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ОБЯСНИТЕЛЕН ПОДХОД В ПСИХОЛОГИЯТА
НА ЛИЧНОСТТА
Ангел Величков
Доминиращите в съвременната психология на личността описателни модели (напр. модела на Голямата петорка) дават отговор
на въпроса Какъв е даден човек?, но не обясняват Защо? е такъв.
По-нататъшното развитие на теоретичните и емпиричните изследвания налага да се потърсят подходи, които не само описват, но и
обясняват индивидуалното поведение. Обясненията в психологията
на личността трябва да отговорят на повече въпроси: как, чрез какви
процеси, се осъществява изборът на дадено поведение от множество
алтернативи, как условията влияят върху избора, с каква настойчивост/интензивност се разгръща поведението и какво определя
вариацията и, каква е времевата динамика на поведението (напр.
защо храненето при едни се прекратява след засищане, а при други
се превръща в лакомия и трае часове)?
Изходните методологични позиции за създаване на обяснителен подход са човека да се разтлежда като активен деятел,
способен не само да реагира на непосредствените дадености, но и
да предвижда хода на събитията, да си поставя цели, да променя
ситуациите и да действа като се изявява в своята единна цялост.
Ключово в психологията на личността е разбирането за причинност.
Причинността, според Bandura (1999), се схваща като триадична
реципрочна каузалност, състояща се от когнитивни, афективни и
биологични събития, поведенчески модели и събития от средата,
които заедно действат като взаимосвързани детерминанти, като
същевременно се повлияват един друг двупосочно. Освен това,
необходимо е да се търсят обяснения като се опираме на изследванията върху социалната когниция. Под това общо наименование се
разбират субективните образи, представи, идеи, вербални формулировки и очаквания. Когнициите не са идиосинкратични
образувания, а имат социален произход и са базирани в езика,
културата, съвместната социална практика и споделяните общи
представи. Социалните когниции се формират и развиват в процеса
на онтогенезиса, през който протича перманентна социализация на
индивида. Когнитивиският подход тръгва от следните предпотавки:
- Приема се съществуването на устойчиви вътрешни структури и регулативни процеси, които се привличат за обясняване на
наблюдаваното социално поведение;
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- Вътрешните структури съществуват в латентно състояние и
се активират само при определени условия, Те не са глобални
черти, а когниции и диспозиции с определени съдържание и
функции;
- Ситуациите активно влияят върху регулацията на поведението;
- Субективните състояния имат три съставящи – когниции,
емоции и поведенчески модели
- Изследванията дават предимство на количествените оценки
и използването на експерименталния метод.
Тези основни постановки на когнитивистката парадигма позволяват да се подходи аналитично към изследването на личността.
При това, за да се стигне до обяснение на поведенията в ситуациите
трябва да се извърви дълъг път. Началото му започва с описание на
отделните подсистеми на личността и на тяхното основно съдържание. По-нататък трябва да се разкрият функционалните взаимовръзки между съставящите на всяка подсистема и между подсистемите. Третата стъпка е очертаване на процесите, чрез които се
осъществяват тези взаимовръзки и, отделно, чрез които съответната
подсистема регулира самостоятелно или във взаимодействие поведението. Така съдържателният анализ следва да бъде неотделим от
функционално-процесуалното реконструиране на личността. При
това трябва да се държи сметка за динамичния характер на
психичната регулация, която гъвкаво следва или изпреварва
процесите във външната среда, т.е. необходимо е отчитане влиянието на ситуациите и на контекста, в който те се появяват.
В тази статия са представени общи изходни основнания за
изграждане на обяснителни модели на личностна регулация.
Поради това тя неизбежно тръгва от първата предпоставка – описание на основните регулативни структури в системата на личността.
В това си качество тя може да насочи отделните изследователи към
различни съдържателни области, а проучването на съответната
литература вероятно ще им разкрие или даде идеи за обяснителен
анализ.
Безспорно, централно място в структурата и организацията на
личността заема Аз-образът. Ако се придържаме към посочените
принципни становища първата стъпка е да се очертае съдържанието
на образа за себе си. Нашето гледище е представено на следната
фигура:
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Фигура 1. Съдържателна организация на Аз-образа
Глобалният Аз-образ е интегриращ център на всички когниции
и емоционални преживявания, свързани със себе си. Неговото собстве-но съдържание включва чувството за отделност, обособеност
от заобикалящия външен свят. Осъзнаването на себе си на това
равнище включва също така тенденция човек да се чувства особено
значим и от първостепенна важност. Тази тенденция се поддържа от
стремеж към асиметрично изместване на емоционалния баланс и
отклоняването му в посока на преобладаване на положителните
емоции и отхвърляне на негативните преживявания винаги, когато
събитията засягат собственото битие. Това предполага, освен всичко друго, защита на личната безопасност. Усещането за собствена
значимост варира по степен на увереност в неговата достоверност и
с тази вариация могат да се свързват неоптимални начини на
протичане на емоционалния живот и организация на поведението.
Човек живее в социална и материална среди, които имат
надиндивидуални правила и изисквания, налагани на отделния
индивид. Поради това, за да поддържа положителен баланс на
емоциите, личността трябва да интегрира тенденциите на глобалния
Аз-образ с даденостите и условията на нейното съществуване. По
отношение на процесите в материалната и социалната среда тя
развива определен набор от компетентности, които и помагат да
променя наличните дадености и да насочва хода на събитията
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съобразно собствените изисквания. Тези компетентности стават
част от образа за себе си и придобиват самостоятелна важност и
значимост.
Като социално същество човек не може да се изключи от
социума. Грижите, получени в ранното детство, езикът, придобитите компетентности не могат да бъдат интегрирани и поддържани,
ако човек не е част от едно или друго социално обединение. В него
и чрез него той може да бъде защитен и подкрепен. Това изисква
принадлежност към определена група, общност, а в по-широк план
– и към определена култура. В рамките на тази принадлежност се
осмисля и личния опит и биографичен път. Освен това, вътре в
общността става възможно да се потвърди и наложи собствената
уникалност и значимост в многообразието на социалния свят.
Всичко това прави его-идентичността важна и неделима част от
съдържанието на Аз-образа.
Потвърждаването на собствената значимост и уникалност в
обективните условия на социалното битие предполага признаването
им от страна на другите. Формите на изразяване на това признание
влизат в съдържанието на личната ценност.
Ако обобщим, може да се каже, че съдържанието на Аз-образа
се опира на егоцентрично ядро от примитивни допускания и своеобразен емоционален егоизъм. От тях, при срещата с обективната
реалност, се ражда сложността и богатството на съдържанието на
образа за себе си, което асимилира и пригажда обективното към
нуждите и изискванията на собствения Аз.
Очертаните съдържателни области в подструктурата на Аз-а
съдържат когниции, които според Schleicher & McConnell (2005)
имат различна степен на абстрактност – от конкретни впечатления
до надситуативни обобщения. Те се разграничават и по още един
показател – публично показвани и наблюдавани или частно поддържани вътреиндивидуални когниции. Това деление може да
изглежда приемливо или не, но то показва, че съдържанието на
образа за себе си е диференцирано по определен начин. За тази
диференциация следва да се държи сметка когато се изследва
ролята на едни или други когниции и мястото им в интегралния Азобраз на личността.
Извеждането на относително обособени съдържателни области
в Аз-образа е условие за проучване на неговата функционална
организация. Очевидно е, че тези области не са независими една от
друга, а са взаимосвързани и взаимопроникнати, най-малкото
поради очевидния факт, че без определена компетентност или друго
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лично качество не може да се заеме социална позиция, нито да се
очаква зачитане от страна на значимите други.
Многобройни изследвания дават обилна информация за
различни аспекти на функционалната организация на Аз-образа. За
пример ще посочим изследването на Pedersen (1999), което установява връзка между централните аспекти на его-идентичността и
поведенията за тяхното поддържане. В друго изследване пък е
показана ролята на притежаваната компетентност върху процеса на
верифициране на его-идентичността (Cast, Burke, 2002), което е
показателно за взаимодействието и взаимната свързаност на две
съдържателни области в строежа на образа за себе си. Друг модел
(Correll, Park, 2005) разкрива отношенията между его-идентичност и
лична ценност, като показва, че принадлежността към група дава
власт, признание на собствените заслуги, репутация и чувство на
приемане. Тук не е мястото за подробен обзор на вече натрупаната
информация за функционалните взаимовръзки между отделните
съдържателни области и вътре във всяка от тях, но следва да се
отбележи, че такъв обзор и систематизация ще позволят да се дадат
обяснения на определени поведенчески феномени, както и да се
правят известни предвиждания. Това, което трябва да се отбележи е
значението на емоционалните оценки и емоционално оцветените
съотнасяния между отделните съдържателни елементи. Може с
увереност да се твърди, че емоциите са активен агент в изграждането и консолидирането на Аз-образа. Те придават динамичност на
неговото съдържание, така че разграничените схематично подобласти могат в различни моменти да включват едно и също съдържание. Тази мисъл най-добре се илюстрира с компетентностите.
Когато човек е изправен пред решаването на определена задача той
се опира на определени свои компетентности (напр. умение да
настройва компютър и да прави програми). Когато социалната
среда поставя необходимостта човек да се идентифицира и
самоопредели той се представя като софтуеърен специалист на
базата на същите умения. Ако трябва да получи признание и
уважение той ще ги потърси в създаването на нови програми или
виртуозно използване на компютъра.
Участието на Аз-образа в регулацията на поведението е многостранно изследвана проблемна област. Тук няма да се спираме на
този въпрос, тъй като съществува доста изчерпателен обзор, представен в монографията на М. Дилова (2008), към която читателят
може да се обърне за подробности.
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Друга структура, която съдържателно и функционално може да
бъде обособена в системата на личността е мотивацията. Две нейни
функционални особености са основанието за отделянето и в
обособена структура. На първо място, тя е подбудител и енергетизатор, който тласка към разтоварване на натрупаното психично
напрежение. Без достатъчно силен вътрешен импулс не възниква
открито наблюдаемо поведение. Второ, мотивацията насочва и
ориентира поведението към определени външни обекти и условия.
Под нейно влияние дадени аспекти на външната среда се отделят
като фигура, а останалата постъпваща информация остава фон. Към
фигурата се насочват познавателните и другите регулативни процеси с оглед организация на поведението за снемане на вътрешното
напрежение. Проблемите при изследване на мотивацията на
равнище “личност“ са подробно разгледани от Fiske (2008).
Човекът е егоцентричен, но действа в обективен свят, където
неговите потребности и мотиви трябва да се удовлетворят. В тази
посока са насочени неговите поведения, които променят външните
дадености в съответствие с вътрешните изисквания. Според
обстоятелствата и историята на индивидуалното развитие средата
по различен начин откликва на субективните желания и намерения
– става така, че за едни хора тя е източник на благоприятни възможности, докато за други поставя почти непреодолими прегради.
Поради това, акумулирането на преобладаващите преживявания от
личния опит постепенно оформя една или друга субективна картина
за това, какви са най-характерниге особености на света, в който Азът се стреми да намери утвърждаване и удовлетворение на
егоцентричните си желания. Тази субективна картина е изкривена и
отклонена в посока на действащите вътрешни подбуди и тенденции.
Тя формира особена структура в системата на личността, известна
като предполагаем свят (Величков, 2001). Съдържанието на този
предполагаем свят се състои от пределно общи допускания (представени под формата на субективни очаквания) за особеностите на
средата (материална и социална), в която човек живее. Тези
допускания се изследват като “локализация на контрола“, “оптимизъм“, “личен шанс“, “справедлив свят“, “лична ценност и значимост“.
Като социално същество човек е принуден да се съобразява с
даденостите и изискванията на социалната среда. Те обуславят
формирането на структурата на нормативните стандарти. В съдържанието на тази структура най-ясно се открояват моралните прави17

