 
нарцистично личностово разстройство имат ядрените убеждения 
„Тъй като съм повече от другите, ми се полагат специално отно-
шение и привилегии.“ и „Само хора изключителни като мен могат 
да ме разберат.“ (Leite et al, 2012).    

В клиничната си и изследователска работа, A. Бек и колегите 
му идентифицират за всяко от личностовите разстройства специфи-
чен модел на дисфункционални убеждения, които ги разграничават 
едно от друго (Butler et al, 2007). 

Въпросникът за личностни убеждения (The Personality Beliefs 
Questionnaire – PBQ) е разработен от А. Бек и Дж. Бек (Beck & Beck, 
1991) като клиничен и изследователски инструмент, предназначен 
за оценка на дисфункционалните убеждения, асоциирани с лично-
стовите разстройства от Втората ос на Диагностичния и стати-
стически наръчник за психичните болести (American Psychiatric 
Association, 2013). Главната идея на въпросника е, че описателните 
характеристики на личностовите разстройства (ЛР) могат да се 
основават на различни модели убеждения също толкова успешно, 
колкото и върху клиничната симптоматика. След като бъдат иден-
тифицирани тези дисфункционални убеждения се откриват темите 
за историята на развитието на индивида, стратегиите му за компен-
сация и дисфункционалните реакции на актуалната ситуация. PBQ в 
неговата начална конфигурация съдържа 126 айтема, съставящи 9 
скали (по 14 айтема в скала), които отговарят на 9 ЛР (отбягващо, 
зависимо, пасивно-агресивно, обсесивно-компулсивно, антисоциал-
но, нарцистично, хистрионно, параноидно и шизоидно/шизотипно) 
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(Leite et al, 2012).  През 2002 г. A. Бътлър, Г. Браун, А. Бек и Дж. 
Гришам идентифицират и 14 убеждения, които се асоциират с 
граничното личностово разстройство. То има препокриващи се 
айтеми със зависимата, параноидната, отбягващата и хистрионната 
скала на ЛР. След това изследване PBQ вече има 10 скали (с 14 
айтема в скала), отговарящи на 10 личностови разстройства и 126 
айтема (Leite et al, 2012). 

Кратката версия на Въпросника за личностни убеждения е 
означена като The Personality Beliefs Questionnaire – Short Form 
(PBQ-SF) и е създадена през 2007 г. от А. Бътлър, А. Бек и Л. Коен 
(Leite et al, 2012). Създадена е на два етапа и целта е да бъде използ-
вана за клинични и изследователски цели.  

Предмет на настоящото изследване е връзката между личност-
ните убеждения и агресията. Агресията се дефинира като “всяка 
форма на поведение, чиято цел е да нанесе обида или да причини 
увреда на друго живо същество, което не желае подобно отноше-
ние” (Baron, 1997, p. 26). Според Р. Берон, предпоставките за въз-
никването и развитието на агресията са съсредоточени в основата 
на устойчивите черти на характера и склонностите на потенциал-
ните агресори. Терминът устойчив е ключов дотолкова, доколкото в 
сравнение с другите типове относително кратки емоционални и 
афективни реакции, индивидуалните детерминанти на агресията 
имат много по-постоянен характер. Определени индивиди притежа-
ват склонности и характерни черти, предразполагащи ги към агре-
сивни реакции против обкръжаващите (Baron, 1997).  

Подходът за оценка на агресията в настоящото изследване се 
базира на трикомпонентния модел на A. Бъс и М. Пери (Buss & 
Perry, 1994), според който агресията като личностна характери-
стика, включва: (а) инструментален компонент – действия, 
причиняващи физическо или психическо страдание; афективен 
компонент – гняв: склонност на човек да изпада в състояние на гняв 
(реакция, предполагаща физиологична възбуда и подготовка за 
агресивни действия); (а) когнитивен  компонент – враждебност, 
характеризираща се с негативизъм, озлобеност и чувство за прежи-
вяна несправедливост. В рамките на модела гневът се интерпретира 
като "психичен мост" между инструменталните компоненти и ког-
нитивния компонент: от една страна, гневът е предпоставка за 
агресия, но като състояние на силна възбуда той неизбежно намаля-
ва във времето – когато гневът изстине, остава когнитивен остатък 
("утайка") на злонамереност, негодувание и подозрителност, акуму-
лирана  под  формата на враждебност. 
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От позицията на трикомпонентния модел се формулират 
следните очаквания за връзки с личностните убеждения: 

(а) инструменталните компоненти на агресията ще корелират 
по-силно с личностните убеждения, характеризиращи антисоциал-
ното ЛР. От друга страна, индивидите с параноиден личностен стил 
са недоверчиви, потайни и обвиняващи, в състояние на непрекъс-
ната контраатака, провокиращи напрежение (Lyddon, 2001). Нарци-
стичните индивиди имат преувеличена представа за собствената 
значимост и чувство на превъзходство, които заедно с липсата на 
емпатия и склонността към експлоатация, може също да доведе до 
използването на инструменталните компоненти на агресията. 
Хистрионното ЛР показва лабилност, ексцентричност и повърх-
ностност (Lyddon, 2001) и на базата на тези характеристики лесно 
може да бъде асоциирано с използването на агресия. От тази гледна 
точка се очакват връзки и с личностните убеждения на посоче-           
ните ЛР. 

(б) Афективният компонент (Гняв) ще се асоциира с личност-
ните убеждения, присъщи на граничното ЛР, с характерните за него 
импулсивност, емоционална неуравновесеност и гневни изблици. 
Параноидното ЛР лесно се свързва с гнева, тъй като предполага 
свръхбдителност и подозрителност към околните, като предпостав-
ка за гневни реакции. Индивидите от антисоциалната скала се пред-
ставят често като враждебни, импулсивно гневни и хитри (Lyddon, 
2001). Пасивно-агресивната скала, свързана с отхвърлянето на пра-
вилата и изискванията на другите, също лесно може да бъде свър-
зана с гнева. 

(в) Когнитивният компонент (Враждебност) е по-вероятно да 
корелира с убежденията, характерни за хората с параноиден лич-
ностен стил, с типичната за тях подозрителност и враждебност 
(Lyddon, 2001). Убежденията на хората с хистрионно личноството 
разстройство също е по-вероятно да се асоциират с враждебни 
нагласи, както и егоцентризмът и обидчивостта на нарцистичната 
личност. 

 
Метод 
Изследвани лица  
Данните са получени от 554 лица, от които 246 момчета и 291 

момичета, 17 – непосочили. Участниците в изследването са на въз-
раст от 13 до 19 години, от 8. до 12. клас. Протоколите са събрани 
от 5 училища в град София. Извадката е относително балансирана 
по пол, като момчетата са 44,4 %, а момичетата 52,3 %, а 3 % са 
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лицата, които не са посочили пола си. Броят на изследваните лица с 
пълни протоколи варира по отделните променливи. 

 
Инструментариум  
За събирането на емпиричния материал са използвани две 

самооценъчни скали. 
1. Въпросник за личностни убеждения – кратка форма 

(PBQ-SF) (Beck & Beck, 1991) съдържа 65 твърдения, които трябва 
да бъдат ранжирани със скала от Ликъртов формат от 1 – изцяло 
невярно до 5 напълно вярно. Всяка група от 7 твърдения съставя 
скалата, отговаряща на дадено ЛР. 10 скали оценяват 10 ЛР: пара-
ноидно, шизоидно/шизотипно, антисоциално, гранично, хистрион-
но, нарцистично, отбягващо, зависимо, обсесивно-компулсивно и 
пасивно-агресивно. Твърденията са 65, а не 70, тъй като граничното 
личностово разстройство има само две собствени твърдения и пет, 
които споделя с други разстройства (отбягващо, зависимо и парано-
идно). Българският превод е направен от Пламен Калчев, Камелия 
Ханчева, Светлина Колева и Ваня Николова, четири независими 
превода, обсъдени до достигане на крайния вариант на български 
език. 

2. Многомерна скала за агресивност (МСА) (Kalchev, 2009). 
Инструментът съдържа 59 твърдения, на които се отговоря с по-
мощта на 5-степенна Ликъртова скала и се формира от седем 
субскали: Физическа агресия (8 айтема, α на Кронбах в настоящото 
изследване 0,809), Вербална агресия (8 айтема, α 0,718), Индиректна 
агресия (10 айтема, α 0,828), Гняв (10 айтема, α 0,834), Враждебност 
(10 айтема, α 0,826), Недоверие (5 айтема, α 0,713) и Морален 
скептицизъм (8 айтема, α 0,747), (Агресивност – общ показател: α 
0,925). От гледна точка на трикомпонентния модел на агресията, 
Физическата, Вербалната и Индиректната агресия се отнасят към 
инструменталния компонент, Гняв – към афективния, а Враждеб-
ност, Недоверие и Морален скептицизъм – към когнитивния компо-
нент. От емпирична гледна точка тестваният модел е с добра степен  
на съответствие (Kalchev, 2009). 

 
Процедура  
Изследването се провежда анонимно, в групов формат, в клас-

ните стаи на учениците, за около 40 минути. Данните са събрани от 
автора на два етапа, като на всеки от етапите в изследователския 
набор от инструменти присъства PBQ-SF и се добавят други 
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въпросници, оценяващи конструкти необходими за проверката на 
валидността на посочените скали. 

 
Резултати и обсъждане 
Експлораторен факторен анализ  
За оценка на структурата на Въпросник за личностни убеж-

дения – кратка форма (PBQ-SF) е направен анализ на главните 
компоненти, на базата на Пиърсъновата корелационна матрица (с 
помощта на стандартен пакет за статистически анализ в социалните 
науки SPSS 19.0). Последователно са проучени решения с различен 
брой фактори, като интерпретацията е направена по 9-факторния 
вариант (44,88 % обяснена дисперсия), представен накратко по-
долу: 

Фактор 1 „Изключителен съм“ (7 айтема; α на Кронбах: 
0,796; Inter-Item Correlation – mean: 0,364) групира 5 айтема от 
оригиналната скала за нарцистично ЛР и 2 айтема от хистрионната 
скала. Фактор 1 групира убеждения като „Редно е, другите да приз-
наят колко съм специален“, свързано с поведенческия модел на 
грандиозност, нуждата да ти се възхищават и липсата на емпатия. 
Айтемите от нарцистичната скала „Недопустимо е да не се отнасят 
с мен с дължимото уважение и да не получавам това, което ми се 
полага“ и „Правилата са за другите, но не и за мен“ се появяват във 
фактори 9 и 3 съответно извън скалата си. Освен че обясняват 
нарцистичния профил, те са близки до съдържанието, асоциирано с 
фактора, в който попадат. Айтемът „Правила няма за мен“ е във 
Фактор 3, а последният айтем от нарцистичната скала попада във 
Фактор 9, който не е с добра надеждност и е комбинирал различни 
по съдържание айтеми. Съдържанието на убеждението „Би след-
вало аз да съм центърът на вниманието“ респективно отговаря на 
съдържанието на Фактор 1 – „усещане за изключителност и вели-
чие“. Айтемът от хистрионната скала „За да бъда щастлив, имам 
нужда да ми обръщат внимание“ по същия начин е обвързан със 
съдържанието на Фактор 1, в който попада. 