ла, които човек следва. Те регулират поведението чрез моралната
емоция, а последната е производна от отговорността за собствените
действия, идентификацията с моралните норми при дефиниране на
собствения Аз и стремежа към поддържане на консистентна
представа за себе си (Hardy, Carlo, 2005). По данни на тези автори,
от субективните фактори за интернализиране на моралните норми
най-съществено влияние оказва асоциирането им с его-идентификацията, при което се постига по-интензивна емоционална подкрепа
за поддържането им.
Моралът обаче не винаги участва в регулацията на поведението и дори може да бъде изцяло пренебрегнат заради постигането
на други егоистични цели (Wilson, 2003), които изместват нормативната регулация. Намирането на извънморални оправдания и
обосновки на избраното индивидуално поведение е показателно за
това, че нормативната регулация, като привнесена отвън, не е
надеждна гаранция за социално приемливо индивидуално поведение. Поради това проучването на относителното място на морала в
нормативната регулация може да разкрие действителната роля на
това съдържание в организацията и регулирането на поведението,
особено с отчитане на социалния контекст на неговото разгръщане.
Друга съдържателна област в структурата на нормативните
стандарти са ценностите. Най-общо, в съвременната психология те
се дефинират като желани идеални състояния на съществуване и на
притежавани качества. За отделната личност те са ограничени на
брой и са организирани в определена структура (Байчинска, 1994).
Доминиращите ценности намират израз в характерни личностни
особености и съответстващи им поведенчески прояви), по-специално това е установено за материалистичните ценностни ориентации
(Graham, 1999). Функционалните взаимоотношения между ценностите, които ги подреждат в определена структура са производни от
Аз-образа, ето защо водещото значение на едни или други ценности
предполага съответен начин на дефиниране на себе си в системата
на социалните взаимоотношения и в социалната среда по-общо.
Към нормативните стандарти отнасяме и процедурното знание,
което предписва какво, как и в каква последователност да се
направи. Процедурното знание има социален произход и, подобно
на моралните норми, налага на индивида определен начин на
поведение. То може да се раздели на следните компоненти:
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Процедурно знание за ритуали, празненства и важни за личния
живот събития (брак, раждане на дете, смърт, връзка с предците,
почитане на божество).
Предписания за индивидуално поведение в стандартни социални ситуации (общуване, публично явяване, посещение на институции и др. под.). Към тези предписания спадат и стереотипите, които
са един вид “готови рецепти“ за действие.
Технологични предписания за реда и начина, по които трябва
да се постъпи, за да се получи определен резултат, например
изковаване на стоманено острие от меко желязо.
Наред с нормативното знание човек разполага и със социално
натрупани познания, които многократно са проверени потвърдени в
социалния опит и поради това надхвърлят границите на субективното. За отделния човек те имат статут на обективно знание, което
той усвоява в процеса на ученето. Те са основата на познавателната
структура в системата на личността. Разбира се, те са исторически
ограничени и никога не представят истината за света в неговото
така да се каже “иманентно“ състояние. Въпреки това, чрез познанието отделната личност получава представа за особеностите на
обективния свят така, както колективният социален опит ги описва.
Благодарение на това познание могат да се предвиждат ефектите от
собствените действия и с определена степен на увереност да се
предсказват причинно-следствени връзки и отношения. Практическите следствия и приложения на социално натрупаното познание
фактически образуват материалния свят на човека. Отделният индивид никога не владее цялото социално познание, но усвояването на
част от него в съвременния свят е необходимо за усвояване на
професия, за поддържане на добро здраве, за отглеждане и възпитание на децата, за работа в сложни технологични условия, та
дори и за изграждане на собствен мироглед.
Към познавателната структура се отнасят и личните убеждения
и вярвания. Тук е мястото на религиозните представи и споделяната
религия с всички нейни доктрини. Тази част от познавателната
структура също има основание в социалната среда, но за разлика от
познанието, което се опира на опита, убежденията и вярванията се
опират на социалното потвърждаване. Като социално същество
човек се доверява на другите и приема техните твърдения за истина.
Когато в дадена култура всички вярват, че злото е дело на дявола, а
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човек има безсмъртна душа, отделният човек с доверие приема тези
твърдения. Така, както се поддържа убеждението в личен шанс,
макар да няма обяснение на какво той се дължи, по същият начин
много хора вярват, без да търсят други доказателства, освен твърденията на мнозинството или на признати “авторитети“. За отделния
човек вярата психологически е удобна и с това, че допуска чудото
като отклонение от обективните закономерности. То субективно
подхранва вътрешна надежда за сбъдване на съкровени желания.
Освен вярванията и религиозните убеждения към познавателната структура отнасяме социалните нагласи, предразсъдъците и
социалните категоризации. Общото за всички тях е, че включват
оценъчен компонент и задават лично отношение към когнитивно
представеното съдържание. Очертаните пет съдържателни структури в системата на личността са взаимосвързани чрез процеси и
взаимодействия, които ги интегрират в едно цяло, така че изследването на техните взаимовръзки неминуемо ще покаже реципрочна
каузалност. Поради това на следната схема структурите са двустранно съотнесени.
Схемата показва едно нещо – една теория, която иска да дава
обяснения не може да не държи сметка за реципрочната каузалност
и взаимните влияния между отделните структури, защото техните
съдържателни компоненти са също толкова важни за разбиране
интегрираността на личността, както и външните въздействия и
влияния. В по-широк план се очертават перспективи за по-пълно
обяснение развитието на личността. Защо едни хора са представители на изкуството, а други стават учени, защо кариерата на
работник без квалификация удовлетворява някои, а други се стремят към управленски професии, какви са основанията едни хора да
се развиват цял живот, докато други си остават със спомените от
наученото в училище или в университета? Обясненията с влиянието
на социалната среда тук не помагат. Според нас, важна е посоката
на формиране на вътрешна интеграция на личността и в този процес
всеки човек избирателно отсява социалните въздействия в търсене
на собствената цялост като личност.
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Фигура 2. Съдържателна организация на личността
Обособяването на съдържателните структури в системата на
личността не изчерпва въпроса, за описанието на проблемните
области, които следва да се имат предвид при нейното изучаване и в
стъпките за изграждане на общ теоретичен модел. Горната схема не
ни казва нищо по един важен въпрос – как възникват и се поддържат устойчиви функционални състояния, които консистентно
предразполагат към определено взаимодействие на личността с
външния свят и използване на характерни поведения в даден клас
от ситуации? Идеи за отговор идват от клиничната психология.
Според Haan (1977) между индивида и външната среда се поддържа
диалог, който има различна степен на отвореност. На оптимално
равнище се наблюдава открит диалог с външната среда, при който
човек е отворен за опита, критичен е към своите идеи и е в
състояние да раздели идея от емоционалната и оценка. На равнище
защита диалогът с външната среда е ограничен и се води предимно
от егоцентрична гледна точка. Идеите са емоционално оцветени и
пристрастни. На равнище фрагментация се наблюдава разпадане на
диалога с външната среда, мислите са непоследователни, емоциите
свободно доминират, а поведението има странен или хаотичен
характер. От психоаналитична гледна точка фрагменацията е
описана и от български клинични психолози (Божкова, 2009).
Това са обобщения, основани на клинични наблюдения на лица
със сериозни психични проблеми. В поведението на адаптираната в
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рамките на нормата личност също могат да си наблюдават такива
устойчиви функционални състояния. Едно от тях, субективното
благополучие, се описва като преобладаваща склонност към положителни емоционални преживявания, удовлетвореност от различните сфери на жизнедейност (работа, семейство, общуване) и цялостно усещане за удовлетвореност от живота (Pavot, Diener, 2004).
Моделът, предложен от Haan (1977) е обяснителен и позволява да се
изяснят клиничните наблюдения, но и да се разгледа субективното
благополучие не само като наблюдавани и/или докладвани
състояния, а като открит диалог между индивида и външния свят.
Маркираните очертания на съдържателните подсистеми в
структурата на личността са само изходна точка и начален ориентир
към създаването на обяснителни модели на наблюдаваното поведение, което описваме като личностно регулирано. Ние се придържаме към идеята, че такива модели могат да се създадат само чрез
проучване на вътреличностните съдържание и процеси. Тази
позиция добре е подчертана от Керълайн Морф, която пише:
“[Психологията на] личността губи, защото без подробното проучване на вътреличностните аз-процеси клони да остане на поширокото описателно равнище като просто класифицира хората повисоко или по-ниско по определена дименсия...но без да отнася тези
различия към процесите, които ги разграничават и дефинират“
(Morf, 2002, p.652). Тя посочва също така, че обяснителните модели
трябва да се изграждат на равнище на анализ, което е най-близко до
това, как индивидите функционират в ежедневния живот.
Когато се отива към създаване на обяснителни модели на
личностната регулация границите между съседните дисциплини
следва да се преодолеят и да се излезе извън сега съществуващото
разграничение между отделните области на изследване. В социалната, клиничната и възрастовата психология има натрупани много
емпирични данни, които, ако се инкорпорират и интегрират в
рамките на един обяснителен модел, могат да бъдат извънредно
полезни при неговото изграждане. Ако тези данни се подредят, ще
се изяснят ред процесуални и регулативни подробности от съществено значение.
Ред важни въпроси трябва да се решат и по отношение на
методическата основа на изследванията на личността. Както Funder
(2009) отбелязва, преобладаващото използване на тестове и въпросници значително ограничава базата, върху която се правят научни
обобщения. Освен това, според този автор, малко и повърхностно
внимание се отделя на измерването на поведенията и на дефи22

нирането на ситуациите. Наред с по-широкото прилагане на
експерименталния метод, създаването на обяснителни модели на
личността ще спечели, ако грижливо се специфицират наблюдаваните поведения в реални условия и се държи сметка за онези
аспекти на ситуациите, които са психологически значими.
В методичен план е ясно, че корелациите между две или
повече променливи, измерени само с личностни въпросници не
отиват по-далеч от описателните изследвания. Те в най-добрия
случай могат да служат като ориентир за посоката, в която да се
продължи по друг начин изследването на установената връзка.
Обяснителните модели следва да се опират на по-системно прилагане на анализа на медиатори и модератори. Важно е да се държи
сметка, че модераторният анализ е особено подходящ за разкриване
влиянията на контекста, в който ситуациите възникват. Ситуативните променливи почти задължително предполагат използване на
експерименталния подход, както в лабораторни, така и в реални
условия. Той е подходящ инструмент и при изясняване на функционалните взаимоотношения между вътреличностните променливи. Идиографичният метод също има своето място, но бих
посочил едно особено изискване – събирането на идиографични
данни от хомогенизирана по определена променлива извадка следва
да бъде допълнено с анализ на вътрешната конкордантност на
поведенията, реакциите, когнициите на отделните индивиди, за да
се отиде отвъд констатацията на индивидуални специфичности.
Когато се оценяват връзки между поведения или, като се държи
сметка за ситуационното влияние, връзки между диспозиции и
поведения анализът следва да продължи чрез установяване как се
формират намеренията за дадено поведение и какви процеси
управляват прехода от едно към друго поведение. В заключение ще
посоча, че представите за класическа каузалност съществено трябва
да се допълнят и изменят, а с тях и съществуващите методични
подходи, когато се отива към функционален и обяснителен анализ в
психологията на личността.
Литература
Байчинска, К. (1994) Ценности. Ценностен стрес... Ценностна криза!
С., БАН
Божкова, Е. (2009) Несъзнавани психични механизми при параноидна
шизофрения, Българско списание по психология, 1 – 2, 99 - 110
Величков, А. (2001), Предполагаемите светове на личността, С.,
ВИПОНД

23

Дилова, М. (2008), Експериментална психология на себепознанието,
С., НБУ
Bandura, A. (1999), A social cognitive theory of personality. In L. Pervin
& O. John (Eds), Handbook of personality, New York: Guilford (pp. 154 – 196)
Cast, A.D., Burke, P.J. (2002), A theory of self-esteem, Social Forces, 80,
1041 – 1068
Correll, J., Park, B. (2005), A model of the ingroup as a social resource,
Personality and Social Psychology Review, 9, 341 – 359
Fiske, S.T. (2008), Core social motivations, in: J.Y. Shah, W.L. Gardner
(eds.), Handbook of motivation science, N.Y.: Guilford Press
Funder, D.C. (2009), Persons, behaviors and situations: An agenda for
personality psychology in the postwar era, Journal of Research in Personality,
43, 120 - 126
Graham, J.F. (1999), Materialism and consumer behavior: Toward a
clearer understanding, Journal of Social Behavior and Personality, 14, 241 – 258
Haan, N. (1977), Coping and defending. Processes of self-environmental
organization, N.Y.: Guilford Press
Hardy, S.A., Carlo, G. (2005), Identity as a source of moral motivation,
Human Development, 48, 232 - 256
Pavot, W., Diener, E. (2004), The subjective evaluation of well-being in
adulthood: Findings and implications, Ageing International, 29, 113 - 135
Pedersen, D.M. (1999), Validating a centrality model of self-identity,
Social Behavior and Personality, 27, 73 – 86
Schlecher, D.E., McConnell ,A.R. (2005), The complexity of Selfcomplexity: An associated systems theory approach, Social Cognition, 23, 387 –
416
Wilson, M.S. (2003), Social dominance and ethical ideology: The end
justifies the means, The Journal of Social Psychology, 143, 549 - 558