Фактор 2 „Другите са лоши“ (9 айтема; α: 0,802; MIC: 0,313) 
групира цялата оригинална параноидна скала заедно с още два 
айтема – 1 от антисоциалната и 1 от граничната скала. Обяснението 
за разпределението на айтемите във Фактор 2 е свързано със съдър-
жанието на убеждения като „другите са злонамерени“, свързано с 
поведенческия модел като „подозрителност“, „недоверие“, „злона-
мерено интерпретиране на действията на другите“, “бдителност” и  
„агресивна защита“. Тези черти, въпреки че са очевидни харак-
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теристики на параноидното ЛР, не характеризират само него. Те са 
представени с по-малка или по-голяма интензивност или се дължат 
на различна мотивация при профилите на антисоциалното и гра-
ничното ЛР, което е подчертано и в Диагностичния и статистически 
наръчник за психичните болести (American Psychiatric Association, 
2013) и е потвърдено от айтемите, групирани посредством фактор-
ния модел.  

Фактор 3 „Не ме е грижа за правилата“ (14 айтема; α: 0,801; 
MIC: 0,236) групира антисоциалната скала без един айтем, 4 айтема 
от хистрионно ЛР, 3 айтема от пасивно-агресивно ЛР и 1 айтем от 
нарцистично ЛР. Тази скала чисто съдържателно е противоречива и 
не възпроизвежда нито оригиналната структура на въпросника, 
нито Бразилската версия на въпросника. От антисоциалната скала 
попадат убеждения като „Трябва да направя всичко възможно, за да 
се измъкна безнаказано“, което освен с неспазването на правилата е 
свързано със „злонамерено интерпретиране на действията на дру-
гите“, „жестокост“. От хистрионната скала попадат убеждения като 
„Да забавлявам и удивлявам хората е начинът да постигна това, 
което искам“. От пасивно-агресивната влизат убеждения като „Да 
следвам правилата, както другите очакват, би означавало да огра-
нича свободата си“, което е обвързано съдържателно с „негативна 
гледна точка по отношение на правилата и изискванията на други-
те“, заедно с поведенческия модел за „противопоставяне на автори-
тетите“ и „търсенето на автономност и свобода“. Айтемът от нар-
цистичната скала „Правилата са за другите, но не и за мен“ е 
съдържателно концентриран върху центрираността върху себе си и 
неуважението и престъпването на правилата. 

Фактор 4 „Подценявам се“ (8 айтема; α: 0,678; MIC: 0,210) се 
състои от 3 айтема от отбягващо ЛР, 2 зависимо ЛР, 1 шизоидно,          
1 гранично ЛР и 1 пасивно-агресивно ЛР. Тук са комбинирани 
айтеми, които по някакъв начин демонстрират ниска самооценка. 
Например айтемът от отбягващата скала „Ако хората се сближат с 
мен, ще открият какво представлявам и ще ме отхвърлят“, от 
зависимата „Чувствам се слаб – като човек, който се нуждае от 
подкрепа“, от граничната „Не се справям така добре, както другите“ 
и от пасивно-агресивната „Другите често изискват твърде много от 
мен“, което обхваща както ниската самооценка така и негативната 
гледна точка за изискванията от страна на другите (Leite et al, 2012). 
Айтемът от шизоидната скала „Не ме интересува какво мислят 
другите“ корелира с обратен знак по отношение на останалите 
айтеми във фактора. 
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Фактор 5 „Предпочитам самотата“ (6 айтема; α: 0,676; 
MIC: 0,258) групира 5 айтема от оригиналната шизоидна скала 
заедно с 1 айтем от отбягващо ЛР. Убежденията, характеризиращи 
този фактор изразяват предпочитание към самотата и самотните 
дейности, което е обвързано с поведенческия модел на „социална 
изолация“. Например „Личното ми пространство е по-важно от 
близостта с друг човек“. Айтемът на отбягващото ЛР „Появи ли се 
напрежение в една връзка това означава, че отношенията са се 
влошили и трябва да се прекратят“ подчертава „избягване на 
социалните взаимоотношения и негативни емоции“ (Beck et al, 
2016, p.84). 

Фактор 6 „Уязвим съм“ (5 айтема; α: 0,569; MIC: 0,208) 
групира 4 айтема от оригиналната скала на зависимо ЛР заедно с 1 
айтем на хистрионно ЛР. Конфигурацията на този фактор е 
свързана с убеждението за лична уязвимост, обвързано с поведен-
ческия модел на „несигурност“, „усещане за неспособност“, „необ-
ходимост от помощ, грижа и подкрепа“ и „страх от раздяла и 
изоставяне“. Айтемът „Ужасно е, ако хората ме пренебрегват“, 
въпреки че принадлежи на хистрионната скала съдържателно се 
свързва перфектно с профила на зависимото ЛР, тъй като показва 
черти, характерни и за двата профила (Диагностичен и стати-
стически наръчник за психичните болести (American Psychiatric 
Association, 2013). 

Фактор 7 „Не търпя провал“ (6 айтема; α: 0,660; MIC: 0,243) 
групира 6 айтема от оригиналната скала на обсесивно-компулсивно 
ЛР като почти я репликира като с изключение на един айтем, 
попадащ във Фактор 8. Групирането на айтемите е на базата на 
представяните общи убеждения като „не мога да греша“, което е 
обвързано с поведенческия модел на перфекционизъм, контрол, 
загри-женост за представянето пред другите и айтеми като „Важно 
е всяко нещо, което правиш да стане перфектно“ (Leite et al, 2012). 

Фактор 8 „Не понасям да съм зле“ (5 айтема; α: 0,614; MIC: 
0,240) групира 3 айтема от отбягващо ЛР, 1 от зависимо ЛР и 1 от 
обсесивно-компулсивно ЛР. Айтемите в този фактор се обединяват 
от убежденията за свръхчувствителност към усещането на неприят-
ни чувства, вследствие на негативна критика, което е свързано с 
поведенческия модел на „избягване на неприятните ситуации“ и 
„неспособността да се управляват негативните чувства“ (Leite et al, 
2012). Тук попадат айтеми като „На всяка цена трябва да избягвам 
ситуации, в които мога да се изложа“, характерни за отбягващото 
ЛР. Но също и айтемът от обсесивно-компулсивната скала „Ако не 
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работя по точно определена система, всичко ще се разпадне“, както 
и 1 - от зависимата „Да те изоставят е най-ужасното нещо“. 

 
Корелационен анализ 
Данните за PBQ-SF  и МСА са получени върху 312 лица, но 

броят варира според наличните пълни протоколи. Единичните 
корелации между двата инструмента са показани на таблица 1. 

 
Таблица 1. Единични корелации (r на Пиърсън) между личностни 

убеждения и компонентите и общия показател за агресивност 

 
Физиче-

ска 
агресия 

Вербална 
агресия 

Инди-
ректна 
агресия 

Гняв 
Враж-

дебност 

Морален 
скепти-
цизъм 

Недове-
рие 

Агресив-
ност - 
общо 

Изключите-
лен съм 

0,207** 0,281** 0,527** 0,188** 0,346** 0,195** 0,221** 0,377** 

Другите са 
лоши 

0,266** 0,411** 0,359** 0,380** 0,539** 0,552** 0,671** 0,633** 

Не ме е грижа 
за правилата 

0,503** 0,431** 0,625** 0,365** 0,434** 0,348** 0,340** 0,619** 

Подценявам се  0,210** 0,159** 0,286** 0,285** 0,654** 0,257** 0,298** 0,458** 

Предпочитам 
самотата 

0,159** 0,198** 0,176** 0,229** 0,317** 0,237** 0,410** 0,319** 

Не търпя 
провал 

0,129* 0,332** 0,215** 0,171** 0,269** 0,300** 0,326** 0,300** 

Уязвим съм 0,027 0,147* 0,295** 0,123* 0,266** 0,191** 0,163** 0,244** 

Не понасям да 
съм зле 

0,036 0,070 0,194** 0,053 0,248** 0,147* 0,201** 0,191** 

 

Забележка: * p<0,05; ** p<0,01, на база единични тестове. 

 
Данните за единичните корелации показват, че най-силна 

корелация с инструменталните компоненти на агресията, и по-точно 
с Физическата и Индиректната форма, има Фактор 3 „Не ме е 
грижа за правилата“. Съчетаването на айтеми от антисоциалната 
скала (без един), заедно с пасивно-агресивната и айтем от нарци-
стичната обясняват силната връзка. 

Убеждението „Изключителен съм“ корелира най-силно с Ин-
директната агресия. Убеждението „Другите са лоши“ се свързва 
най-силно с трите когнитивни компонента на агресията, както и с 
общия компонент Агресивност. Убеждението „Подценявам се“ се 
свързва най-силно с когнитивния компонент Враждебност. Фактор 
5 „Предпочитам самотата“ дава най-висока корелация с когни-
тивния компонент Недоверие. 

 
 
 



620 

Регресионен анализ 
Тъй като единичните корелации с компонентите на агресив-

ността не отчитат връзките между скалите за личностните убежде-
ния, на следващия етап данните са анализирани в рамките на 
структурен модел, в който личностните убеждения са дефинирани 
като независими, а компонентите на МСА – като зависими про-
менливи. Разграничаването между зависимите и независимите про-
менливи при подобен тип данни е условно. Допуска се, че лич-
ностните убеждения са устойчиви модели на възприемане, мислене 
и отношение към себе си и другите хора, което се проявява в голям 
брой ситуации. Това разбира се не означава, че влиянието може да 
бъде само еднопосочно. Резултатите от серията множествени регре-
сеионни анализи, по стъпковия метод, са представени на таблица 2.  

 
Таблица 2. Стандартизирани регресионни коефициенти Beta и 

процент обяснена дисперсия (Adjusted R
2
) за ефекти на личностните 

убеждения върху компонентите и общия показател за агресивност 
 

 
Физиче-

ска 
агресия 

Вербална 
агресия 

Индиректн
а агресия 

Гняв 
Враждеб-

ност 

Морален 
скепти-
цизъм 

Недоверие 
Агресив-

ност - общо 

Изключителе
н съм 

-0,179  0,250  0,127    

Другите са 
лоши 

 0,332  0,238 0,237 0,442 0,594 0,393 

Не ме е 
грижа за 
правилата 

0,600 0,364 0,432 0,292  0,107  0,394 

Подценявам 
се  

 -0,183   0,532   0,103 

Предпочитам 
самотата 

      0,163  

Не търпя 
провал 

        

Уязвим съм   0,102   0,117   

% обяснена 
дисперсия 

25,4 25,3 42,7 19,8 53,1 28,3 46,6 52,1 

 
Резултатите показват, че личностните убеждения обясняват 

значителен процент от дисперсията на Враждебността (53,1 %), 
Недоверието (46,6 %) и Индиректната агресия (42,7 %). В по-малка 
степен – Моралния скептицизъм, Физическата и Вербалната агресия 
(28-25 %) и в най-малка степен Гнева (19,8 %). Заложените в модела 
предиктори обясняват и повече от половината на общия показател 
за агресивност (52,21%). 

Физическата агресия се предвижда от личностното убеждение 
„Не ме е грижа за правилата“. Вербалната – от „Другите са лоши“ 
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и „Не ме е грижа за правилата“. Индиректната агресия се обуславя 
от „Не ме е грижа за правилата“ и „Изключителен съм“. Гневът – 
от „Не ме е грижа за правилата“ и „Другите са лоши“. Враж-
дебността от „Подценявам се“ и по-малко от „Другите са лоши“ и 
„Изключителен съм“. Моралният скептицизъм се предвижда от 
„Другите са лоши“ и по-малко от „Уязвим съм“ и „Не ме е грижа 
за правилата“. Недоверието в голяма степен се предвижда от 
„Другите са лоши“ и в по-малка от „Предпочитам самотата“. 
Общият компонент Агресивност се предвижда от „Другите са 
лоши“ и „Не ме е грижа за правилата“ и по-малко от „Подценя-
вам се“. 

Убеждението „Изключителен съм“ предполага връзка с Инди-
ректната агресия и когнитивния компонент Враждебност. „Другите 
са лоши“ се свързва с почти всички компоненти на МСА без Физи-
ческата и Индиректната агресия. „Не ме е грижа за правилата“ 
също може да предскаже в най-силна степен използването на 
Физическа агресия, в по-малка степен на Индиректна и Вербална. 
„Подценявам се“ се свързва най-силно с компонента Враждебност. 

  
Заключение 
Получените резултати свидетелстват за добри психометрични 

характеристики на Въпросник за личностни убеждения–кратка 
форма (PBQ-SF) в български условия. Данните обаче имат пред-
варителен характер, трябва да бъдат тълкувани предпазливо и да се 
валидират върху по-голяма извадка.  

 
Литература 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (4

th
. ed.). Washington, DC:Autors. 

Baron, R., D. Richardson (1997). Agressiya, Sankt-Peterburg: Piter. 
Beck, A. T.,& Beck, J. S. (1991). The personality Belief Questionnaire. The 

Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. 
Beck, J., F. Broder & R. Hindman (2016). Frontiers in Cognitive Behavior 

Therapy for Personality Disorders. Behavior Change, Vol.33, № 2, pp. 80-93. 
Buss, A., & M. Perry (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of 

Personality and Social Psychology, 63, рр. 452–459. 
Butler, A., A. Beck, & L. Cohen (2007). The Personality Beliefs 

Questionnaire - Short Form: Development and Preliminary Findings. Cognitive 
Therapy & Research, 31, pp. 357-370. 

Kalchev, P. (2009). Skali za agresiya v yunosheska vazrast. Chast 1. 
Mnogomerna skala za agresivnost. Sofia: Iztok-Zapad. 



622 

Kalchev, P. (2018). Ocenka na lichnostovi razstrojstva. Kratka forma na 
Vaprosnika na F. Kulidg. Sofia: Iztok-Zapad. 

Leite, D., E. Lopes & R. Lopes (2012). Psychometric characteristics of the 
Personality Belief Questionnaire - Short Form. Revista Brasileira de Terapia 
Comportamental e Cognitiva, Vol. XIV, 3, 70-87. 

Lyddon, W., & A. Sherry (2001). Developmental Personality Styles: An 
Attachment theory Conceptualization of Personality Disorders. Journal of 
Counseling & Development, vol. 79, 405-414. 

 
 
 
 



623 

ЛИЧНОСТНА РЕГУЛАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ В ЕКСТРЕМАЛНА СИТУАЦИЯ 

 
Георги Петков

1
, Майяна Митевска

2
 

1
УниБИТ, София, България, petkov_g@abv.bg 
2
УниБИТ, София, България, majana@abv.bg 

 
Анотация:В доклада са дефинирани екстремалните ситуации, 

разгледани са видовете екстремални ситуации и влиянието им върху 
индивидуалното поведение. На анализ са подложени личностните 
равнища, участващи в регулацията на индивидуалното поведение на 
хората в бедствени ситуации. Изведени са ключови личностни фактори 
оказващи решаващо въздействие върху поведението. Описана е 
взаимовръзката им с емоциите, както и симтомокомплекса, описващ 
индивида в криза.  

Ключови думи: екстремални ситуации, индивидуално поведение, 
личностна регулация, черти на личността 
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Annotation: Extreme situations are defined in the report, the types of 

extreme situations and their impact on individual behavior are examined. The 
analysis is subjected to the personal levels involved in regulating the individual 
behavior of people in disaster situations. Key personal factors have been shown 
to have a decisive impact on behavior. Their relationship with emotions is 
described, as well as the symbiotic complex describing the individual in crisis. 
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Изучаването на поведението на хората в екстремални ситуации 

е проблем, който отдавна е в центъра на вниманието на учените. 
Докато психическото състояние на хората след преживяване на 
екстремална ситуация е сравнително добре изучено, то много по-
малко внимание е отделяно на психическото им състояние предхож-
дащо кризата, както и на функционирането на психиката в хода на 
екстремалната ситуация. Като правило особеностите на състоя-
нието, поведението и дейността на хората в екстремални ситуации 
изисква да се разкрият не само реакциите на човека и факторите, 

mailto:petkov_g@abv.bg
mailto:majana@abv.bg
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които ги пораждат в екстремални условия, но и да се отчетат 
определени личностни особености и влиянието на социалната 
група, в която индивидите преживяват и преработват екстремалната 
ситуация. В този смисъл проблемът за екстремалните ситуации и 
влиянието им върху психиката на хората е свързан с такива проб-
леми като появата на тревожност, фрустрация, агресивно пове-
дение, стрес, психични кризи и посттравматични стресови раз-
стройства.  

Целта на настоящия доклад е да покаже, че в условията на 
екстремална ситуация личността е в състояние да разгърне потен-
циала си и активно да участва в регулацията на поведението на 
индивида, като осигури ефективно справяне с предизвикателствата 
на необичайните условия. В психологическата литература като 
правило няма точна конкретизация на термините използвани за 
описване на влиянието на граничните фактори върху психиката на 
хората. Обикновено се използват понятия, като: тежки ситуации, 
гранични ситуации, бедствени ситуации, аварийни ситуации, кри-
тични ситуации и екстремални ситуации. 

Общото между всички тези понятия е, че те обозначават ситуа-
ция (състояние, положение, обстоятелство) влияеща върху индиви-
да и имаща определени последствия (психични, физиологични, со-
матични) за него. В този смисъл може да се допусне, че най-адек-
ватен е терминът екстремална ситуация,тъй като неговата харак-
теристика е пределно обща и включва всички останали. 

Екстремалните ситуации в съвременното ни общество се сре-
щат все по често, променят характера си, мащаба и тежестта си и 
така придобиват все по-голяма значение за човека. Теоретичният 
анализ и емпиричните изследвания показват, че екстремалната 
ситуация е обективно-субективен феномен. Според различни из-
следвания, попаднал в екстремална ситуация, след първоначалния 
шок, всеки човек по различен начин определя нейното значение и 
по различен начин регулира своето поведение и излиза от ситуа-
цията с различни психологически последствия[15]. 

Терминът екстремалнапроизтича от латинската дума extremus, 
която означава край, предел, граница и в случая се разбира като 
крайна, пределна, гранична за човешките възможности за справяне 
ситуация. Следователно, под екстремална ситуация ще се разбират 
онези крайни условия, обстоятелства и състояния, създаващи 
заплаха за живота и здравето на човека и достигащи границата на 
неговата издръжливост. 
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От гледна точка на въздействието на екстремалните ситуации 
върху психиката на човека може да се каже, че крайни, гранични 
параметри могат да бъдат както тези с максимално въздействие, 
така и тези с минимално въздействие върху индивида. За примери 
на минимално въздействие могат да се посочат крайно ниски 
температури, недостиг на кислород, недостиг на храна и вода, недо-
стиг на движение, недостиг на информация и др., а за максимални 
параметри могат да се посочат високите температури, претовар-
ването с информация, която не сме в състояние да обработим, 
високо ниво на шум, високо налягане и т.н. Разглеждайки проблема 
за видовете екстремални ситуации отново може да секаже, че няма 
единно разбиране относно тяхната класификация. Някои автори 
считат, че те трябва да бъдат разделени на основата на своята при-
рода: изкуствени – такива, които са резултат на човешката дейност 
и нейните продукти; естествени – условия, възникващи в природата 
и надвишаващи нормалните си величини. По начина на тяхното 
въздействие: външни – резултат на въздействие на средата върху 
индивида; вътрешни – резултат на физиологични и патологични 
процеси протичащи в организма. 

Като приема за критерий преживяването или афектното 
отношение на човека към условията, при които той трябва да 
действа, Г. Йолов (1973) прави следната класификация: стандартни 
ситуации – наблюдава се нормално протичане на явленията на 
трудовата и обществена дейност. Ситуативната психика е целена-
сочена и организирана и е свързана предимно с особеностите в 
навиците, привичките, способностите и характера на човека. Слож-
ни ситуации, нарушаващи нормалното протичане на дейността и 
налагащи необходимост от действия, различни от тези с които сме 
свикнали.Поради възникващите трудности създава напрегнато 
състояние и изисква преодоляването на различни обективни и 
субективни бариери.Екстремални ситуации, характеризиращи се с 
явления, представляващи нещо ново, неочаквано, а в някои случаи и 
непознато за хората. Тя не винаги съдържа риск за живота, но 
поставя на изпитание качествата на личността. Критична ситуация, 
която е връхна точка на най-опасното и рисково съчетание на 
реални условия. Тя изправя субекта пред дилемата поражение или 
победа. Следкритичната ситуация, като закономерно звено на пре-
работка на критичната ситуация от гледна точка на собственото 
поведение в нея. 