24

ЕФЕКТЪТ НА ФОРЪР ПРИ СТУДЕНТИ ПО ПСИХОЛОГИЯ
Минко Хаджийски
Често със студентите си съм обсъждал склонността на твърде
много хора да вярват в предсказания на различни гадатели,
астролози и врачки включително хора образовани и дори специалисти. Отдавали сме го на невежество, на собствена глупост, на
локус на контрола, на залитане в мистицизъм и ирационалност, а за
по-възрастните на специфичен отговор на дълго налагания груб и
атеистичен материализъм.
Преди година попаднах на една статия или по-скоро съобщение за Ефекта на Форър. Този ефект е бил открит в дейността на
Финиъс Барнъм и дълго време се е свързвал с неговото име. Самият
той е бил американски шоумен от 19в., работил във вариететния и
цирковия бранш. От практиката си достигнал до извода, че хората
са склонни да повярват на всякакви, общи и банални твърдения за
себе си, ако им се поднесът по подходящ начин. Неговото жизнено
кредо било: „ Всяка минута на света се появява по един наивник” и
още „ Ние имаме по нещо за всеки.”
От края на 19 в. психолози и социолози правят различни опити
да установят при какви обстоятелства хората вярват на определени
твърдения, кой вярва повече и кой по-малко, както и кои твърдения
печелят доверието на хората?
През 1948 г. Бертрам Форър психолог от Малибу, Калифорния,
направил най-интересния опит експериментално да провери ефекта
на Барнъм. На 39 свои студенти, той дал да попълнят личностен
тест.1 След като „обработил” резултатите, Форър раздал на всеки
персонално изготвена характеристика. Тези характеристики участниците в експеримента трябвало да оценят в зависимост до колко ги
приемат като лично валидни с оценки от 0 до 5, като 0 е пълно
несъответствие, а 5 – пълно съвпадение. Всъщност Форър дал на
всички една и съща характеристика, която нямала нищо общо с
резултата от теста, а била съставена от подбрани фрази във
вестникарски хороскопи. Тя гласяла следното:
„Имате нужда другите хора да ви обичат и уважават. С
тенденция сте за самокритика, а същевременно разполагате с
1

Впрочем тестът нямал никакво значение, тъй като въобще не е обработван , а е
даден за заблуда. Да внуши на респондента, че е обект на изследване. Бел авт.
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голям неизползван потенциал, който все още не сте обърнали във
ваша полза. Макар и да имате някои лични слабости, като цяло
сте способен да ги компенсирате. Макар отвън да изглеждате
като дисциплиниран и владеещ се човек, вътрешно сте несигурен и
загрижен. Понякога имате колебания дали сте взел правилното
решение. Обичате промяната и разнообразието и сте разочарован,
когато ви се налагат ограничения. Мислите независимо и не
приемате чуждите твърдения без задоволително доказателство.
Открили сте колко е неразумно да се саморазкривате пред
другите. Понякога сте екстровертен, приветлив, общителен, но
понякога и интровертен, предпазлив и резервиран. Някои от
стремежите ви са доста нереалистични. Сигурността е една от
главните цели в живота ви.”
След като всеки от участниците в експеримента дал своята
оценка, средният резултат бил – 4,262. Оказало се, че Ефектът на
Барнъм работи напълно, както при мъжете, така и при жените. И
тук идва съвсем резонният въпрос: Дали се отнася за всякакви
твърдения, направени на база на зодиакална принадлежност или
някакво личностно изследване? По-нататъшните проучвания показали, че Ефектът се проявява при преобладаващо положителни
такива.3 Дори било определено, че положително-отрицателно в
характеристиката или хороскопа трябва да е в съотношение 4 към 1
за да се приемат от даден човек. Защо обаче трябва да има и
негативни моменти? Първо, защото като част от манипулацията
придават достоверност и обективност. И второ, самите негативни
твърдения са по-скоро комплиментарно формулирани4 и подсилват
одобрението.
Резултатите от експеримента Б. Форър публикувал през 1949 г.
в едно спизание за абнормна психология под заглавие „Заблудата
на личната валидизация: Една аудиторна демонстрация на наив-

2
От тогава екпериментът е правен стотици пъти и е давал винаги същият резултат
– 4,2.
3
В писмо до Форър Г.Д. Патерсън дава още по-ясен пример за подобно описание
на личностни черти: „ Вие имате склонност да се притеснявате понякога, но не
излишно много. Преживявате на моменти депресия, но не мрачна, защото сте
весели и по-скоро оптимистични.”
4
„Макар и да имате някои лични слабости, като цяло сте способен да ги
компенсирате.”
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ност.”5 Там той обръща внимание, че личностни характеристики
могат да бъдат формулирани толкова общо, че да придобият
универсална валидност. На практика всяка психологична черта
може да се наблюдава във всеки човек. Това обаче не го характеризира като уникален, тъй като чертите са представени в различна
степен. Поради това универсално валидни твърдения може да са
вярни за даден човек, но да не казват нищо за него, защото липсва
количествена спецификация и правилен фокус. Такива обаче
личностни черти е много вероятно да бъдат приети като валидни за
себе си.6 Форър допускал, че четейки резултатите си от теста,
студентите си мислят повече за съвпадения, отколкото за разлики
със себепредставата си. По тази причина оценяват високо дадената
им «характеристика».7 Това дало възможност да се направи извода,
че наивен човек, когато получава повърхностна диагностична
информация е готов да я приеме. Особено в случаите , когато е
заплашено самочувствието / Аз-концепцията/, каквито например са
тестовите диагностики на личността. В такива ситуации хората са
склонни да приемат неща за себе си, съответни на техните желания,
дори когато са неясни, съмнителни или дори неверни. Тъкмо поради
тази причина, много от тях вярват на откровенните глупости на
различни парапсихолози, гадатели или екстрасенси. Чрез техниката
на т.н. студено четене /cold reading/ те съобщават достатъчно общи
и неясни факти, които хората тълкуват според дълбоко заложеното
в себе си желание за положителен Аз образ и психическо благополучие. Освен това задават много несвързани и нееднозначни
въпроси, с което подсилват впечатлението, че знаят всичко за
клиента. Всъщност, това наистина се оказва, че е така, защото
клиентите сами си го казват, отговаряйки на въпросите. Според
Бари Байерщайн „ Надеждата и несигурността предизвикват мощни
психически реакции, които водят до вяра в окултни, псевдонаучни
идеи.”8 Веднъж повярвали, клиентите са склонни да търсят
потвърждения и да отричат противната информация.

5

Forer B. The Fallicy of Personal validiation: A Classroom Demonstration of
Gullibility. The journal of abnomal Psychology, 1949,(44),pp. 118-121.
6
По тази причина вероятно много студенти възприемат като собствени проблемите
в учебниците по психопатология. Forer B. The Fallicy of Personal validiation: A
Classroom Demonstration of Gullibility.р119.
7
Само пет човека дават оценка под 4 и нито един под 2.
8
B. Bayerstein. Why Bogus Therapies Seem to Work, Skeptical Inquirer, Sept. 1997.
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Другата страна на Ефекта на Форър, касае възможното
повлияване на диагностичните оценки, които се правят на базата на
различни личностни тестове или интервюта. Става въпрос за това,
че и клиентите и психолозите могат да се подведат от неясни и
общи твърдения в айтемите и респективно в представените резултати. При клиентите върху Ефекта влияят две неща: източникът и
съдържанието. Доказано е, че ако източникът е надежден /психолог/
или дори мистичен /екстрасенс/, информацията се приема почти
безрезервно. При това, колкото по-неразбираем е инструментът,
респ. въпросите на интервюто, толкова повече се оценява като
достоверен.9 Що се касае до съдържанието, по -добре се приема за
достоверно положителното, но ако е съчетано с негативни моменти
в описанието, които да му придават обективност. Това следва да се
има предвид от психолозите при правене на клинични заключения
след положителна обратна връзка от клиента, при съобщаване на
резултати от личностен тест или правене на интерпретации на
отговори в диагностично интервю.
Изследването беше замислено, като буквално повторение на
експеримента с единствената цел да се види каква средна оценка ще
дадат нашите студенти, респ. колко са податливи на Ефекта на
Форър. В хода на изпълнението, обаче бяха добавени някои неща,
които да разширят обхвата и да дадат по-детайлна представа за
влиянието на Ефекта върху нашите бъдещи психолози.Това са
проверка на доверието в астрологични предсказания, изключване на
евентуално влияние на авторитета на експериментатора, върху
оценката на резултата от „теста”, разделяне и сравняване на резултатите на мъже и жени, представяне за лично валидизиране и оценка на характеристика, без предварително тестуване. Предварителните очаквания по основния въпрос: „Дали български студенти по
психология от началото на 21 в. ще повторят високата оценка на
американските си колеги от средата на 20 в.?” бяха, че в основни
линии те ще се повторят. В същото време, предвид разликата във
времето от 60 години и различното ниво но психологията и нейното
преподаване в България и САЩ е възможно да дадат някои
различия.
Основната група на експериментирани лица беше съставена на
случаен подбор на 63 студенти по психология бакалавърска и
9
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магистърска степен на обучение от ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий”.
От тях 47 жени и 16 мъже. На всички беше дадено да направят
„личностен тест”, съставен от произволно взети въпроси от други
тестове. Само един 10-ти въпрос беше целенасочен – „Вярвате ли в
хороскопи?” Неговото поставяне целеше да даде обща представа за
наличие на предпоставена нагласа към мистицизъм.10
След няколко дни, необходими за „обработка” на резултатите
от теста, на всеки от участниците беше дадена персонално
адресирана „характеристика”. Тази характеристика беше същата,
която Форър е дал на своите студенти. Задачата, която им беше
поставена, беше също идентична – да оценят с оценки от 0 до 5
характеристиката, в зависимост от това доколко им съответства.
Същата задача беше поставена и на две контролни групи – едната
от 14 души студунти по политология, а другата от 19 психолози, но
с уговорката, че теста е обработен и характеристиката изготвена от
тяхна колежка дипломантка.11
Резултатите могат да бъдат представени в следните няколко
пункта:
1. Средната оценка, която дават изследваните от основната
група е 4,50, като няма разлика между мъже и жени. Това потвърждава допускането, че влиянието на Ефекта на Форър е на лице.
Нещо повече, в сравнение с оценката на американските студенти
4,26, тя е с 0.24 по- висока. Разликата от 5 % на пръв поглед не е
голяма, но трябва да се отчете обстоятелството, че никой не
съобщава за подобно отклонение в полза на ефекта. Възможните
тук обяснения са предоверяване в тестуването от страна на нашите
студенти, както и по-силното действие на Ефекта, обусловено от
културно-образователни причини. В този смисъл студент, който е
убеден във високата надеждност и валидност на тестовете е посклонен да приеме и оцени високо техните резултати. Това се
потвърди от резултата на частично модифициано провеждане на
експеримента. На контролна група от 33 студенти психолози, бяха
раздадени същите „характеристики”, но без да е провеждано предварително тестуване и без да са персонализирани. Резултатът е
средна оценка 3,74 или с 13% по-нисък от тоя на основната група.
Следва да се отбележи, че това са същите в съдържателен план
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При различните групи вярващите в хороскопи се оказаха между 25 и 28%, което
не дава основание да се приеме някаква доминираща трансцедентност. Бел.авт.
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черти, които обуславят високата й оценка, поради силното действие
на Ефекта. Тук трябва да се отбележи и отсъствието на преподавателя, обработил теста и направил характеристиката. Това се
очакваше да повлияе върху оценката намаляващо я. Изводът е, че
Ефектът на Форър действа и без влиянието на източника на
информация, но по-слабо.
2. Колкото до възможно повлияване на оценката от «авторитета» на изследователя, то беше проверено чрез малка промяна на
постановката. На 19 студента от друг курс по психология беше
даден за попълване същият въпросник и раздадени същите
характеристики после. Разликата с автентичния екперимент е в
това, че им беше казано, че теста е обработен и характеристиките
изготвени от студентка. Средната оценка, която дават е 4,37, която е
с 0,13 по-ниска от тая на основната група. На пръв поглед това
категорично говори, за влияние на отсъствието на авторитета, ако
не беше едно важно обстоятелство. А то е, че тази средна оценка се
намалява поради това, че един участник е дал много ниска – 1,5.
Ако същата се елиминира, а групата се намали с един човек,
средната оценка става 4,53, което е същият резултат, като този на
основната група. Това вече хвърля съмнение, върху влиянието на
отсъствието на авторитета и подкрепя извода, че за субективното
валидизиране по-голямо значение има характеристиката т.е.
Ефектът на Форър, а не кой я е правил.
3. Тъй като се допускаше, че изследваните обекти са повлияни
по някакъв начин и в някаква степен от обучението си, което е
формирало прекомерна вяра в психологическите интрументи и
техните резултати, експеримента беше направен със студенти
непсихолози. За целта процедурата беше повторена с 14 души от
друга специалност.Средната оценка, която дават на съответствието
на характеристиката си е 4,64 или с 0,14 по-висока от тази на
основната група. Това може би опровергава това допускане, но от
друга страна навежда на обратното, че поради психологическите си
познания, студентите психолози са по-критични от колегите си.
Всъщност, разликата от 14 стотни не е толкова значима, че да дава
възможност за категорични изводи в едната или другата посока.
Това, което се потвърждава категорично е действието на Ефекта на
Форър, което е универсален феномен.
В заключение може да се каже, че Ефектът на Форър /Барнъм е
актуален и при днешните студенти по психология и следва да се
отчита, когато същите се обучават в областта на психодиагностиката и консултативната психология. По-високото оценяване,
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което дават би могло да се тълкува, като по-голяма податливост
/наивност/, дължащо се на образователно-културни и историконародопсихологични причини. Във всеки случай, обаче е необходимо по-широко изследване, което да потвърди очерталата се
тенденция.
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Резюме: Евроинтеграцията визира нови критерии по отношение на
личностното и професионалното самоусъвършенстване на университетските кадри. В статията се разглеждат установките за удовлетворение
във взаимодействието между преподаватели и студенти в европейски
университети. Цитират се данни от различни изследвания. Разработката е с практическа насоченост.
Ключови думи: Установка, удовлетворение, взаимодействие