М. Дяченко, Л. Кандибович и В. Пономаренко изследвайки 
поведението на личността в напрегната ситуация правят следната 
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психологическа класификация (цит. по Проблеми на военната пси-
хология, част ІІ, стр. 65-66): скоротечна – напрегната ситуация, 
характеризираща се с остър дефицит от време и голямо психично 
натоварване; продължителна – характерна за дейност, която във 
всеки отделен момент може да има специфични особености и 
усложнения; ситуация с елементи на неопределеност – отсъства 
точна информация за случилото се и за необходимостта от риск; 
ситуация, съчетаваща неочакваност с дефицит от време – изисква 
бързо и правилно решение, независимо от неочакваността на слу-
чилото се; ситуация, свързана с невярна информация – невярната 
информация може да постъпи както от човешки източник, така и от 
грешно отчитане в резултат на неизправности на отделни прибори; 
напрегната ситуация в управлението – в резултат на преминаването 
му от нормален режим на работа в предавариен или авариен режим, 
изискващ готовност за екстрени действия; ситуация на доминантно 
състояние, когато поради отвличане на вниманието от определени 
дразнители се допускат грешки от типа забравяне при изпълнение 
на даденото действие. 

Макар и да имат основание подобни класификации от гледна 
точка както на практиката, така и на психофизиологичните аспекти 
на състоянието на човека като по-приемлива е класификацията 
определяща не мястото на екстремалната ситуация в сравнение с 
други подобни, а тази която разглежда видовете екстремални ситуа-
ции [22]: природни бедствия – земетресения, наводнения, силни 
бури с ураганни ветрове, обилни снеговалежи, свличания на земни 
пластове, крайно ниски или крайно високи температури, нашествия 
на скакалци и др.; промишлени аварии – най-вече като екстремални 
действат авариите в ядрената енергетика, химическата, металур-
гичната и нефтопреработвателната промишленост, но тук могат да 
се отнесат и ситуациите възникващи при силно замърсяване на 
околната среда, а също и при аварии и катастрофи с техника; 
обществени катаклизми – революции, въстания, граждански войни 
и междуособици, преврати, конфликти на етническа или религиозна 
основа като към тях може да бъдат отнесени високата престъпност в 
обществото или силно влошения социалнопсихичен климат в гру-
пата, в която личността пребивава; бойни действия – характери-
зират се с голяма скоротечност на събитията, мигновена смяна на 
обстоятелствата, висока опасност за индивида и групата, нарушено 
управление и недостиг на информация. 

Едно по-съвременно тълкуване на идеята за екстремалната 
ситуация и класификацията на екстремалната ситуация, дава [20], 
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според нея екстремалната ситуация е обстановка, получила се на 
определена територия в резултат на аварии, опасни природни 
явления, катастрофи, стихийни или други бедствия, които могат да 
доведат до човешки жертви, да увредят здравето на хората или да 
причинят вреди на околната среда, да доведат до значителни 
материални загуби и нарушения на условията на нормална човешка 
дейност и живот. Посоченият автор счита, че извънредните ситуа-
ции могат да бъдат класифицирани по следните признаци: 

 по степен на внезапност – внезапни (непрогнозируеми) и 
очаквани (прогнозируеми). В този смисъл по-лесно е да се прогно-
зира социална, политическа и икономическа ситуация, а по-сложно, 
в някои случаи и невъзможно се оказва прогнозирането на природ-
ните бедствия. Своевременното прогнозиране на екстремалните 
ситуации и правилните действия позволяват да се избегнат значи-
телни материални загуби, а в отделни случаи да се предотврати 
екстремалната ситуация; 

 по скорост на разпространение – екстремалната ситуация 
може да има взривен, бързо разпространяващ се или плавен, умерен 
характер. Към бързоразпространяващите се преди всичко можем да 
отнесем военните конфликти, техническите аварии и стихийните 
бедствия, а към относително плавно развиващите се ситуации 
можем да отнесем тези, които имат екологичен характер; 

 по мащаб на разпространение – локални, местни, регионал-
ни, общодържавни, трансгранични и териториални; 

 по продължителност на действието – могат да бъдат кратко-
временни или с определена по-голяма или по-малка продължи-
телност. Като правило всички екстремални ситуации в резултат на 
които се е получило замърсяване на околната среда се отнасят към 
продължителните; 

 по характер – преднамерени (умишлени) и непреднамерени 
(непредумишлени). Към преднамерените се отнасят голяма част от 
националните, социалните, етническите и военните конфликти, 
терористичните актове и др. Към непреднамерените се отнасят 
природните бедствия, както и голяма част от техническите аварии и 
катастрофи; 

 по произход на източника– извънредни ситуации с тех-
ногенен характер – към тях отнасяме транспортни аварии и ката-
строфи, пожари и взривове, изпускане на химически отровни ве-
щества, изпускане на радиоактивни вещества, аварии на електро- и 
водопреносната мрежа; екстремални ситуации от природен 
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произход – това се геофизични, геологични, метеорологични, агро-
метеорологични, хидрологични и други явления, както и природ-
ните пожари; - екстремални ситуации от биолого-социален характер 
– към тях можем да отнесем глада, тероризма, обществените въл-
нения, алкохолизма, наркоманията, токсикоманията и различните 
актове на насилие; екстремални ситуации свързани с изменението 
на състоянието на литосферата – суша, състав и свойства на атмо-
сферата, състоянието на хидросферата, състоянието на биосферата 
(инфекциозни заболявания на хора, животни и растения);  

 за чисто практически сфери и с оглед на установяване на 
единен подход при оценка на екстремалната ситуация от природен 
и техногенен характер, за определяне на границите на зоната на 
екстремалната ситуация, и за адекватно реагиране към нея, е 
въведена класификация на екстремалните ситуации в зависимост от 
хората, пострадали в екстремалната ситуация; в зависимост от 
хората, при които е констатирано нарушение на условията за живот 
и дейност; в зависимост от размера на материалните загуби; в зави-
симост от границата на разпространение на поразяващите фактори 
на екстремалната ситуация. 

В екстремални условия върху човека действат различни 
фактори като най-често максималните и минимални гранични пара-
метри действат комплексно. Могат да се посочат следните основни 
фактори действащи върху личността в екстремални ситуации: 
физически – гранични значения на температурата, налягането, 
шума, мускулното натоварване или обездвижване, вибрации, лю-
леене, взривове поставящи на изпитание сетивните органи и пси-
хиката на човека и функционирането на неговия организъм; психи-
чески – дефицит от време или излишък от време при тревожно 
очакване, недостиг на информация или излишък от такава, пълна 
личностна или групова изолация, чувство за опасност и др.; со-
циални – намират се в тясна връзка с психическите, поради което се 
класифицират и като психосоциални и към тях отнасяме конфлик-
тите между хората; неправилният стил на управление и ръковод-
ство; нарушен стил на работа и ръководство; физиологични – 
недостиг или липса на храна, вода, въздух, светлина и др. затруд-
няващи психофизиологическата дейност и поставящи под заплаха 
самото оцеляване на човешката личност. 

Като източник на екстремална ситуация обикновено опреде-
ляме опасно природно явление, авария, катастрофа, инфекциозно 
заболяване, използване на военни средства, терористичен акт, т. н., 
в резултат на което може да възникне извънредна ситуация. 
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Поразяващият фактор на екстремалната ситуация определяме, като 
основна характеристика на опасното явление или процес, предиз-
викана от източника на извънредната ситуация, чиито параметри 
могат да бъдат определени по физически, химически, биологични и 
други действия или явления. Зоната на екстремалната ситуация се 
определя като територия или акватория на която в резултат на 
възникване на източника на екстремалната ситуация или неговото 
разпространение е възникнала ситуацията.  

Екстремалната ситуация, която се определя като критична в 
най-общ план се счита за ситуация на невъзможност и се приема 
като ситуация, при която човек се сблъсква с невъзможността да 
реализира мотивите, стремежите, ценностите и други необходими 
елементи на своя живот (Василюк, 1984). В психологията същест-
вуват четири ключови понятия описващи критичните жизнени 
ситуации: стрес, фрустрация, конфликт и криза.  

Както става ясно от казаното дотук всяка ситуация е съвкуп-
ност от условия и елементи на средата, взаимодействащи помежду 
си. Ситуацията е „вътре в себе си“, докато с нея не се сблъска човек, 
който да я възприеме като екстремална. Тогава, психиката, която 
разполага с определен жизнен опит и модели за справяне с обичай-
ни житейски ситуации, включително и с вродени програми за 
адаптиране към средата, реагира на необичайните условия и се 
опитва да осъществи регулативно въздействие върху поведението 
на човека, попаднал в екстремална ситуация. Този процес може да  
се реализира, доколкото индивидът в процеса на своята социали-
зация изгражда психична структура в която се обособяват различни 
функционални подсистеми, всяка от които е отговорна за различни 
аспекти на регулация на индивидуалното поведение и освен това са 
свързани с различни прояви на личността. Редът, в който са пред-
ставени тук отразява преходът от по-общи към по-специфични 
регулативни функции. 

1. Подсистема за саморегулация. Осъществява контрол над 
останалите подсистеми и направлява поддържането на личната 
компетентност, автономия и себеуважение. В съдържателно отно-
шение е свързана със себепознанието и личната его- идентичност. 
Проявява се като самооценка и аз-образ. 

2. Подсистема за избор на условия за функциониране. Регулира 
оптимума на стимулация от външната среда и динамичната органи-
зация на поведението. Проявява се в особеностите на темперамента. 

3. Подсистема за оценка на контекста на функциониране. 
Ориентира индивида в най-общите условия на средата като въз-
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можности и ограничения за разгръщане на индивидуалното пове-
дение. Участва пряко в регулацията на поведението в нови и 
непознати ситуации. Проявява се като генерализирани очаквания 
(външен – вътрешен локус на контрола, оптимизъм – песимизъм, 
убеждение в справедлив свят, наличие или липса на личен шанс). 

4. Операционна подсистема. Организира програмите за дей-
ствие и участва в решаването на проблеми. Проявява се като 
интелект и интелигентност. 

5. Подбудително – оценъчна подсистема. Тя енергетизира и 
подбужда поведението. Създава емоционално-оценъчно отношение 
към обектите и събитията от външната действителност. Проявява се 
като потребности, мотиви и емоции. 

6. Когнитивна подсистема. Представя външната среда под 
формата на усещания, образи и понятия. Натрупва и съхранява зна-
ния и минал опит. Проявява се като убеждения, социални нагласи, 
норми и ценности. 

7. Подсистема “поведенчески програми”. Съдържа поведенче-
ски модели за въздействие и изменение на външната среда. Проя-
вява се като навици и умения. 

Подсистемите в структурата на личността не са изолирани, а 
тясно взаимодействат една с друга. Операционната и когнитивната 
подсистеми функционират като единно цяло. Подсистемите за 
саморегулация и избор на условия за функциониране пряко се 
проявяват в подбудително-оценъчната подсистема под формата на 
подбуди и емоционални преживявания. Построяването на определе-
но действие изисква тясна взаимовръзка между подбудително-оце-
нъчната и когнитивната подсистеми и програмите за действие. 
Трябва да се отбележи, че в зависимост от регулативните задачи, 
които решава личността, в управляването на поведението се включ-
ва по-широк или по-тесен кръг от нейните подсистеми. Когато се 
изпълняват рутинни задачи в обичайна обстановка поведението 
може да се регулира от поведенческите програми с минимално 
участие на когнитивната подсистема. Когато се поставят и преслед-
ват дългосрочни жизнени цели е необходимо да се изградят сложни 
поведенчески планове и тогава в регулацията се включват почти 
всички подсистеми на личността. 