Евроинтеграцията визира нови критерии по отношение на
личностното и професионалното самоусъвършенстване на университетските кадри. Актуализира се необходимостта от усъвършенстване на моделите на взаимодействие между преподаватели и
студенти. В съответствие с приоритетите в стратегията за развитие
на Югозападен университет "Неофит Рилски", за активизирането на
научния и творчески потенциал на базовите университетски звена;
за съдържателен евристичен диалог между студентите и
преподавателите е целесъобразна научно-изследователска дейност.
Удовлетворението като установка у обучаваните и обучаващите се различава по съдържание, насоченост (да бъде положително или отрицателно), по интензивност (сила на чувството), контрастност (значимост за субекта), последователност, устойчивост и
др. Действията към самия себе си се реализират от позицията на
отношение на личността към себе си като към субект на действие.
Въз основа на самооценяването по различни признаци се извлича
“една мярка за общата удовлетвореност на лицето от себе си …
лицата с висока самооценка в по-голяма степен се стремят да
задоволят … своите доминиращи потребности, отколкото лицата с
ниска самооценка; … лицата с ниска самооценка, за разлика от тези
с висока, пренебрегват … способностите, за които сами са уверени,
че ги притежават.” [6]
Удовлетворението като установка включва когнитивен, емоционален и конативен (поведенчески) компонент. Като съставка на
когнитивния компонент, представата за себе си активизира субекта.
Тя се съотнася със задачите на конкретна дейност и се съизмерва с
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нея, на основа на което субектът си “изработва” определена стратегия за действие [18].
Установката според С. Казанджиев е „общо и цялостно отношение към продължителното и неизменното отношение”, също в
по-широк план я определя, като комплекс, а не само афектно
състояние, което е само съставка на този комплекс. В този смисъл
установката е не моментно, а продължително състояние на съзнанието [8],[13].
Съществуват специфични социо-културни изисквания относно
социалната регулация, реализирани чрез възможността на субекта
да интроецира. В този смисъл представата за себе си, автобиографичната памет (даваща необходим “материал” за изграждане на
образа за ретроспективното “Аз” (“какъв съм бил”)); мисловни
процеси (реализиращи в гностичен план функцията на самоотношението, съставящи на “Аз-концепцията”), посредством операциите
обобщение, анализ, синтез дават възможност на личността да изгради устойчиви концепти за самата себе си, които са организирани в
определена консистентна структура [17], [19].
Взаимодействието на личността със социалната среда, в хода
на което се съгласуват изискванията с очакванията на неговите
участници; съгласуването на самооценките и претенциите на субекта с неговите възможности и с реалностите на социалната среда е
адаптация на физиологично, биологично и психологическо равнище
[14], [15].
Удовлетворението повишава нивото на собствената ефективност. То е свързано с автокомуникациите. В основата е на увеличения диапазон от възможни начини за самоизразяване и
самореализация. [4], [5].
Според А. Величков изучаването на субективното благополучие, разкриването на взаимоотношенията между личните стремежи, ресурсите на личността и преживяното субективно благополучие са представени от: приемане на себе си, положителни отношения с другите, автономия, контрол на средата, дългосрочни цели в
живота и личностен растеж. Като дименсии на позитивното психично функциониране те са обединени в схващането на Ryff (1989):
1. Приемане на себе си – осъзнаване на собствените добри
качества и недостатъци и преживяваното чувство за собствено
достойнство и себеуважение.
2. Личностен растеж – субективна оценка на наличните възможности за себеразвитие и себеусъвършенстване, например за
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придобиване и промяна на компетентности, нагласи, убеждения и
др. в живота.
3. Жизнени цели – способност за поставяне и преследване на
дългосрочни лични цели и жизнени планове в средата.
4. Автономия – преживявания на независимост във формирането и отстояването на собствените виждания, мисленето и поведението от други хора, с които човек е заедно в една и съща среда.
5. Личностен контрол над средата – възможност на индивида
да установява контрол над хода на протичащите събития и процеси
в живота и да се справя успешно с възникващите проблеми.
6. Позитивни взаимоотношения – умения за изразяване на
емпатия и за установяване на близки взаимоотношения с другите
хора в средата и наличие на чувства на привързаност. [16],[3],[7].
Интегрираната личност и състоянието на оптимално функциониране са концепти, които описват психологичните условия за
пълноценно разгръщане на човешкия потенциал. Опитът за интегрален био-психо-социален подход към личността; за стратегиите и
тактиките в реализирането на индивидуалната адаптация е свързан с
разработка на взаимодействията между личността и ситуацията. Те
протичат на три взаимосвързани равнища: сензомоторно, контролно
и когнитивно-символично. На когнитивно-символично равнище са
представени типични социални ситуации. Основните елементи на
това равнище са индивидуално предпочитаните набори от трансформационни правила за справяне със ситуациите образуват стратегическата подсистема на личността. Когато поведението не е
ефективно се активират различни адаптивни процеси за повишаване
на контрола и образуват тактическата подсистема на личността. Тя
се състои от изменения в когнитивното функциониране и преструктуриране на сензомоторната регулация. Тактическата подсистема
свързва сензомоторното равнище и стратегическата подсистема в
едно цяло. Тактиките са свързани с психофизическите процеси.
Така се откриват възможности за изследване на личността като
единна био-психо-социална система.
Позитивното психично функциониране на личността съдържа
асертивността като личностна характеристика. В наше изследване
на асертивността като личностна характеристика на 283 студенти на
възраст 20-25 години от 6 специалности на ЮЗУ "Н. Рилски" – гр.
Благоевград, се установи, че в личностния профил на всички изследвани лица присъства средна и висока степен на асертивност.
Динамиката на функционирането на самооценката на асертивността
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на студентите насочва вниманието им към личностния смисъл на
самоутвърждаващото поведение [10].
Анализът на резултати от самооценките на изследвани 54
студенти на възраст 20-25 години от специалностите “Българска
филология”, “Психология”, “Приложна лингвистика”, “Славянска
филология”, “Английска филология”, „Философия” и “Педагогика
на обучението по български и чужд език” на ЮЗУ "Н. Рилски" - гр.
Благоевград. по личностните скали за асертивност и сетивност,
обработени с програма SPSS, представя статистически значима
корелация на Пиърсън (r=.366). Откритостта в междуличностното
взаимодействие с другите хора у изследваните студенти е свързана
с чувствителността им.
Асертивността на изследваните студенти е свързана с екипната
им роля „контрольор" (r=.320).
Разработени са психологични условия за развитие на асертивността при студенти [11].
Представени са психологични условия за стимулиране на
подкрепяща среда в обучението на студентите [10].
Настоящата разработка е посветена на установки за удовлетворение във взаимодействието между преподаватели и студенти.
Използвани са различни практики от европейски университети –
Бохумски университет в Германия, Виенски университет в Австрия,
Американски университет в България, Югозападен университет
"Неофит Рилски" в България.
Целта на изследването е да се представят установки за удовлетворение във взаимодействието между преподаватели и студенти
със саморазвиващ ефект.
Хипотезата ни е, че установките за удовлетворение във взаимодействието между преподаватели и студенти са адаптивни със
саморазвиващ ефект.
Методиката на изследване е представена от:
• Личностна скала за адаптация към академичната среда на
Сава Джонев, която изследва установките за удовлетворение на
студентите в академична среда. Осъзнава се субективната й значимост за тях. Проявяват се Аз-идентификации на самоактуализацията на студентите по посока на адаптацията като модалност на
активността им в обучението.
Изследването се проведе през 2011–2012 година с 512 студенти
от 19 – 23 години от Югозападен университет "Неофит Рилски" в
България.
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В реални учебни условия, в лекции по педагогическа психология, пред студентите от специалностите в „Педагогическо
направление“ са представени различни стратегии за позитивно
утвърждаващо взаимодействие между преподаватели и студенти:
• Проф. д-р К. Паар от Бохумския университет в Германия,
който проявява етичност, взискателност, деловитост, откритост и
толерантност, като същевременно отстоява себе си достойно, без да
нарушава правата на студентите и в този смисъл стимулира
установки за удовлетворение;
• Проф. д-р У. Датлер от Виенския университет в Австрия,
който проявява етичност, толерантност, деловитост, откритост, като
същевременно отстоява себе си достойно, без да нарушава правата
на студентите; стимулира ги в самореализацията им, респ.
установки за удовлетворение;
• Проф. д-р Б. Кларк от Американския университет в
България, който проявява етичност, толерантност, деловитост,
откритост, като същевременно отстоява себе си достойно, без да
нарушава правата на студентите и стимулира установки за удовлетворение.
Данните от изследванията на самооценката по личностната
скала за адаптация към академичната среда на студентите демонстрират високо ниво на адаптация. Високата им Аз-идентификация
проявява установки за удовлетворение във взаимодействието между
преподаватели и студенти, тъй като самооценката им ги съдържа
като установъчна система с когнитивен, емоционален и поведенчески компонент. Авторът на личностната скала е посочил
удовлетворението като подсистема на адаптациата на студентите
към академичната среда.
Моделирането на установки за удовлетворение във взаимодействието между преподаватели и студенти в интерактивно
взаимодействие е модератор с голям интензитет и саморазвиващ
характер, който се модулира и се създават емоционално-интенционните предпоставки за саморазвитието и самоусъвършенстването им.
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ИНДИВИДУАЛНИ НАГЛАСИ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА
КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
Румяна Божинова, Елица Манова
Департамент „Психология”, ИИНЧ – БАН, ЧОУ „Св.София”
Резюме: Представяното изследване се основава на разбирането, че
индивидуалните диспозиции се отличават с мощен регулативен потенциал
свидетелство, за което е участието им във всички звена на веригата перцепция – поведение. Поставихме си за цел да проучим тяхната включеност
на изходното ниво като изследвахме възприемането на конкретна информация за кафето, във връзка с типа индивидуални нагласи към него (позитивни, негативни и неутрални). В резултат беше установено, значимо
различие във възприемането на общата насоченост на информацията,
както и в запомняните твърдения, между лицата с различен тип нагласи.
Очерталата се основна стратегия на възприемане е по посока на подкрепа
на съществуващите нагласи. Негативните нагласи се отличават с посъществено влияние.
Ключови думи: индивидуална нагласа, възприемане, информация,
личностна значимост, влияние