За да се разбере природата на личността трябва да се определи 
функционалната и позицияв регулацията на поведението, т. е. да се 
отговори на въпроса “Защо е необходима личността като регулатив-
на система?”.[31] 

От еволюционна гледна точка може да се приеме, че психиката 
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и психичната регулация възникват като продукт от дейността на 
централната нервна система с оглед повишаване ефективността на 
приспособяване на организма към неговата среда и по-ефективно 
управление на поведението в борбата за оцеляване. Психичната 
регулация разширява способността за научаване, за предвиждане на 
събитията, за формиране и натрупване на индивидуален опит съоб-
разно специфичните особености на средата [33]. По подобен начин, 
личността като висша регулативна система обслужва приспособя-
ването на индивида, но вече не само към природната, но и към 
социалната среда. Доколкото обществото и културата, в рамките на 
които се развива индивида не остават неизменни и тъй като те го 
поставят в неизмеримо по-сложни взаимоотношения в сравнение с 
природната среда, дотолкова и проблемите на приспособяването са 
много по-сложни. Личността възниква като цялостна система за 
психична регулация, която позволява на индивида да се приспособи 
към социалната среда и ефективно да функционира в нея [32]. Тази 
система в съдържателно отношение включва всички психични 
свойства, състояния и процеси, които функционират по индиви-
дуално специфичен начин, основават се на натрупания собствен 
опит и генетични особености на организма и се развиват под влия-
ние на биологичните промени в него и измененията на външната 
среда. 

В контекста на разглежданата в доклада проблематика е важно 
да се установи как личността обслужва индивидуалното функцио-
ниране в екстремални ситуации. Възможна насока на търсенията 
при анализа е да се очертае наличието на няколко основни фактора 
в структурата на личността, които влияят съществено върху проце-
сите на справянето с предизвикателствата на екстремалната ситуа-
ция и допринасят за нейното оптимално функциониране в ди-
намично изменящите се условия. Сред тях може да се отбележи 
конструктът социален интерес, въведен от Адлер и определен като 
преимуществена ориентация към външния свят, обръщане на 
внимание повече на събитията около нас, а не на себе си, дълбок 
вътрешен интерес към всичко, което заобикаля личността, и акти-
вен подход при справяне с проблемите [34].В редица изследвания е 
намерено, че хората, характеризиращи се с наличие на социален 
интерес, имат по-реалистично и по-конструктивно отношение към 
решаването на възникващите трудности, по-емпатийни са и по-
често проявяват готовност за сътрудничество. Тези хора са способ-
ни да възприемат нещата от живота в цялото им богатство и мно-
гообразие, умеят да придават смисъл и ценност, а неизменно 
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настъпващите промени и произтичащите от тях трудности раз-
глеждат като предизвикателство към своята способност за справяне 
и като още една възможност за развитие и самоусъвършенстване. 
Съвсем естествено е от такива хора да се очаква да бъдат по-
толерантни към промените и свързаните с тях изненади и по-
безконфликтно да се адаптират към нови условия, както и по-лесно, 
в сравнение с останалите да се справят с предизвикателствата на 
екстремалната ситуация. 

Наред със социалния интерес би могъл да се използва и 
конструктът психологична смелост, или издръжливост, както още 
го наричат. Въвеждането му е опит да се надникне в психичните 
предпоставки за повишена приспособяемост и устойчивост на 
личността, като се отчита участието на няколко личностни промен-
ливи. Тяхното специфично съчетаване би могло да предпостави 
успешното или неуспешното справяне с екстремалните условия. От 
тази гледна точка психологичната смелост се разглежда като 
взаимно преплитащо се влияние на три личностни характеристики – 
готовност за лична ангажираност и въвлеченост в протичащите 
събития, вътрешна локализация на контрола и възприемане на 
промените като източник на предизвикателство и възможности за 
саморазвитие [35]. Констелацията от трите характеристики благо-
приятства възприемането, оценката и успешното справяне със си-
туациите, създадени от критичните жизнени събития. 

Личната въвлеченост в събитията и особено в нещата, ставащи 
в средата, в която функционира индивидът, е много важно звено в 
процесите на справяне. Готовността да се ангажираш, означава да 
поемеш отговорност за процеса и крайния резултат наред с другите, 
а това вече е определена степен на справяне с трудностите в екстре-
малните условия. Друг индикатор на психологичната смелост е 
възприемането на променящата се среда не като източник на запла-
хи за самия теб, а като източник на непрекъснати предизвика-
телства, в борбата с които се създават непрекъснати предизвикател-
ства, в борбата с които се създават важни човешки способности, 
закалява се психиката и израства твоята личност. Всичко това, 
съчетано с разумен и балансиран поглед върху собствените възмож-
ности за справяне със ситуациите, е съдържание на психологичната 
смелост. Наличието и е отличен източник на личностен потенциал. 
Стилът на справяне с проблемите на индивидите с висока психо-
логична смелост освен увереността им в собствените сили и въз-
можности демонстрира и личната ефективност, и способността им 
да използват социалносредовите ресурси.Някои автори показват 
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друг поглед върху участието на личността в регулацията на пове-
дението, като предлагат набор от компоненти, формиращи психи-
ческата готовност на индивида за реакция на екстремалното 
въздействие (вж. табл. 1). 

 
Таблица 1. Компоненти на психическата готовност  

на екстремалното въздействие 
Название на 
компонента 

Съдържание на компонента 

Позитивна оценка 
на екстремалната 
ситуация  

Възприемане на обективно екстремните условия като 
субективно неекстремни; оценка на екстремните ситуации 
като предизвикателство 

Активност извън 
нормата  

Творческа ориентация на личността, активна жизнена 
позиция, широка жизнена перспектива, желание за 
самоизява, емоционално въвличане в дейности 

Ориентация към 
взаимопомощ  

Желание за взаимна подкрепа и сътрудничество, фокус 
върху подпомагане на другите и просоциално поведение 

Сила на «Аз-а»  Висока нервно-психическа стабилност, самоконтрол, 
самоувереност, поемане на риск, вяра в способността да се 
контролират обстоятелствата от живота  

Субективна 
наситеност на 
живота  

Висока смисленост на живота, оценката й като 
емоционално наситена, стремеж към интензивност и 
разнообразие на впечатленията 

 

Източник: Ширяева, О., Кондрашенкова, С., Сурикова, Я., Личность и экстремальная среда: 
от выживания полноценному функционированию, Журнал „Психология“ № 5 / 2012 

 
Така очертаните аспекти на справяне с екстремални ситуации 

са свързани с различни конфигурации на личностните фактори. 
Някои могат да бъдат ефективни при функционирането в дадена 
среда и при определени обстоятелства, но да са напълно противо-
показни при други. Поради съвсем обосновано изглежда станови-
щето, според което справянето при различните екстремални ситуа-
ции трябва да се обяснява с конфигурации от различни личностни 
фактори. 
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Абстракт: Настоящото изследване е опит, да бъде даден отговор 

на въпроса съществуват ли полови различия по отношение нивото на 
емоционална интелигентност. Извадката се състои от 70 изследвани 
лица(38 жени и 32 мъже), служители в аутсорсинг компания, които са 
подложени на измерване на общото ниво на емоционална интелигент-
ност. С помощта на въпросника за емоционална интелигентност на 
Шуте са изследвани и факторите: споделяне на емоции и емпатия, 
мотивация за преодоляване на трудности и оптимизъм, разпознаване на 
невербалната експресия на емоциите у другите хора, разпознаване на 
собствените емоции и самоконтрол,с цел разкриване на потенциални 
полови различия по отношение на ЕИ и нейните компоненти. 

Ключови думи:емоционална интелигентност-ЕИ, полови различия, 
общо ниво на емоционална интелигентност, споделяне на емоциите и 
емпатия, разпознаване на невербалната експресия на емоции 
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sample consists of 70 people surveyed (38 women and 32 men), who are 
subjected to measuring their overall level of emotional intelligence as well as  
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motivation to overcome difficulties and optimism , recognition of non-verbal 
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Възможността полът да бъде определящ фактор по отношение 
нивото на ЕИ е изследователска хипотеза, предмет на редица 
изследвания през последните години, като резултатите от тях стигат 
до противоречиви заключения – от доминиращо становище за по-
високата емоционална интелигентност на жените в първоначалните 
изследвания по темата, през данни за измерена по-висока ЕИ при 
мъжете – до констатацията в някои изследвания, отхвърляща поло-
вия признак като релевантен и определящ нивото на ЕИ на инди-
видите. Различията в резултатите относно ролята на пола като един 
от основните фактори, детерминиращи нивото на ЕИ предизвиква 
изследователския интерес. Емоционалната интелигентност, нейната 
същност, влиянието, което оказва върху личния и професионален 
живот на хората, както и връзката й с други базисни психологи-
чески конструкти е широко анализиран проблем. За да бъде уста-
новена тежестта на даден фактор, като оказващ определящо влия-
ние по отношение нивото на ЕИ е важно да бъде разяснена 
същността на ЕИ. Различните направления и школи определят ЕИ 
като като: способност (Майер, Саловей, Карузо, 2001), като лич-
ностна черта – емоционалната интелигентност е диаметрално 
противоположна на когнитивните способности и тя може да се 
състои основно от личностни дименсии – 15 на брой (Фърнам, 
Петридес, 2000), „други умения”, сред които са възможността да 
мотивираш себе си, да проявяваш постоянство в трудни моменти, 
да контролираш импулсите и да отлагаш възнаграждението за 
усилията си, да регулираш настроенията си и да не позволяваш 
тревогата да пречи на мисленето, да проявяваш съпрчастност и да 
живееш с надежда” (Голман, 2011), „съвкупност от некогнитивни 
способности, компетенции и умения“ и социална интелигент-
ност (Bar-On, 1997, цит. по Mayeretal., 2000). Mоделът, предложен 
от Бар-Он, обединявазнания и навици, определяни като умствени 
способности (т.е. способности да се решават задачи) и тези, които 
могат да бъдат охарактеризирани като лични особености –напри-
мер, оптимизъм. 

Основните компоненти на ЕИ според Майер и Салови са: въз-
приемане на емоции – способността да се разкриват и дешифрират 
емоции в лица, картини, гласове и културни артефакти, използване 
на емоциите – способността да се впрегнат емоциите, за да се 
улеснят различни познавателни дейности, като например проблемо-
разрешаващото мислене, разбиране на емоциите – способността да 
се схваща емоционалния език и да се преценяват сложни емоцио-
нални взаимоотношения, управление на емоциите – способността 
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да се регулират емоциите в диадата – себе си и другите(Salovey, 
Mayer,1990). 