Индивидуалните диспозиции и техният регулативен потенциал
е един от въпросите, който системно се обсъжда в психологията.
Все по-определено се налага виждането, че те са съществено включени във всички фази на отговор на индивида към стимулите на
средата. В по-общ план, тази концепция е отразена в становището
на Magnusson, според което индивидът е активен агент, който сам
формира ситуацията, в която да попадне като съответно на своите
диспозиции ограничава априори множество влияния, лавира между
тях и поставя свои акценти върху едни или други фактори на
средата [4]. Съвременните изследвания, визиращи когнитивните
процеси също отбелязват, че индивидуалните особености са ключов
елемент във веригата перцепция – поведение. Тяхната включеност
още във фазата възприемане дава основание на Perugini и
Prestwich[5], да приемат, че те изпълняват ролята на портиер, този
от който зависи каква информация ще участва по-нататък в поведенческия процес.
В същото време въпроса за това кога, кои индивидуални
особености, как и в каква степен се включват в отдлния случай на
отговор към външния стимул все още не е изяснен достатъчно.
Ajzen подчетава ролята на нагласите и личностните черти като
широки вътрешни диспозиции [2]. Нагласите според него (в
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съавторство) стоят в основата на незабавната оценъчна реакция към
психологичната значимост на срещания обект. Терминът нагласа
се използва да отрази диспозициите за отговор с определена степен
на благоразположеност или неблагоразположеност към обекта.
Приема се, че нагласите се придобиват в процеса на контакт със
заобикалящата среда. Отделното убеждение може да се формира
като резултат на директни наблюдения, като резултат от направени
собствени заключения или да бъде формирано индиректно чрез
възприемане на информация от приятели, телевизия, вестници,
книги и т.н. Обръща се внимание и върху различието между глобалните нагласи и нагласите отнасящи се до конкретно поведение [3].
Нагласите към конкретно поведение се очертават като найнепосредствено включената индивидуална променлива по отношение възприемането на средовите (ситуационните) стимул. Изучаването им в подобен план може да допринесе за разкриване на
съществени закономерности в регулацията на поведенческия отговор към стимулите на ситуацията, включително към индиректните
стимули, каквито са получаваните по един или друг начин информации. В същото време резултатите от подобни изследвания представляват интерес за приложната психология (психология на
рекламата, психология на медийте, училищна психология, клинична
психология и др.).
Цел, задачи, хипотези
Целта на представяната работа е да изследва възприемането на
конкретна информация в зависимост от типа индивидуални нагласи
(позитивни/негативни), които най-общо се отнасят до обсъждания
от нея обект.
В случая посочената цел е конкретизирана чрез изучаване
влиянието на индивидуалните нагласи към пиенето на кафе върху
възприемането на информация за него.
Задачите на изследването са:
1) Да се проучи възприемането на информация за вредата и
ползата от кафето в зависимост от позитивните индивидуални
нагласи към кафето.
2) Да се проучи възприемането на информацията за вредата и
ползата от кафето в зависимост от негативните индивидуални
нагласи към кафето.
3) Да се изучи възприемането на информацията за кафето при
неутрални нагласи към него (нито позитивна, нито негативна).
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4) Да се проследи връзката между нагласите към кафето и типа
на запомняната информация, както и общото интерпретиране на
информацията от индивида – като предимно позитивна, негативна
или балансирана в двете насоки.
Хипотезата, на която се основаваме е, че възприемането на
информацията е специфично индивидуално. То съществено се
влияе от нагласите на индивида, които придават определена личностната значимост на коментираните в нея факти. По-определено
се възприемат и запомнят факти, които съответстват на нагласите
на индивида.
Допускаме, че позитивните индивидуални нагласи към кафето
са предпоставка за възприемане и запомняне предимно на позитивната информация за него. Негативните индивидуални нагласи
към кафето са предпоставка за преимуществено възприемане и
запомняне на негативната информация за кафето. Отсъствието на
определена нагласа към кафето може да предпоставя равностойно
възприемане и запомняне на позитивна и на негативна информация
за него.
Методика на изследването
В изследването участват 82 лица на възраст 20 – 25 години, 30
жени и 22 мъже.
Приложени са следните методи:
Въпросник, с помощта на който са проучени индивидуалните
нагласи на изследваните лица към кафето и съответно те са
разделени на три групи: а) с позитивно отношение към кафето, б) с
негативно отношение, с) с неутрално отношение.
Разработен е текст, който съдържа информация за влиянието
на кафето върху човешкия организъм. В него са включени четири
позитивни и четири негативни твърдения от типа:
„Отдавна е известно, че кофеинът стимулира дейността на
централната нервна система, увеличава работоспособността и
подобрява работата на мозъка.”
„Една-две чашки кафе дневно помагат за добрата концентрация и настройването на „работна вълна”.
„Здравните експерти предупреждават, че честият прием на
кофеин пречи на абсорбирането на други важни хранителни
вещества като витамини от група В, магнезий и цинк”.
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Процедурата на изследването включва два основни момента:
1) Експериментаторът прочита на изследваните лица текста с
позитивни и негативни твърдения за кафето.
2) Eкспериментаторът дава инструкция в съответствие, с която
изследваните лица:
а) записват твърденията, които са запомнили;
б) определят в каква светлина чутата информацията преимуществено представя кафето – в предимно позитивен, в предимно
негативен план или балансирано.
Резултати и обсъждане
Според получените резултати, индивидуалните нагласите към
кафето съществено повлияват възприемането на конкретна информация за него. Тази основна тенденция беше установена на първо
място по отношение възприемането на насочеността на информацията като цяло (позитивна, негативна, балансирана). Приложеният
честотен анализ показа наличие на съответствие на възприеманата
насоченост с предварителните нагласи към кафето на участниците в
изследването. За лицата с позитивни нагласи към кафето чутата
информация е преимуществено позитивна за кафето, за лицата с
негативни нагласи тя е преимуществено негативна. От Фиг. 1А и
1Б, се вижда, че тази тенденция е по-ясно проявена при лицата с
отрицателни нагласи към кафето, 50 % от тях осмислят текста като
цяло преимуществено негативен за кафето, докато при лицата с
позитивни нагласи 38,5 % възприемат информацията като представяща кафето предимно в позитивна светлина. В същото време
трябва да се отбележи, че и при двете групи най-малко лица възприемат текста като противоположен на тяхната нагласа. Отново
тенденцията е по-изявена при лицата с негативни нагласи към
кафето. Само според 14, 4 % от тях той е положително ориентиран
като цяло, за разлика от позитивната група, където лица приемащи
текста за предимно отрицателен са около 28,1 %.
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А) Група с отрицателни нагласи

15%
35%

50%

възприемане на информацията като позитивна
възприемане на информацията като негативна
равнозначно възприемане на информацията

Б) Група с положителни нагласи

33,4%

38,5%

28,1%

Възприемане на информацията като позитивна
Възприемане на информацията като негативна
Равнозначно възприемане на информацията
В) Група с неутрални нагласи

10%

90%

Възприемане на информацията като негативна
Равнозначно възприемане на информацията

Фиг. 1. Възприемане на насочеността на информацията като цяло
(позитивна, негативна, равнозначна) при лица с различен тип
индивидуални нагласи към кафето (виж групи А, Б и В)
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Тенденцията на възприемане на информацията като балансирана (колкото позитивна, толкова и негативна) е ясно и еднакво
проявена и при двете групи (с отрицателни и с позитивни нагласи
към кафето) – отбелязва се при около 35% от лицата.
Специален интерес представляват резултатите за групата лица
с неутрални нагласи към кафето. При нея почти всички възприемат
равнозначно чутата информация, като еднакво представяща позитивните и негативните ефекти на кафето върху човека. Това свидетелства за адекватност на отчитаното възприятие при почти всички
изследвани лица. Заслужава обаче да се отбележи, че 10% правят
изключение от общата тенденция и възприемат информацията като
преимуществено негативна. В същото време отсъстват лица, които
да я възприемат като преимуществено позитивна.
На второ място беше проследено влиянието на типа нагласи
към кафето върху запомнянето на позитивни и негативни твърдения за него. Получените резултати са в съответствие с проследените
по-горе тенденции. Лицата с негативна нагласа към кафето (n=28) в
значимо по-голяма степен възпроизвеждат чутата негативна информация за кафето в сравнение с позитивната (F=5,09; p=0,007). При
лицата с позитивна нагласа (n= 31) разликата между запомнените
негативни и позитивни твърдения също е значима (F=2,06; p=0,05),
но тя е по-слабо изразена отколкото при лицата с негативни нагласи. Неутралните нагласи (n=23), според резултатите от дисперсионния анализ, не бележат съществено различие в запомнянето на двата
типа информация, а също показват тенденция на умереното й
възпроизвеждане (при максимални 4 точки за всеки отделен аспект,
те събират средно около 2 точки).
Позитивни нагласи
Негативни нагласи
Неутрални нагласи
4

средни

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
запомнени негативни твърдения

запомнени позитивни твърдения

Фиг. 2. Запомняне на позитивни и негативни твърдения за кафето
в зависимост от типа индивидуални нагласи към него (позитивни,
негативни, неутрални)
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Според проследените резултати възприемането на информация
за кафето е съществено повлияно от нагласите на индивида към
него. То е отразено както в осмислянето на насоката на информационното му представяне като цяло, така и в запомнените твърдения за него – преимуществено в съответствие с типа нагласа (позитивна, негативна). Тази водеща тенденция може да бъде обяснена
със значимостта, която част от информацията придобива за индивида на базата неговите нагласи. По същността си тя предполага
тяхната подкрепа, избягване на смущаващо противоречие или така
наречения когнитивен дисонанс (според Фестингер).
В същото време се наблюдава известно различие в отбелязаната самоподкрепяща тенденция между лицата с различен тип нагласа
към кафето, тя е по-определено изявена при лицата с отрицателни
нагласи. Този резултат може да бъде обяснен с по-голямата
личностна значимост на негативната информация за лицата с
негативна нагласа към кафето в сравнение със значимостта на
позитивната информация за лицата с позитивна нагласа към кафето.
Подобна тенденция вероятно е свързана с различната база, на която
са формирани двата типа нагласи – позитивната и негативната.
Положителната нагласа най-вероятно е свързана с удоволствието от
пиенето на кафе и създадения навик. Отрицателната нагласа обаче е
по-вероятно да се основава на по-високата личностна тревожност,
която предполага фокусиране върху това което ни застрашава по
някакъв начин, включително на неговото преувеличаване [1].
Тази тенденция има известна проява и в по-широк план.
Негативният тип информация въобще показва по-висока значимост
за индивида от позитивната, независимо от неговите нагласи. Както
показват резултатите, тя поставя забележим акцент върху общото
възприемане на информацията както при лицата с неутрални нагласи, така и при лицата с позитивни нагласи. Вероятно информация,
която носи нещо застрашаващо за индивида фокусира неговото
внимание и той е склонен в по-голяма степен да я запомни и отрази
включително в по-цялостната си представа за чутото.
Отсъствието на определени нагласи към кафето т.е. наличието
на неутрални нагласи, според получените резултати, е сериозна
предпоставка за значителна обективност при възприемане на чутата
информация за него. Очевидно в този случай отпада необходимостта от някакво изкривяване на достигащите до индивида факти,
както и не е повод те непременно да бъдат запомнени.
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Изводи
Проведеното изследване показа, че поведенческите нагласи
съществено повлияват възприемането на определена информация,
като засилват значимостта на аспекти, които са в съгласие с тях.
Индивидът е склонен да осмисли (изкриви) получаваната информация така, че тя да подкрепи убежденията му и се избегне преживяването на когнитивен дисонанс. Това, както сочат настоящите
резултати, определено се отнася за силните и константни нагласи,
свързани с определени навици, каквото е пиенето на кафе.
Наблюдава се специфика във възприемането на информацията
в зависимост от типа нагласа към обсъждания в нея предмет
(позитивна, негативна или неутрална). Негативните нагласи към
кафето в значимо по-голяма степен са свързани с възприемане,
подчинено на стратегия, която ги подкрепя, в сравнение с позитивните нагласи. Това е показателно за различие в базата, на която са
формирани. В основата на негативната нагласа към кафето е повероятно да стои по-висока личностна тревожност, а в основата на
позитивната нагласа към кафето – удоволствието и навика. Отсъствието на категорични нагласи към определен обект (поведение,
каквото е пиенето на кафе), е предпоставка за стратегия на обективно възприемане на информация за него.
Негативният тип информацията се очертава с по-голяма личностна значимост от позитивната. Тя значимо присъства във възприятието на индивида независимо от типа нагласи, на които той е
носител. Освен нейното доминиращо присъствие при лицата с
негативни нагласи към кафето, се отбелязва нейният забележим
акцент при групата на лицата с позитивни нагласи и също, макар и
по-слабо при лицата с неутрални нагласи. Връзката на този тип
информация със здравните проблеми, вероятно е предпоставка за
по-силното фокусиране върху нея. Познанието за заплашващи здравето факти, дава възможност за тяхната субективна оценка и съответен контрол.
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ФАКТОРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТСКА
СРЕДА И ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
Снежана Илиева
СУ “Св. Климент Охридски”, София
Вихра Найденова
Алианц България Холдинг, София
Изследва се влиянието, което факторите за удовлетвореност в организационна среда имат върху здравното поведение на студентите и в
частност върху здравословното хранене, физическата активност, употребата на алкохол, наркотици и тютюнопушене. Удовлетвореността от социалните отношения в университета влияе положително на физическата активност и отрицателно върху здравословното хранене и консумацията на
алкохол. Тютюнопушенето и употребата на наркотици се влияят от
удовлетвореността от следването и от партньорството. Удовлетвореността
от живота допринася за повишената консумация на алкохол.
Ключови думи: здравно поведение; здравословни практики; фактори
за удовлетвореност; организационно здраве; професионална и организационна здравна психология

Организационна среда и здраве
Здравното поведение е изключително важен фактор, влияещ
върху поддържането на здравето или върху факторите, които могат
да отключат или да въздействат на болестта. Здравословните
практики като физическа активност, неупотреба на алкохол, тютюн
и наркотични вещества създават предпоставки за по-добро здраве и
продължителност на живота. Липсата на спорт и физическа активност се асоциира с повишен риск от появата на множество заболявания като затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и дори
онкологични заболявания [1]. В този смисъл интерес представляват
факторите, които влияят върху здравното поведение и изучаването
им е необходимо особено по време на ранната зрялост и в периода
на следването в университетите, тъй като това са критични периоди
във формирането на нагласите към здравно поведение. В настоящето изследване се поставя акцент върху предпоставките и факторите, които влияят върху здравето и здравното поведение на
студентите. Здравното поведение се разглежда от гледна точка на
концепцията за организационно здраве [2], според която организа47

ционната среда е решаваща за удовлетвореността, качеството на
живот, субективното благополучие и здравето на личността.
Проблемите на здравното поведение не могат да бъдат изолирани от организационните условия, в които хората работят или учат
и в които преминава голяма част от времето и живота им. Здравето
се влияе от конкретната организационна среда, от степента, в която
тя предоставя условия за поддържане на здравето чрез подходящи
материални придобивки, чрез условия на труд и учене, чрез наличие
на спортна база, на заведения за хранене, чрез организационна
политика, затвърждаваща грижата за здравето на хората. Влиянието
на организационната среда върху здравето може да бъде както
директно при работа във вредни условия или при необезопасени
условия на труда, така и опосредствано или отложено във времето.
Установява се например, че някои професионални групи консумират повече алкохол като начин за справяне със стреса, като повишената употреба на алкохол води до влошено здраве и заболяемост,
както и допринася за увеличаване на смъртността [3]. Взаимодействието между организация и здраве обхваща освен традиционните
проблеми за безопасността, стреса и професионалното изгаряне, и
такива проблеми, свързани със социалната подкрепа на работното
място, удовлетвореността и мотивацията [4]. В по-широк план,
проблемите на здравето в организациите предизвикват обособяването на нова междудисциплинарна област на изследване – професионална здравна психология, която се занимава със здравето, безопасността, стреса и благополучието на хората в трудова среда [5] и
която все повече се утвърждава като област на теория и практика
[6]. Развитието на тази междудисциплинарна област интегрира
знания от трудова, организационна и здравна психология и води до
основаването през 1996 от Американската психологическа асоциация на списание, посветено на проблемите на здравето и труда в
организациите (Journal of Occupational Health Psychology). Основният акцент се поставя върху пресечните точки между здраве, труд
и професия, като се изследват психологическите реакции към
физическите и нефизическите условия на работната среда, както и
поведението, което има директно влияние върху здравето. Установяват се и взаимовръзките между психосоциалните фактори на
работното място, удовлетвореност от труда и от живота и здравно
поведение (пушене и употреба на алкохол).
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Връзката между психично здраве и организационна среда се
изследва в четири основни и допълващи се помежду си перспективи
[7]. Първите три са насочени повече към индивидуалното здраве и
анализират взаимодействието между организационната и извън
организационната сфера, професионалния стрес, характеристиките
на работата и удовлетвореността от труда като значими аспекти,
които определят здравето и емоционалното благополучие на
работещите. Четвъртата перспектива е социотехническата, която
разглежда организациите като взаимодействие от човешка и техническа системи и подчертава, че измененията в едната, например
техническата страна, трябва да бъдат съпроводени с изменения в
другата – социалната или човешката страна на организацията.
Нарастващото влияние на професионалната здравна психология я
превръща в област на изследване, обучение и практика, като кръгът
от разглеждани проблеми се разширява и излиза извън рамките на
отделните професии [8; 9; 10]. Водещо значение, освен традиционните проблеми за стреса и субективното благополучие, придобиват
конфликтите, балансът работа – семейство, влиянието на организационната промяна, психосоциалният риск в организациите. Тъй
като тази област изследва преди всичко влиянието на професията и
на характеристиките на работата върху физическото и психическото
здраве, то напоследък се подчертава повече значението на организационната среда и се обособява организационна здравна психология, която разглежда взаимовръзката труд – здраве в контекста на
организациите [11; 12]. Разглеждането на здравните проблеми в
контекста на организациите отчита различията в организационната
стратегия, структура и култура, които влияят значително върху
удовлетвореността от труда и от живота, формират перцепции за
качество на живот и субективно благополучие и въздействат върху
индивидуалното здраве.
Университетите са специфична организационна среда, която
съчетава труд и учене. Организационната политика спрямо студентите, традициите, ценностите и нормите на взаимодействие, организацията на учебния процес, материалната база, взаимоотношенията
между студентите, отношенията преподаватели – студенти и служители – студенти се различават между университетите в една и
съща страна. Те създават предпоставки и условия за вариации в
степента на удовлетвореност от следването и от живота и влияят
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съществено върху усвояване на модели за поведение, които
впоследствие се пренасят в трудова среда. Настоящето изследване
има за цел да проучи различните фактори, произтичащи от оценката
на организационната среда, които оказват влияние върху здравето и
здравното поведение на студенти. Основното допускане е, че удовлетвореността от средата, от процеса на следването и от социалните
контакти предсказват здравното поведение при студенти. Предполагаме също така, че аспектите на удовлетвореността от живота,
които ще оказват влияние на здравното поведение, ще се отнасят до
конкретната социална ситуация, в която се намират студентите.
Така удовлетвореността от социалните и партньорските отношения
за тях ще има по-изразено влияние върху здравното поведение,
отколкото например удовлетвореността от политическата и
икономическата ситуация в страната.
Методи на изследване
Удовлетвореността от живота се измерва с 19-айтемна
скала, която съдържа въпроса „Колко сте доволен от следните
области на живота си?“, като се посочват 18 различни области на
живота, свързани както с образованието, така и с живота извън
университета, като например: следване, избор на специалност,
интеграция в университета, жилище, свободно време, финансово
състояние, политическа и икономическа ситуация в страната и
други. Отделно твърдение измерва общата удовлетвореност от
живота като цяло. За отговори на 19-те въпроса се използва шестстепенна скала, отговорите по която варират от “много недоволен”
до “много доволен”. Въпросникът има високи психометрични качества, като коефициентът на вътрешна консистентност α на Кронбах
е 0,84.
Факторната структура на удовлетвореността от живота при
изследваните студенти беше установена с факторен анализ по
метода на Варимакс ротация. Първият фактор обяснява 13, 247 % и
включва твърдения, свързани с аспектите на удовлетвореност от
следването в университета – следването най-общо, изборът на
специалност, постиженията и перспективите за работа. Вторият
фактор установява удовлетвореността от социалните отношения и
обяснява 12,856 % от вариацията. Третият фактор е удовлетворе50

ност от страната, в която живеят изследваните млади хора, като
обяснената вариация е 11, 509 %. Четвъртият фактор обяснява
10,196 % от вариацията и се отнася до удовлетвореност от условията на живот и включва региона, града и жилището, в което
живеят респондентите. Последният фактор е свързан с удовлетвореност от партньорството и включва два айтема – партньорството и сексуалността, като разкрива 10,040 % от вариацията.
Установената факторна структура отразява адекватно заложената при конструирането на въпросника съвкупност от твърдения,
които обхващат основните области на удовлетвореност от живота в
тази възраст и при изследваната популация.
Сред изследваните параметри на здравното поведение се
включват както общоприети здравословни практики, като например
здравословното хранене и физическата активност, така и безспорно
вредни за здравето практики като употребата на алкохол, наркотици
и тютюнопушене, които се предполага, че могат да се усвоят или се
затвърдят в тази възраст под влияние на социалната среда в
университета.
Нагласата към здравословно хранене се установява с въпроса:
“Колко е важно за Вас да се храните здравословно?”, като за
отговори се използва пет-степенна скала, която варира от “много
важно” до “въобще не е важно”.
Физическата активност се измерва с въпроса: „Колко често
през една нормална седмица се натоварвате физически (спорт,
физически труд и др.) чрез активности, които траят най-малко 20
минути, карат Ви да дишате учестено и ускоряват забележимо пулса
Ви?“. Използва се три-степенна скала за отговори, която варира от
“по-рядко от веднъж “, “един или два пъти “ до “най-малко три
пъти“.
Употребата на алкохол се измерва с въпроса “Колко често
средно статистически сте пили алкохол, например чаша бира, през
последните три месеца?”. Използва се пет-степенна скала за
отговори: от „много пъти на ден“ до „рядко или никога“.
Тютюнопушенето се измерва с три-степенна скала и въпроса:
“Колко често сте пушили през последните 3 месеца? (цигари, лула,
малки пури, пури)”. От „практически всеки ден“ до „никогa”.
Употребата на наркотици се измерва с въпроса “Опитвали
ли сте някога наркотик, респ. консумирали ли сте?”. Използва се
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тристепенна скала от „да, регулярно “ до „не, никогa не съм
опитвал”.
В изследването са обхванати 709 студенти, като от тях 68,2%
са жени и 31,8 са мъже.
Резултати
За да се установи честотата, с която изследваните студенти са
ориентирани към здравословни практики и ги прилагат в своето
ежедневие, беше направено процентно разпределение. Налице е
умерена физическа активност, като студентите, които са на двата
полюса – с ниска или с активна физическа натовареност, са приблизително еднакъв процент. 24.5 % от тях се натоварват „по-рядко от
веднъж” физически, а 25.4% отговарят, че се натоварват с
физически упражнения „най-малко три пъти” в рамките на една
седмица. Почти половината от изследваните студенти (49.2%) са
физически активни „един или два пъти” седмично. Може да се
приеме като тревожен фактът, че една четвърт от студентите се
натоварват по-рядко от един път седмично, още повече като се
отчете, че това е изключително благоприятна възраст за занимания
със спорт.
По отношение на здравословното хранене се оказа, че за над
32% от изследваните е много важно, за 37% от тях е важно, 23%
посочват средата – нито важно, нито неважно. За 6.6% от изследваните студенти здравословното хранене не е толкова важно, а за
едва 0.6% въобще не е важно. Важността, която се придава на този
аспект на здравното поведение, показва, че съвременните тенденции за здравословно хранене намират израз и при получените
резултати.
Интересни резултати показа и процентното разпределение в
областта на тютюнопушенето. 23.3% от изследваните български
студенти пушат практически всеки ден, 16.6% при определени
случаи, а около 60% не пушат никога. По-различни са резултатите в
областта на консумацията на наркотици. Регулярно са опитвали,
респективно консумирали наркотици значително по-малко проценти в сравнение с тютюна – 4.1%. 22.7% от изследваните български
студенти само са пробвали, а над 73% никога не са опитвали
наркотични вещества.
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Процентното разпределение на въпроса „Колко често средно
статистически сте пили алкохол, напр. чаша бира през последните
три месеца?” показва, че много пъти на ден пият алкохол 2.1% от
изследваните български студенти, всеки ден консумират алкохол
7.7%, а много пъти седмично 23.9% от студентите. Един път седмично консумация на алкохол са посочили 36.9% от изследваните
млади хора, а едва 29.4% пият рядко или никога алкохол. Сравнявайки консумацията на алкохол в седем европейски университета,
се оказва, че българските и испанските студенти консумират
значимо по-често алкохол в сравнение със своите връстници от
Германия, Полша, Дания, Литва и Турция [13].
За да се провери влиянието на факторите за удовлетвореността
върху здравното поведение, беше направен регресионен анализ по
метода на стъпковата регресия. Независимите променливи са
факторите за удовлетвореност, а зависимите – практиките и поведенията, които имат ефект за поддържането на здравето.
Удовлетвореността от живота оказва влияние върху здравословното хранене, но обратно на очакванията, то е с отрицателно
въздействие (Табл. 1). Удовлетвореността от социалните отношения
създава предпоставки за хранене, което излиза извън представите за
здравословно, като тази зависимост е съвсем слаба, но очертава
тенденция, че студентите са склонни да не се хранят здравословно,
когато възприемат, че имат много приятели и са доволни от
създадените лични отношения. Широкият приятелски и социален
кръг предоставя възможности за съвместни дейности, свързани и с
консумацията на храна. Така удовлетвореността от социалните
отношения следва от мрежата социални контакти, чието поддържане традиционно се свързва и с храненето. На свой ред поддържането на социални контакти става предпоставка за нездравословно
хранене, но може като цяло да се подчертае, че удовлетвореността
от социалните отношения и нейните поддържане е по-благоприятно
за здравето като цяло, отколкото здравословното хранене насаме
или в ограничен социален кръг.
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Таблица 1
Влияние на факторите за удовлетвореност върху
здравословните практики
Удовлетвореност от
Социалните
отношения
Следването
Партньорството
Живота
като цяло

Здравословно
хранене
β
р
-0,094
0,05

Физическа
активност
β
Р
0,166
0,001

β

Тютюнопушене
р

Употреба на
наркотици
р

β

0,166

0,001

0,108

0,01

-0,201

0,001

-0,113

0,01

Употреба на
алкохол
β
Р
-0,182
0,001

0,143

0,01

Физическата активност като един от най-значимите аспекти на
здравното поведение също се влияе от удовлетвореността от
социалните отношения, но тук влиянието е с положителен знак. Повисоката физическа активност произтича от мрежата социални
контакти. Спортът и спортните занимания се съпровождат със
засилени социални връзки, които усилват желанието и готовността
за физическа активност.
Различни аспекти на удовлетвореността от живота предсказват
тютюнопушенето. Удовлетвореността от следването, колкото и
парадоксално да изглежда, повишава тютюнопушенето, докато е
налице отрицателно влияние на удовлетвореността от партньорството. Проблемите в партньорските и сексуалните отношения
причиняват недоволство, което намира израз в засилено пушене при
българските студенти. Колкото са по-удовлетворени от тези аспекти
на живота, толкова по-рядко пушат. Необичайно е удовлетвореността от следването да засилва тютюнопушенето Тя произтича
от успешния избор на специалност, от самия процес на учене, от
постиженията и перспективите за работа. Явно постигането на
високи резултати и удовлетвореността от тях изисква ниво на
напрегнатост и влагане на повече усилия, което създава предпоставки за пушене.
Употребата на наркотици също се дължи на тези два аспекта на
удовлетвореността, т.е. и тютюнопушенето, и използването на
наркотици имат едни и същи причини. За студентите, които повече
са пробвали или употребяват наркотици, удовлетвореността от
следването засилва това поведение. Удовлетвореността от парт54