Голман от своя страна разработва рамка от пет елемента, които 
определят емоционалната интелигентност: самоосъзнатост – 
хората с висока емоционална интелигентност обикновено са с 
много високо самосъзнание. Те разбират емоциите си и как те 
влияят на поведението им, саморегулация – това е способността да 
се контролират емоции и импулси, мотивация – хората с висока 
степен на емоционална интелигентност обикновено са мотивирани, 
емпатия – това е може би вторият най-важен елемент на емоцио-
нална интелигентност. Емпатията е способността да се идентифи-
цираш с хората около себе си и да разбираш желанията им, нуждите 
им и различните  гледни точки, социални умения- изграждането и 
поддържането на взаимоотношения (Голман, 2011). 

За изясняване произхода и същността на концепцията за емо-
ционалната интелигентност е важно да се подчертае фактът, че 
първоначално тя е разглеждана като когнитивна способност за 
преработка на информация, свързана с емоциите. Постепенно в 
продължение на няколко десетилетия се отваря теоретичното 
пространство за дискусия по темата за ролята на личностните черти, 
индивидуалните различия и връзките им с интелекта. Една от 
характеристиките на емоционалната интелигентност, която се проб-
лематизира през първите години от споменаването на термина, е 
свързана с отнасянето й към групата на чертите на личността, без да 
се посочат ясни основания (Сиймън, Кенрик, 1994, цит. по 
Кардашева, 2015). 

Независимо от различията, от разнообразната конфигурация на 
елементи, изграждащи идеята за ЕИ в отделните теории, както и 
дискусиите по отношение природата на феномена – дали е вид 
интелигентност, способност или личностна черта, всички автори и 
изследователи на тази тематика се обединяват около разбирането, 
че ядрото на ЕИ интелигентност се състои в способността да раз-
познаваме и разбираме собствените чувства, както и чувствата на 
околните, което умение води до по-ефективно взаимодействие с 
останалите индивиди, изграждане на стабилни  и удовлетворяващи 
взаимоотношения в личния и професионален живот.Джордан и 
Трот определят ЕИ като конструкт, който включва способността на 
индивида да наблюдава и контролира собствените и чуждите емо-
ции, способността  да различава положителното и отрицателното 
въздействие на  емоциите, и способността да използва емоционална 
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информация, за да анализира мисленето и действията си (Jordan, 
Troth, 2002). 

Този фокус върху емоциите и взаимоотношенията логично 
води до хипотезата, че жените би следвало да демонстрират по-
високи нива на емоционална интелигентност в сравнение с мъжете, 
защото в природата на жените е да отдават приоритет на чувствата 
и изграждането на взаимоотношения за разлика от мъжете, при 
които доминира желанието за доказване на способностите, амби-
цията и съревнованието,описани като основни ценности на двата 
пола, на базата на които се изграждат мъжествените и женствените 
култури (Хофстеде, 2001).Женствените ценности дават превес на 
топлите взаимочовешки отношения, на приятелството и разбирател-
ството, на мира и помирението, докато мъжествените дават превес 
на личния успех на всяка цена, на доминацията над другите, на 
конкуренцията, борбата, победата на всяка цена и на кариерата. 
Чрез преживявания в детството, жените се научават да придават 
повече стойност на издръжливостта и междуличностната взаимо-
свързаност, отколкото мъжете (Gunkel, Lusk, Wolff, Li, 2007). 

Освен социо-културната перспектива, обясняваща по-интен-
зивната свързаност и ориентация на жените към чувствата и взаимо-
отношенията, съществува и биологичната гледна точка (Fernández-
Berrocal et al., 2012), която твърди, че женската биохимия е по-
подходящо адаптирана към собствените емоции и емоциите на  дру-
гите индивиди като жизненоважен фактор за оцеляване. В женския 
мозък, някои области на емоционална обработка са по-големи от 
съответните области при мъжете (Baron-Cohen, 2003), мъжете и 
жените се различават при мозъчната обработка на емоциите (Craig 
et al., 2009), което поражда различия  и в ЕИ на двата пола. 

Емпатията, която е основен компонент на ЕИ според Голман, 
също се смята за изначално по-силно развита при жените. Очак-
ването за по-високи нива на  ЕИ при жените се потвърждава в 
редица изследвания. Общите резултати на ЕИ при жените са значи-
телно по-високи от мъжете (Craig et al., 2009; Harrod, Scheer, 2005; 
Schutte et al., цит.по Petrides, Furnham, 2000). Проучванията показ-
ват разлики между двата пола в двата вида измервания на ЕИ и като 
способност, и като черта. Жените, притежават по-високи емоцио-
нални и междуличностни умения отколкото мъжете и имат по-
високи резултатипо ЕИ от мъжете в Съединените щати (VanRooy, 
Alonso, Viswesvaran, 2005). Проучване, проведено в Тамил Наду, 
Индия, установява при завършилите медицина жените, че те имат 
по-висок ЕИ, отколкото мъжете (Chandra, Gayatri,Devi, 2017),също 

https://www.tandfonline.com/author/Jordan%2C+Peter+J
https://www.tandfonline.com/author/Troth%2C+Ashlea+C
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така жените имат по-високи средни стойности на ЕИ сред 
студентите по медицина в Шри Ланка (Ranasinghe, Wathurapatha, 
Mathangasinghe, Ponnamperuma, 2017). Констатациите от изследва-
нията на King (King, 1999), Sutarso (Sutarso, 1999), Wing и Love 
(Wing, Love,2001) и Singh (Singh, 2002) отново разкриват, че жените 
имат по-висока емоционална интелигентност от тази на мъжете. 

Въпреки впечатляващия брой изследвания, сочещи предим-
ството на жените по отношение на емоционалната интелигентност, 
съществуват и данни от проучвания, в които не е намерена ясна 
разлика в нивата на ЕИ между половете (Aquino, 2003; Bar-On, 
1997; Bar-On, Brown, Kirkcaldy,  Thome, 2000; Brackett, Mayer, 2003; 
Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner, Salovey, 2006; Brown, Schutte, 
2006; Depepe, Hakim-Larson, Voelker, Page, Jackson, 2006). В проуч-
ване, проведено в Обединеното кралство изследователи (Arteche, 
Chamorro-Premuzic, Furnham, Crump, 2008) не успяват да намерят 
значима връзка между общата ЕИ и пола в извадката от изследвани 
служители. Няма значителни различия в три компетенции на емо-
ционална интелигентност (самосъзнание, самоуправление и социал-
на осведоменост) заедно с цялостната емоционална интелигентност 
между двата пола и в изследването проведено в Малайзия от 
Кхалил. Той обачеоткрива значителна разлика в способността за 
управление на взаимоотношенията между мъжете и жените – 
средните стойности за управление на емоциите и взаимоотно-
шенията  показват по-високи нива при мъжете(Khalili, 2011). Макар 
и малко на брой, по-високи стойности на ЕИ в полза на мъжете са 
доказани в други измервания – пр .впроучване, проведено сред 
полицейски служители в Ибадан, Нигерия, мъжете са получили зна-
чително по-високи  стойности по ЕИ от жените полицаи (Olugbemi, 
Bolaji, 2016). 

Противоречието в резултатите по отношение измерване нивото 
на ЕИ и разлики по отношение на двата пола изглежда на пръв 
поглед необяснимо. Но не бива да бъде забравян факта, че ЕИ е 
сложен конструкт, съставен от няколко компонента(броят и съдър-
жанието им варират в различните теории), което е предпоставка за 
различие в резултатите. За жените бе подчертано предимството им 
по отношение на емпатия, разпозваване на емоциите, но както бе 
споменато, мъжете търсят начин да постигат целите си и отстояват 
себе си, а асертивността е важен компонент в амалгамата на ЕИ, 
също както и устойчивостта на стрес(Фърнам, Петридес, 2000) и 
двете са качества приписвани в по-голяма степен  на мъжете. Също 
така, жените може да отдават по-голяма значимост на емоциите, но 
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често са импуливни и прекалено експресивни, докато мъжете умеят 
да владеят емоциите си, да ги управляват в посока изграждане на 
стабилни взаимоотношения, което също е признак за висока ЕИ. 
Проучване на канадски студенти установява, че в изразяване и 
разпознаване на емоциите, както и по скалите грижовност и съпри-
частност, жените  имат предимство, но мъжете имат по-високи 
показатели по контрола на емоциите. По същия начин, жените 
получават значително по-високи резултати по модела на ЕИ като 
способност(Day, Carroll, 2004). Жените проявяват повече умения 
при разпознаване и насочване на емоциите, както на собствените, 
така и на тези на другите. Понякога жените проявяват превъзход-
ство при емоционално внимание и емпатия, докато мъжете показ-
ват по-високо емоционално регулиране (Bindu, Thomas, 2006; 
Goldenberg, Matheson, Mantler, 2006). 

 Изследването, което ще бъде представено е проведено в един 
отдел на голяма западна аутсорсинг компания, оперираща на бъл-
гарския пазар. Използваният инструмент за целите на изследването 
е въпросник на Шуте и съавтори (Schutte, 1998), който позволява 
измерването нивата на емоционална интелигентност на изследва-
ните лица. Той  е адаптиран от проф. Стоянова за България. Изслед-
ваните лица отговарят по 5-бална ликертова скала, а айтемите са 33 
на брой (Стоянова, 2008). Извадката се състои от 70 изследвани 
лица: 38 жени и 32 мъже, на възраст от 23 до 57 г., а алфа на 
Кронбах на въпросника за изследваната извадка е 0,795. 

Основната хипотеза на изследването е: 
Хипотеза 1 Допускаме, че съществува връзка между конструк-

та ЕИ и фактора пол на изследваните лица. 
Подхипотезитеса следните: 
Хип. 1.1. Очакваме, че съществуват полови различия по отно-

шение нивото на емоционална интелигентност и по-конкретно, че 
жените имат по-високи нива на ЕИ от мъжете. 

Хип. 1.2. Предполагаме че жените ще демонстрират по-високи 
стойности от мъжете по скалата „Споделяне на емоции и емпатия“. 

Хип. 1.3. Допускаме, че жените ще имат по-висок резултат по 
скалата „Разпознаване на невербалната експресия на емоциите у 
другите хора“. 

За проверка на първа хипотеза бе проведен корелационен 
анализ. Резултатите от него са преставени на таблица 1. 
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Таблица 1. Корелационен анализ  на връзката ЕИ и пол 
 Пол ЕИ 

Пол 

Корелационен 
коефициент Пиърсън 

1 ,253* 

Sig. (2-tailed)  ,046 

Брой 70 70 

ЕИ 

Корелационен 
коефициент Пиърсън 

,253* 1 

Sig. (2-tailed) ,046  
Брой 70 70 

 
Данните сочат, че съществува слаба положителна връзка меж-

ду ЕИ и пола на изследваните лица(R=,253;Sig=,046), което пот-
върждава хипотезата. Резултатът не е изненадващ предвид множес-
твото цитирани изследвания, регистриращи полови различия по 
отношение нивата на ЕИ на изследваните индивиди(Petrides, 
Furnham, 2000; King, 1999; Wing, Love, 2001). 

За проверка на подхипотеза 1.1 Очакваме, че съществуват 
полови различия по отношение нивото на емоционална интели-
гентност и по-конкретно, че жените имат по-високи нива на ЕИ от 
мъжете бе осъществен дисперсионен анализ. Резултатите от него са 
представени на Таблица 2 и Таблица 3. 

Таблица 2 показва, че средните стойности  на жените(М=126, 
3333) по отношение на ЕИ са по- високи от тези на мъжете 
(М=122,3636), но тези разлики не са статистически значими, защото  
Sig.=,206, тоест много над допустимите стойности. Получените 
резултати отхвърлят подхипотеза 1.1. 

 
Таблица 2. Описателна статистика –  емоционална интелигентност  

на изследваните жени и мъже 
 Брой Средни Стандартно 

отклонение 
Стандартна 

грешка 
Минимум Максимум 

Мъж 32 122,3636 14,94926 3,18719 
1,52414 
1,45117 

94,00 
99,00 
94,00 

160,00 
Жена 38 126,3333 10,55952 154,00 
Общо 70 125,0857 12,14137 160,00 

 
Таблица 3. Анова 

 Сума на 
квадратите 

df Средна на 
квадратите 

F Sig. 

Между групите 237,728 1 237,728 1,627 ,206 
Вътре в групите 9933,758 68 146,085   
Общо 10171,486 69    
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Вероятно тези резултати са следствие на факта, че както вече 
бе коментирано жените имат предимства в някои от аспектите на 
ЕИ, а мъжете в други, което може да доведе до баланс и липса на 
разлика в общите нива на ЕИ на двата пола. Друго обяснение може 
да бъде открито в твърдението на някои автори (Guastello, Guastello, 
2003), които са формулирали интересно предположение за разли-
чията между половете в ЕИ, свързани с въздействието на поко-
ленията. Би могло да се обясни защо тези различия между двата 
пола намаляват в новите поколения, под влиянието на съвременната 
култура и образование. Тази хипотеза се потвърждава от Guastello и 
Guastello, като се използва въпросника за самооценка, представен от 
Шуте(Schutte, et al., 1998), който е и инструментът в настоящото из-
следване, посредством който изследователите откриват значителни 
разликив ЕИ по признака пол при изследването на родителите, но 
не и при техните деца. Новото поколение, най-вероятно не е израс-
нало в традиционни социо-културни норми и разбирания, които 
оформят и възприемат различията в ценностите и поведението на 
жените(основен фокус към чувствата, взаимоотношенията, грижата) 
и тези на мъжете(ориентация към кариера, постижения, амбиции, 
Sánchez-Núñez,  Fernández-Berrocal, Montañés, Latorre, 2008). 

Друга причина може да се търси в метода на изследване-само-
оценъчен въпросник. Въпреки резултатите на повечето изследвания, 
които показват, че жените обикновено имат по-висок индекс на ЕИ 
от мъже, тяхното самооценка обикновено е по-ниска от тази на 
мъжете (Feingold, 1994; Klingetal., 1999; Orth, Robins,  Widaman, 
2012; Orth, Trzesniewski, Robins, 2010; Robinsetal., 2002; Shaw, 
Liang,  Krause, 2010; Trzesniewski, Donnellan,  Robins, 2003; Twenge, 
Campbell, 2001, цит.по Bleidorn, Arslan, Denissen, Rentfrow, Gebauer, 
Potter, Gosling, 2015), което може да рефлектира върху крайния 
резултат при  използването на самооценъчни въпросници. 

Дескриптивната статистика също не показва съществени поло-
ви различия:сред изследваните лица с ниска ЕИ са 2 мъже и 3 жени, 
със средни стойности по ЕИ са 28 мъже и 31 жени и с висока ЕИ-2 
мъже и 4 жени. 
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Таблица 4. Разпределение на изследваните мъже и жени по нива на ЕИ 
 Ниво на ЕИ Общо 

1,00 – ниско 2,00 – средно 3,00 – високо 

Пол 
Мъж 2 28 2 32 
Жена 3 31 4 38 

Общо    70 5 59 6 70 

 
За проверка на подхипотези 1.2 и 1.3-Предполагаме че жените 

ще демонстрират по-високи стойности от мъжете по скалата 
„Споделяне на емоции и емпатия“и  „Допускаме, че жените ще имат 
по-висок резултат по скалата „Разпознаване на невербалната 
експресия на емоциите у другите хора“бе направен дисперсионен 
анализ между отделните фактори/подскали на ЕИ и пола на 
изследваните лица. Резултатите са представени в Таблица 5 и 
Таблица 6. 

 
Таблица 5. Дескриптивна статистика 

 Брой Средни Стандартно 
отклонение 

Стандартна 
грешка 

Споделяне на 
емоциите и 
емпатия 

Мъж 32 19,4091 3,40391 ,72572 
Жена 38 22,8333 2,84593 ,41077 
Total 

 
70 20,3857 3,08006 ,36814 

Разпознаване  
на невербална 
експресия на 
емоциите 

Мъж 32 15,1364 2,67787 ,57092 
Жена 38 16,7500 2,74831 ,39668 
Total 70 16,2143 2,70744 ,32360 

     

 
Таблица 6. Анова 

 Сума на 
квадратите 

df Средна на 
квадратите 

F Sig. 

Споделяне        Между гр. 
на емоции и      Вътре в гр. 
емпатия             Общо 

30,601 1 30,601 3,335 ,041 
623,985 68 9,176   
654,586 69    

Разпознаване    Между  гр. 
на невербал-      Вътре в гр. 
ната експресия    Общо 

1,351 1 1,351 1,228 ,048 
325,735 68 4,790   
327,086 69    

 
Резултатите от дисперсионния анализ потвърждават подхипо-

теза 1.2 за по-високите стойности на жените (М=22,8333, Sig=,041) 
по компонента на ЕИ –споделяне на емоции и емпатия в сравнение 
с мъжете (М=19,4091). Тези резултати потвърждават очертаната и в 
други изследвания тенденция, жените да имат по-високи стойности 
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по емпатия и готовност да споделят емоции – жените проявяват 
превъзходство при емоционално внимание и емпатия, докато мъже-
те показват по-високо емоционално регулиране (Bindu, Thomas, 
2006; Goldenberg, Matheson,Mantler, 2006); Артех и колеги(Arteche 
et al., 2008) установяват, че жените имат по-високи резултати в 
междуличностния аспект, отколкото мъжете, Дън (Dunn, 2002) 
твърди, че жените показват по-добра емпатия, социална отговор-
ност и междуличностни отношения, отколкото мъжете В допъл-
нение, жените превъзхождат мъжете силно по емпатия, емоционал-
ни умения и емоционални възприятия (Craig et al., 2009) и по въз-
приемането на емоции, като декодиране на израженията на лицето 
(Kafetsions, 2004), тоест тук е даден пример и за по-добрите показа-
тели на жените по отношение на фактора „разпознаване на невер-
балната експресия на емоциите у другите“ както бе допуснато в 
подхипотеза 1.3. Тази подхипотеза  бе потвърдена и в настоящото 
изследване. Средните стойности на мъжете са М=15,1364, Sig=,048 
а на жените М=16,7500. Въпреки че разликата в стойностите не е 
голяма, тя все пак за пореден път подчертава  предимството на 
жените по отношение разпознаване на емоциите на околните.  

Заключение. Обобщението на резултатите от настоящото 
изоследване показва, че съществува връзка между пола и ЕИ , но тя 
не е показателна за това, че полът определя нивото на ЕИ, а по-
скоро, че полът  насочва, кои елементи от ЕИ се очаква да бъдат по-
развити в дадения индивид, в зависимост от неговата полова 
принадлежност, като разбира се не бива да бъде подценявано 
изключителното влияние на социо-културните, поколенческите и 
индивидуалните особености на индивида. Важно е да се отбележи, 
че не е коректно да се генерализира идеята относно по-високата 
емоционална интелигентност на жените в сравнение с мъжете. По-
адекватен би бил изводът, че проявите и механизмите на ЕИ при 
жените и мъжете са специфични и различни. Има полови различия 
по отношения на ЕИ,но те на са определящи за нивото на ЕИ на 
индивида 
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Резюме: Статията разглежда алекситимията и емпатията при 

хора с психични заболявания. Представени са резултатите от статисти-
ческите анализи. Алекситимията в нейната многообразност и вероятни 
причини на органично, психично и социално ниво, нарушава способността 
на човек да бъде емпатиен, както и възможността да се свързва 
емоционално с другите 

Ключови думи: алекситимия, емпатия, статистически анализ, 
психични заболявания 
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Summary: The article discusses alexithymia and empathy in people with 

mental illness. The results of the statistical analysis are presented. 
Alexithymia in its multiplicity and probable causes at an organic, mental and 
social level disrupts man's ability to be empathic, as well as the ability to 
connect emotionally with others 

Keywords: Alexithymia, empathy, statistical analysis, mental illness 
 
 
През 1973 г. Sifneos въвежда термина „алекситимия“, което в 

буквален превод означава „без думи за чувствата“.  
Алекситимията е конструкт на личността, характеризиращ се 

със субклинична неспособност да се идентифицират и опишат 
емоциите в себе си. Основните характеристики на алекситимия са 
подчертана дисфункция в емоционалната осведоменост, социалната 
привързаност и междуличностните отношения FeldmanHall (2013). 
Освен това, хората с алекситимия имат трудности при разгран-
ичаването и оценяването на емоциите на другите, за които се смята, 
че водят до безчувствено и неефективно емоционално реагиране 
FeldmanHall (2013). Алекситимията възниква при приблизително 
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10% от населението и може да възникне при редица психиатрични 
състояния. Този термин предполага разстройство на афективните и 
когнитивните функции и дефицит на емоционалния контрол 
(Taylor, 2003). Предложени са множество подтипове алекситимия 
(Bermond et al., 2007), което е довело до разграничение между 
когнитивното (т.е. трудности, вербализиране и идентифициране на 
емоциите) и емоционалната (ниска информираност за емоцио-
налното възбуждане) алекситимия. 