ньорството има отрицателно влияние. При поддържането на удовлетворяващи сексуални и партньорски връзки намалява желанието
за използване на наркотични вещества и обратно, дефицитът в тях
създава предпоставки за формиране на такава зависимост. Противоречивото влияние на два от аспектите на удовлетвореността води
до това, че употребата на наркотици ще нараства при удовлетвореност от следването и при неудовлетвореност от партньорството
и ще намалява съответно при наличие на стабилно партньорство.
Факторите на удовлетвореността, които определят консумацията на алкохол, се отнасят до цялостната удовлетвореност от
живота и до удовлетвореността от социалните отношения. Тя се
засилва при неудовлетвореност от социалните отношения, но
намалява, ако студентите смятат, че имат подкрепяща ги мрежа от
приятели и познати. Удовлетвореността от живота като цяло обаче
повишава склонността към консумиране на алкохол. Въпреки
очакването, че тя ще има отрицателно въздействие и ще ограничава
консумацията на алкохол, това не беше потвърдено, като явно в
тази възраст по-високите нива на удовлетвореност от живота са
свързани с приятно прекарване на времето и с представата за
студентски начин на живот, която предполага употреба на алкохол..
Обсъждане
Социокултурният контекст и университетската среда, в частност, са фактори, които водят до различия в областта на здравното
поведение и удовлетвореността от живота. При изследваните
студенти се очертаха особености, които дават възможност да се
определят усилията, необходими за превенция и действия за
изграждане на положителни здравни практики подобряване на
здравето. Резултатите на студентите по прилагането на различните
здравни практики и поведения сочат неблагоприятни тенденции –
те по-слабо се придържат като цяло към здравословен начин на
живот, въпреки че удовлетвореността от различните житейски
сфери влияе върху поведението им по-изразено. Въпреки че се
предполага, че удовлетвореността от живота предсказва и влияе
върху здравното поведение, това бе слабо потвърдено в настоящето
изследване. Удовлетвореността от живота и от организационната
среда в ограничена степен детерминира избора и придържането към
здравословни практики и начин на живот. В значителна степен това
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се определя и от възрастовите особености, в резултат на които
здравето, макар и доминиращо като ценност, не изисква съществени
усилия за поддържането му.
Здравното поведение произтича от множество фактори и
удовлетвореността е само част от тях. Различни фактори за удовлетвореност определят употребата на наркотици, консумацията на
алкохол и тютюнопушенето. Удовлетвореността от социалните
отношения и от партньорството имат водещо въздействие върху
здравното поведение. Цялостната удовлетвореност от живота няма
очакваното изразено въздействие върху здравните практики при
студенти, които очевидно зависят повече от социокултурните норми и представи за дадено поведение и от конкретните фактори на
организационната среда в университета. Трябва да се разграничат
два аспекта на организационната среда, които варират в университетите и за които може да се допусне, че повлияват здравното
поведение, което обаче е опосредствано от множество личностни и
социални фактори, като семейна среда и усвояване на ценности,
нагласи на личността, диспозиция към оптимизъм-песимизъм,
мотиви, амбиции и кариерни предпочитания, планиране на живота
и кариерата.
Университетската среда включва както материалната база и
условията на обучение, така и социалната среда. Там, където има
подходяща материална база, се създават предпоставки за здравословни практики по отношение на храненето и физическата активност. Т.е. две два параметъра на здравното поведение директно
могат да бъдат повлияни от наличните организационни ресурси.
Социалната среда и преди всичко взаимоотношенията с колегите са
фактор, който може да въздейства върху употребата на алкохол,
наркотици и цигари. Тук действат феномените на социалното
влияние и подражание, както и желанието на студентите да бъдат
приети и одобрени от колегите. В този смисъл съществуващите
норми и модели на поведение в дадена страна и възгледи относно
студентския начин на живот определят тези аспекти на здравното
поведение. Организационните фактори, в случая университетската
среда, пречупват влиянието на социалните фактори и оказват влияние върху механизмите на социално сравнение – вътре в рамките на
университета, между университетите в дадена страна и между
университетското образование в отделните страни. Това социално
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сравнение се отнася и до другите социални групи в дадена страна и
в съчетание с цялостната ситуация в нея – икономическа и политическа, дава оценката за качеството на живот и формира равнището
на удовлетвореност или неудовлетвореност.
От съществено значение са съществуващите традиции, норми и
ценности в даден университет, т.е. организационната култура, която
определя очакванията и изискванията спрямо студентите и задава
правилата и начините на поведение. Когато ценностите и нормите
са ориентирани към постижения и развитие, се формират очаквания, които могат да повлияят удовлетвореността от следването и
като цяло удовлетвореността от живота, като се очаква те да се
пренесат бъдещата организационна среда и в света на работата. За
да научат обаче определени ценности и норми, в това число и на
здравно поведение, е необходима организационна и социална
подкрепа. В това отношение организационната политика на университетите е мощна предпоставка за повишаване на удовлетвореността от различните области на живота, за създаване на материални условия за здравословен начин на живот, както и за
въвеждане на норми и ценности, които ограничават нездравословните практики като повишено тютюнопушене и консумация на
алкохол и употреба на наркотици.
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СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ,
НАРОДОПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
НА КУЛТУРАТА И РЕЛИГИИТЕ
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ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ И ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ
СОЦИАЛНО ПРЕВЪЗХОДСТВО
Михаил Проданов
ПУ „П.Хилендарски”, гр. Пловдив
Резюме: Представено е корелационно изследване на взаимовръзките
между конструктите етническа идентичност и ориентация към социално
превъзходство. Етническата идентичност е измерена с методиката на
J.Phinny – MEIM-R. Ориентацията към социално превъзходство е концептуализирана като базисно понятие в теорията на F. Pratto и J. Sidanius. За
нейното оценяване е използван вариант на оригиналния въпросник – SDO.
Изпробван е и инструментариум за изследване на „авторитаризма” –
вариант на въпросника на B. Altemeyer – RWA, но данните от него са
недостатъчно надеждни. Изследването е проведено с извадка от студенти
на ПУ „П. Хилендарски”. В изследването не се потвърждават предварителните очаквания за линейна положителна връзка между консолидираната етническа идентичност с българския етнос, от една страна, и ориентацията към социално превъзходство – от друга.
Ключови думи: етническа идентичност, ориентация към социално
превъзходство, авторитаризъм.

Теоретична постановка
В началото ще дефинираме понятията „етническа група”/
„етнос” или „народ”/ и „етническа идентичност”. Според Урс
Алтермат, „етническата група притежава социална спойка, тъй
като нейните членове са взаимно свързани чрез специфични
елементи на културата, религията, езика и нравите и в някои
случаи са развили силна връзка с територията и страната на
дедите си”[1, стр. 61-62]. Що се отнася до най-съществените,
системообразуващи елементи на етноса, съществуват различни
концепции. Например, според Николай и Ирина Чебоксарови, специфичният отличителен признак на етноса е културата, защото
такива елементи като религията и дори лингвистичните характеристики не са диференциращи във всички случаи. Като аргумент
те посочват съществуването на два различни народа – австрийци и
немци, които говорят на един и същи език. От друга страна, евреите
от различни страни не само говорят, но и мислят на езика на съответната нация, не изповядват древноеврейската религия, но много
от тях продължават да се считат евреи и проявяват голям интерес
към миналия и съвременния живот на евреите[3, стр.18-28]. Все пак,
60

определянето на етническата група като културно-езикова
общност, която има свое собствено специфично минало, вероятно
е най-всеобхватно. Това схващане предпоставя относителната
стабилност на групата. Дори когато общественият елит се опитва да
манипулира културно-езиковите символи на етноса, за да ги използва, тяхната промяна е ограничена, защото „социалните инженери” в
историята и политиката не могат просто така да неутрализират
влиянието на миналото.
Етническата идентичност е психологическата проекция на
етноса в Аз-образа на личността. В теорията за социалната
идентичност на H. Tajfel и J. Turner, етническата идентичност се
експлицира чрез етническото самоопределяне или чувството за
принадлежност към съответната етническа група и обвързаността с
нейните ценности, норми и нагласи. Така тя се дефинира като
етническо съзнание и е един от основните компоненти на социалната идентичност [13][14][15]. Едно от съвременните направления в
изследването на етническата идентичност има своите корени в
епигентичната теория на Е. Еrikson и концепцията за его-идентичността на J. Marcia. Според Еrikson идентичността на личността
е продукт на активно изследване и експериментиране, което се
финализира с вземане на решение и ангажиране в различните области на живота – сексуална, професионална, политическа и т.н.
Допълващият тази концепция модел на Marcia дефинира 4 основни
статуса на идентитета – дифузна идентичност /индивидът е пасивен
и не е ангажиран/, предварителна /личността има „приписана” от
родителите идентичност, без да е изследвал социалната среда/,
мораториум /експериментиране без ангажиране/ и постигната идентичност /когато изследването води до сигурно обвързване/. В този
контекст, J.Phinny и кол. разглеждат етническата идентичност от
гледна точка на развитието и формирането й, поставяйки акцента
върху процеса, който има цикличен характер. Този процес в
развитието на личността започва в детството и преминава през три
основни цикъла на изследване – промяна – консолидация, като се
очаква с времето етническата идентичност да се затвърди, когато
индивидите придобият по-ясна представа и разбиране за своя етнос
и станат по-обвързани с него. Консолидираната идентичност положително корелира със самоуважението и самоувереността, с чувството за благополучие и оптимизма[9][10][11]. Въпросът, който
засяга настоящото изследване е свързан с евентуалните негативни
последствия от затвърдената етническа идентичност, които се отнасят до ефектите на „фаворитизиране” на собствената група /in61