Емпатия  
Според Batson (1987) емпатия е способност за споделяне и 

разбиране на емоционалните състояния на другите.  За ключово 
социално умение се счита емпатията – вникването в чувствата на 
другите, способността да се заеме тяхната позиция и уважението 
към различната гледна точка (Голман, Д., 2000). Емоционалната 
емпатия, наричана още емоционална съпричастност или способ-
ността да се реагира с подходяща емоция на психичното състояние 
на друг Simone (2009). Афективната емпатия може да бъде раз-
делена на две подгрупи Rogers (2007), Davis (1983). Когнитивна 
емпатия: способността да се разбере перспективата или психичното 
състояние на друг човек Baron-Cohen (2003), Rogers (2007), Gerace 
(2013). Термините когнитивна емпатия и теория на ума или мента-
лизацията често се използват като синоними, но поради липсата на 
проучвания, сравняващи теорията на ума с видовете съпричастност, 
не е ясно дали те са еквивалентни. 

Дефицитите на емпатията се свързват с много психични забо-
лявания, включително разстройство от аутистичния спектър (Minio-
Paluello et al., 2009), психопатия (Decety et al., 2013), гранично 
личностно разстройство (Dziobek et al., 2011) ) и нарцистично раз-
стройство на личността (Ritter et al., 2011). Това подсказва, че 
емпатията е подходящ конструкт, който води след себе си до функ-
ционално увреждане.  

Прегледаната досега литература показва, че алекситимията 
води до дефицити на емпатията при различни психиатрични заболя-
вания. Към днешна дата, докато малко емпирична работа е оценила 
дали дефицитите на емпатия са източник на алекситимията по 
отношение на разстройства, ние преглеждаме цяла работа, която 
предполага, че различни психиатрични представяния с дефицити на 
съпричастност показват съвместна алексимия. Тази литература под-
чертава значението на бъдещата работа за установяване на меха-
нистичната роля на алекситимия при допринасяне за дефицитите на 
емпатия в клиничните презентации. 
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Инструментариум 
Скала за Алекситимия 
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). Добрите психометрични по-
казатели на скалата се потвърждават от няколко изследвания Попов 
(2016), Петрова (2017), Ганчев (2018),  където коефициента на 
надеждност е от 0.86 Попов (2016), 0.76, Петрова (2017), 0,76, 
Ганчев (2018). 

Скала за емпатиен потенциал на личността 
Тестът е разработен от Юсупов. Предложената методика се 

използва за изследване на емпатията (способността за разбиране и 
съпреживяване на мислите и чувствата другия), т.е. умението на 
човек да се постави на мястото на другия, способността му за 
произволна (неволева) емоционална отзивчивост към преживява-
нията на другите хора. 

Надеждност на въпросника за всички айтеми. Наблюдава се 
коефициент на надеждност 0,78 на въпросника (Петрова 2019г. 
Непубликуван ръкопис). 

Участници 
В изследването са включени 75 участници, които доброволно 

са попълнили тестовите методики, изследването е проведено в 
амбулаторна практика на психиатър, като са изключени хора поста-
вени под запрещение, агресивни, хора с ментална ретардация и 
диагностицирана деменция.  

При направеното изследване са спазвани етичните правилата за 
работа с хора с ментални нарушения на Българска психиатрична 
асоциация (БПА) и Дружество на психолозите в България (ДПБ). 

В изследването са включени 34 жени (45.3%) и 41 мъже 
(54.7%), като средната възраст е (М) 38.1, SD (10.57). по отношение 
на образователното ниво се наблюдават 5 участника с основно 
образование (6.7%), 50 участници със средно образование (66.7%) и 
20 участници с висше образование (26.7%).    
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Разпределението по диагностични групи е представено в след-
ващата таблица. 

 

 
Разпреде-

ление 
Процент 

Валиден 
процент 

Кумулати-
вен процент 

Валидни БАР – депресивен епизод 4 5,3 5,3 5,3 

БАР – маниен епизод 5 6,7 6,7 12,0 

Шизофренни р-ва 28 37,3 37,3 49,3 

Депресия 15 20,0 20,0 69,3 

ПАВ 3 4,0 4,0 73,3 

ОКР 7 9,3 9,3 82,7 

БАР – смесен епизод 13 17,3 17,3 100,0 

Общо 75 100,0 100,0  

 
Целта на настоящето изследване е да се открият взаимовръз-

ките между емпатията и алекситимията, както и дали алекситимията 
влияе на емпатията. Наблюдават ли се различия в двата конструкта 
по отношение на демографски характеристики като пол, образова-
ние и семеен статус.  

Статистически методи на анализ 
Статистическата значимост на изследваните резултати (ефек-

ти) се вижда по стойността на оцененото ниво на значимост p. 
Стойността на p се интерпретира като вероятността за грешка при 
отхвърляне хипотезата за нулев ефект (грешка от първи род). Кол-
кото е по малко p толкова е по-сигурно отхвърлянето на нулевата 
хипотеза и съответно приемане на предположението, че наблюда-
ваният ефект е статистически значим. Нулевите хипотези се отхвър-
лят обикновено при p<0.05 (<5%). При стойности близки до 
праговата, се казва, че ефектът е маргинално значим.   

При сравнителния анализ се използва тестът на Стюдънт за 
сравняване средните на независими извадки. В таблиците с оглед на 
пълнота са дадени средните стойности, проверяващите статистики и 
оценените нива на значимост.  

Линейният коефициент на корелация показва посоката и 
силата на линейната статистическа асоциация между променливите, 
за които е пресметнат Куков (2012). 

Регресионният анализ е направление в математическата ста-
тистика, в което се изучават и оценяват възможните функционални 
зависимости между две или повече случайни величини. Основни 
въпроси са дали съществува функционална зависимост между две 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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зависими случайни величини и ако да – да се намери функция, 
която да я описва достатъчно точно.  

 
Данни от изследването 
При направения Т тест на Студънт, по отношение на половите 

различия по скали алекситимия и емпатия, не се наблюдаваха 
значими статистически различия.  

При направения Т тест на Студънт, по отношение на работен 
статус по скали алекситимия и емпатия, не се наблюдаваха значими 
статистически различия.  

При направения Т тест на Студънт, по отношение на различия 
свързани със семеен статус по скали алекситимия и емпатия, не се 
наблюдаваха значими статистически различия.  

При направения дисперсионен анализ между групите заболява-
ния и алекситимията и емпатията, не се наблюдаваха значими 
различия по изследваните параметри.  

При направените регресионни анализи демографските про-
менливи като пол, образование, семейно положение, работен статус 
не оказват влияние върху променливите алекситимия и емпатия.  

При регресионен анализ за влиянието на алекситимията върху 
емпатията се наблюдават следните особености:  

Данните от статстичес В случая F=2.481, а равнището му на 
значимост Sig. = 0.020, т.е. Sig. F <=0,05, следователно отхвърляме 
нулевата и приемаме алтернативната хипотеза.  

Изводът е: Наблюдава се закономерна между пол, фамилен 
статус, образователен статус, семеен статус, алекситимията и е 
избран адекватен модел на връзката. 

Multiple R = 0.481 - коефициент на множествена корелация. 
Той характеризира степента на зависимостта по скалата. Той се 
намира в интервала 0,3 – 0,5 следователно зависимостта между 
емпатията и групата независими променливи е умерена. 

R Square (R²) = 0.231 – Kоефициент на множествена детер-
минация. 

В процентна форма D = R
2
.100% = 0, 231.100% = 23,1%. 

Това означава, че 23,1% от вариацията на резултативната про-
менлива може да се обясни със съвкупното влияние на трите 
независими променливи. 

Тъй като в случая става дума за случайна извадка е необходима 
корекция на коефициента с цел получаване на извадкова оценка на 
коефициента в зависимост от ограничителните условия на моде-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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лирането, наречени степени на свобода. Получава се коригираният 

коефициент на детерминация Adjusted R  Square (
2

adjR ) = 0.138. 
Равнището на значимост Sig. само на една от независимите 

променливи (алекситимия) не надвишава избраното критично ниво 
на риска (0,05), следователно отхвърляме нулевата хипотеза и 
приемаме алтернативната т.е. алекситимията оказва влияние върху 
емпатията.  

 
Дискусия 
Данните от изследването показват, че има връзка между алек-

ситимията и емпатията, като вероятно тя е причинно-следствена. 
При психичната болест, се размиват характеристики свързани с 
демография, като пол, образование и т.н. Вероятно при психичната 
болест, независимо от протичането и базовото предразположение, 
един от най-бързо настъпилите дефицити се свързва с емоциите. 
При различните групи този дефицит се свързва с функционирането. 
Алекситимията в нейната многообразност и вероятни причини на 
органично, психично и социално ниво, нарушава способността на 
човек да бъде емпатиен и от там и възможността да се свързва 
емоционално с другите, като това е един от дефицитите, които 
настъпват.  Има различни хипотези, че алекситимията е дефицит на 
инсулата, което потвърждава функционалния характер на наруше-
нието, това може да е свързано с нарушенията на процесите на 
обработка в мозъка и като краен резултат се получава един орга-
нично-функционален дефицит.  

Друго възможно обяснение, е че субективното представяне на 
собственото емоционално състояние е необходимо за формирането 
на емпатични реакции към другите (Decety & Jackson, 2004; Singer 
2009). Така, алекситимията може да направи почти невъзможно 
съпричастността към друг човек. 

 
Темата със сигурност изисква продължаване на изследванията, 

за да се изясни точното естеството на тази връзка. Настоящите 
констатации хвърлят светлина върху социалните когнитивни 
затруднения при психичните разстройства. Изясняването на ролята 
на алекситимия върху емпатиините дефицити има важно значение 
за интервенцията. Неотдавнашен преглед на интервенционните 
проучвания, оценяващи алекситимия, заключи, че конструкцията е 
податлива и реагира на психологическата намеса (Cameron, 
Ogrodniczuk, & Hadjipavlou, 2014). Например в интензивна психиат-



655 

рична амбулаторна програма, (Ogrodniczuk, Sochting, Piper & Joyce 
(2011) установяват, че промените в алекситимията след 15-седмич-
на интервенция са свързани с подобряване на междуличностните 
симптоми, и освен това, че това подобрение се запазва в продъл-
жение на 3 месеца. Идеалното лечение на заболявания с хетероген-
ни профили на симптомите, като шизофрения, може да доведе до 
целеви психосоциални интервенции (Penn 2008). 

 
Заключение 
Изследването на емоционалните дефицити при психичните 

разстройства като алекситимия и емпатиен дефицит изискват мно-
гостепенен и мултидисциплинарен подход, от една страна субстрата 
като мозъка може да се изследва, чрез функционален ядрено-
магнитен резонанс, но от друга е добре да се изследва и функцията 
т.е. невропсихологичния дефицит, чрез специализирани невропси-
хологични тестове. Добре е да се изследва и влиянието на тези 
дефицити върху социалното функциониране на пациентите, като 
това може да доведе, до качествено ново разбиране на психологич-
ните интервенции при тези разстройства.  
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