group/ и , евентуално, дискриминиране на другите етнически групи
/out-groups/. Това може да има опасни социално-политически и
хуманитарни последствия, когато става дума за доминираща
етническа група, притежаваща политическа и икономическа власт
да взема решения от позицията на мнозинството.
В този ракурс е теорията на социалното превъзходство на
F.Pratto и J.Sidanius, според която обществото минимизира междугруповите конфликти като създава идеология, поддържаща принципа за господството на една социална група над другите.
Всъщност, идеологиите, поддържащи груповото неравенство, са
средство за легитимиране на дискриминацията. Разбира се, за да
постигнат ефект подобен тип идеологии, те трябва да бъдат широко
възприети в обществото. За това спомага и формата на представянето им, която понякога е „наукообразна”, а друг път тези идеи се
насаждат като „очевидни истини”. Недалечен пример за такъв тип
идеология, прокламираща принципите за расовото превъзходство и
необходимостта от „расова хигиена” са теориите от типа на „социалния дарвинизъм” и „евгениката”, които твърдят, че някои хора
не са толкова добри и конкурентоспособно, колкото други, привилегировани по рождение. Не случайно, на конференцията край
езерото Ванзее през януари 1942г., когато се взема решение за геноцид над еврейското население в окупираните от хитлеристите
европейски държави /т.нар. „Окончателно решение на еврейския
въпрос”/, от присъстващите 15 участници, 10 са имали убеждения,
подкрепящи идеите за расовото превъзходство на арийската раса и
необходимостта от „расова хигиена”. F.Pratto и J.Sidanius наричат
подобен тип възгледи „легитимиращи йерархията митове”. Това е
така, защото функцията им е да регулират обществените отношения,
поддържайки установената доминация на дадена социална група
или етнос, което има непосредствено влияние върху политическите,
икономическите и социални механизми за разпределение на благата,
поставяйки някои социални групи в неравностойно положение [12].
Съществуват и противоположен тип идеологии, които имат за цел
да намалят неравенството – това са т.нар. „егалитарни идеологии” /в
противовес на „елитарните идеологии”/. Те застъпват идеята за
универсалните човешки права, като не разделят изрично хората на
групи и категории. Следователно, според F.Pratto и J.Sidanius съществуват две разновидности на социални митове – първата разновидност е митове, които поддържат йерархията и засилват социалното неравенство, а втората – митове, които редуцират йерархията и
съдействат за по-голямо социално равенство. Според теорията за
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социалното превъзходство, значимият фактор за това, дали определен индивид ще стои на някои от двете основни позиции, се
представлява от индивидуалната променлива ориентация към
социално превъзходство – SDO /по-нататък ще се използва тази
абревиатура от английския термин „social dominance orientation” –
б.м./. SDO се описва като генерализирана нагласа /атитюд/,
насочена към междугруповите отношения, изразяваща отношението
на дадената личност към измерения като: неравенство vs равенство
и превъзходство vs подчинение. SDO се явява като централна
индивидуално-диференцираща характеристика, която предсказва
степента на приемане – отхвърляне на множеството идеологии и
политики в сферата на междугруповите отношения. Тази личностна
дименсия се експлицира и чрез социалните роли, които хората са
склонни да изпълняват. Според теорията за социалното превъзходство, индивидите с високи стойности по скалата SDO ще се
стремят да станат членове на институции и да изпълняват роли,
които подкрепят или увеличават социалното неравенство, докато
тези, които имат ниски стойности ще се стремят към институции и
роли, които редуцират неравенството.
Другият психологичен конструкт, който е включен в изследването е авторитаризмът. Първоначално Т.Adorno, E.FrenkelBrunswik, D.Levinson и R.Sanford го разглеждат като личностна
черта и по-скоро, като тип личност, включващ девет основни
характеристики. По-късно, изследователите в това направление
групират основните елементи на авторитарната личност в три
категории:1/ това са хора, които проявяват конвенционализъм в
нагласите и стриктно се придържат към установените социални
норми, следвайки догматична ценностна система; 2/ те са подчиняеми и послушни спрямо овластените авторитарни лидери, които
сляпо следват; 3/ проявят агресия към хората с различни убеждения
и другите социални групи. Множеството изследвания в тази област
описват авторитаризма като „коктейл” от тоталитарни догматични
нагласи, независимо дали те се изразяват като крайно десни или
леви политически ориентации, религиозен фундаментализъм или
друга радикална система от убеждения, заедно със силна тенденция
към безусловно подчинение на авторитетните представители на
властта и готовност да участват в агресивни актове, ако лидерите го
поискат. Важно е да се каже, че авторитаризмът е нагласа на последователите в рамките на една социална група [5][6][16]. В
конкретното изследване е използвана скалата на B.Altemeyer за
т.нар. „right-wing authoritarianism” – RWA /тази абревиатура ще се
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използва по-нататък в изложението, тъй като именно този вариант
на операционализация на авторитаризма се използва в изследването
– б.м./. Индивидите с високи стойности по RWA са склонни към
„категоризиращо мислене”, имат множество противоречиви убеждения, използват „двойни стандарти” по социалните въпроси. Те
изпълнени със страхове по отношение на „опасния свят”, имат
различни предразсъдъци към расовите, етническите малцинства,
имигрантите, както и към други социални групи като хомосексуалистите, последователите на други религии [5] [7].
Целта на проведеното изследване е да отговори на такива
въпроси като: Дали по-силната етническа идентификация е фактор
за по-изразен етноцентризъм и стремеж към утвърждаване на
социалното надмощие на собстваната етническа група, която е найголямата и с най-висок социален статус в национален мащаб?
Репликира ли се факторната структура на етническата идентичност,
така както е концептуализирана от J.Phinny et al.? Притежават ли
скалите за измерване на SDO и RWA добри психометрични
показатели за изследване на съответните конструкти за български
извадки?
Метод
За да се реализират поставените цели е проведено изследване,
в което участваха 72 изследвани лица – студенти в специалностите
„Психология” и „Социална педагогика” на ПУ”П.Хилендарски”.
Изследването е в контекста на тематичния цикъл лекции по
учебната дисциплина „Социална психология”. Разпределението на
респондентите по възраст е в два възрастови диапазона: до 20г.
възраст са 22 лица /31%/ , а в интервала между 21 и 30г. – 50 лица
/69%/. Що се отнася до разпределението по пол, то не е достатъчно
балансирано: 45 души /62%/ са жени, а 27 /38%/ - мъже. Всички
изследвани лица са представители на българската етническа група,
което се оценява чрез тяхната самоидентификация. С цел по-голяма
обективност на резултатите, изследването беше проведено
анонимно.
Инструментариумът на изследването представлява въпросник,
който съдържа общо 20 основни айтеми плюс два допълнителни,
които са за пол и етническа принадлежност. Двайсетте айтеми са
компилация от три скали, предназначени да измерват основните
конструкти, включени в изследването:
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• съкратен вариант на SDO, който е съставен от 7 айтеми.
Този въпросник е използван от К.Case, H.Fishbein и P.Ritchey при
изследване на предразсъдъците и дискриминацията спрямо жените
и хомосексуалистите. [7] Според F.Pratto, J.Sidanius et al., статистическите анализи върху различни извадки показват, че SDO е
еднофакторна дименсия със среден коефициент за вътрешна консистентност /α на Кронбах/ = 0,83. Що се отнася до съобщените данни
за надеждност-стабилност след повторно изследване, три месеца
след първото, то корелациите варират от 0,81 до 0,84. Този вариант,
преведен от английски, се пробира върху българска извадка за
първи път;
• съкратен вариант на RWA [7], който също съдържа 7
айтеми. В този вид, от оригиналната скала са изключени айтемите,
които се отнасят до религията, а така също и предразсъдъците
спрямо жените и хомосексуалистите. И за тази скала е установена
едноизмерна структура, с натоварвания на айтемите от 0,40 до 0,62,
при α на Кронбах = 0,76. Въпросникът е преведен от английски и за
първи път се прилага върху българска извадка. Трябва да се
подчертае, обаче, че съществува слаб теоретичен консенсус за това
какво включва конструктът авторитаризъм. Множество са изследванията в тази посока, но все още сякаш липсва ясна дефиниция за
авторитаризма, която да обясни припокриването му с други психологични конструкти. Поради концептуалните трудности, могат да се
очакват и съответни проблеми с операционализацията и валидирането на съответния въпросник. В настоящето изследване е
използван ревизиран вариант на скалата на B.Altemeyer, който в
значителна степен следва определението на J.Duckitt за авторитаризма като нагласа на индивидите да се подчиняват на авторитетите
от своята група. Следователно, според тази гледна точка, авторитаризмът трябва да се възприема като вътре-групов феномен,
отнасящ се до атитюдите на членовете на съответната група за това
какви трябва да са отношенията им вътре в нея. За разлика от това,
SDO обхваща нагласите на индивидите спрямо междугруповите
отношения, които в някаква степен също се част от вътре-груповите
феномени. Затова, изследванията посочват за наличие на корелации,
макар и слаби между SDO и RWA. Всъщност, двете скали имат
допирни точки по нагласите, свързани с етноцентризма и консерватизма;
• за изследване на етническата идентичност е използвана
методиката MEIM-R /Multigroup Ethnic Identity Measure/ [2] [11]. Тя
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съдържа общо 6 айтеми, които са разпределени по 3 за всяка от
двете субскали, дефиниращи конструкта. Емпиричните данни свидетелстват за наличие на дву-компонентна структура на етническата идентичност. Статистически това се представя като двуфакторен модел, в който корелациите между двата фактора са значимо
позитивни [9] [10] [11]. Двете отделни скали са етикирани като
изследване и обвързване. Първата включва айтеми, отнасящи се до
поведения на членовете на етническата група, които са насочени
към изследване културата, историята, бита на тази група, например
„Често говоря с хората с цел да науча повече неща за моята
етническа група”. Втората субскала включва също 3 айтеми, които
се отнасят до степента на привързаност и чувството за принадлежност на индивида към своя етнос, например „Имам силно
чувство за принадлежност към собствената си етническа група”.
Всички айтеми от въпросника са формулирани като твърдения,
на които трябва да се отговори в пет-степенна скала от ликертов тип.
Вариантите на отговор са от „категорично не съм съгласен” /оценка
1/ =до „напълно съм съгласен” /оценка 5/, с наличие на вариант за
неопределеност - „колебая се” /оценка 3/, в средата на скалата.
Резултати
За статистическа обработка на данните е използвана статистическата програма SPSS for Windows. Коефициентите за
вътрешната консистентност на скалите от SDO, RWA и MEIM-R са
представени в Таблица 1.
Таблица 1
Коефициенти за надеждност-съгласуваност /α на Кронбах/ и
средни стойности на данните за SDO, RWA и скалата
„етническа идентичност” /MEIM-R/
Скали

Етническа идентичност
/ MEIM-R /
Общо за
Субскала Субскал
MEIM„изследа
R
ване”
„обвърЗване”

Ориентация към
социално
превъзходство
/ SDO /

Авторитаризъм – Altemeyer
/ RWA /

α на Кронбах

0,71

0,08

0,74

0,83

0,81

Средни
стойности

2,72

-

3,51

3,90

3,71
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Както се вижда от Таблица 1, коефициентите за надеждностсъгласуваност на SDO и MEIM-R удовлетворяват психометричните
изисквания, което не може да се каже за RWA. Тези данни правят
невъзможна интерпретацията на резултатите по авторитаризъм,
поради което RWA трябва да се изключи от анализа. Каква е
причината за недостатъчната консистентност на айтемите от тази
скала е трудно да се посочи веднага: възможно е ревизираният
вариант на RWA, който е използван в изследването, да среща
сериозни трудности при валидирането му към българска извадка, но
е възможно ненадеждостта на скалата да се дължи и на недостатъчната концептуална аргументираност на конструкта авторитаризъм.
Резултатите от факторния анализ на данните от изследването
на етническата идентичност с MEIM-R са отразени в Таблица №2.
Използван е Principal Component Analysis с Rotation Method Varimax
with Kaiser Normalization. Извлечената факторна структура удовлетворява статистическите изисквания при Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy равно на 0,74 /при минимални
препоръчителни стойности от 0,60/ и значимост р < 0,000 на
Bartlett’s Test of Sphericity /Appr. Chi-Square = 162,096, df = 15/.
Таблица 2
Факторна структура на етническата идентичност
Айтеми от MEIM-R
1. Отделих време, за да разбера повече за
етническата си група, за нейната история
традиции и обичаи
2. Често правя неща, които ми помагат да
разбера по-добре историята на моята
етническа група
3. Често говоря с хората с цел да науча
повече неща за моята етническа група
4. Имам силно чувство за принадлежност
към собствената си етническа група
5. Разбирам доста добре какво означава за
мен принадлежността ми към етническата група в аспект как да се отнасям
към хора от моята и другите етнически
групи
6.Чувствам силна привързаност към
собствената си етническа група
Eigenvalues
Variance %

Факторни тегла
Първи фактор
Втори фактор
0,234

0,670

0,278

0,808

0,096

0,865

0,911

0,117

0,847

0,233

0,751
2,252
37,53%

0,306
2,012
33,54%
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Както се вижда от Таблица №2, факторната структура на
етническата идентичност е добре очертана, независимо от сравнително ограничената по обем извадка от изследвани лица. Двата
фактора обясняват общо над 71% от общата вариативност на данните, като и двата имат сходни дялове. Освен това, съдържанието
на айтемите, които са включени в съответните структури, потвърждава концепцията за двете дименсионни скали на етническата
идентичност – скалата „изследване” се формира от първите три
айтеми, а скалата „обвързване” – от следващите три айтеми. Така
получената факторна структура почти напълно репликира с голяма
категоричност предходните изследвания върху етническата идентичност, проведени с методиката на J.Phinny [11]. Корелацията
между субскалите „изследване” и „обвързване” е достатъчно висока
– r = 0,477, p = 0,000. Същевременно, коефициентите на Pearson’s
correlation – r между тези скали и общия бал по MEIM-R са
следните: r = 0,858 /„изследване”/ и r = 0,860 /„обвързване”/.
Данните по двете субскали на MEIM-R, при отчитане на
тяхното съотношение, може да ни ориентира в индивидуалния
статус на етническата идентичност за всяко изследвано лице.
Следвайки концепцията на Е.Еrikson и J.Marcia за стадиите в
развитието на его-идентичността, можем да диференцираме следните основни статуса на етническата идентичност: 1/ когато индивидът не е включен в изследване на признаците, отнасящи се до
културата, традициите, бита и нормите на поведение, валидни за
неговия етнос, нито пък е обвързан с решение за принадлежност
към него, този статус е на дифузната идентичност. В конкретното
изследване, 9 изследвани лица имат ниски стойности по двете
субскали /под „идеалната” средна стойност/, което ги причислява
към тази група. Седем от тях са жени /16% от всички лица от
женски пол/, а 2 – мъже /7% от общия брой на мъжете/; 2/ хората,
които не са взели решение за обвързване, но активно изследват и
изучават особеностите на своя етнос, се намират в състояние на
мораториум. Тук могат да бъдат причислени общо 10 лица – 8
жени /17% от всички представители на женския пол/ и 2 мъже /7%
от мъжете в извадката/; 3/ статус на постигната или консолидирана
идентичност имат 53 лица, което е 74% от всички изследвани. 30
от тях са жени /67% от жените в извадката/, а 23 – мъже /това са
86% от всички мъже/. Използваният метод не дава възможност да се
прецени каква част от лицата, които са взели решение за обвързване
със своя етнос, са направили това „по презумпция”, без изследване
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и познание, на базата на идентичността на своите родители или
влиянието на обкръжението – т.нар. предварителна идентичност.
Що се отнася до разликите по пол, бяха сравнени данните,
получени за скалите „ориентация към социално превъзходство” и
„етническата идентичност”. Анализ на данните от скалата „авторитаризъм” не е правен, поради незадоволителните статистически
показатели за надеждност. Резултатите показват, че по отношение
на ориентацията към социално превъзходство не съществуват
различия, свързани с пола на изследваните лица - и двете групи
имат абсолютно еднаква средна стойност – 2,72. Но по MEIM-R
бяха констатирани значими различия. За сравнение беше използван
t – критерий на Independent Samples Test, тъй като разпределението
на данните покрива изискванията за нормално разпределение /за
етническата идентичност Kolmogorov-Smirnov Z = 1,278/. Средните
стойности на мъжете и жените по скалата на етническата
идентичност са, както следва: мъже – 3,93, жени – 3,57. Различията
са значими при t = 2,15, р = 0,039.
Друг съществен аспект от получените резултати се отнася до
хипотезата за връзка между SDO и етническата идентичност.
Доколкото извадката включва представители само на българския
етнос, който е мнозинство и доминиращ в състава на българската
нация, дотолкова бихме могли да очакваме, че по-високите
стойности по скалата MEIM-R ще корелират с по-високи стойности
по скалата за ориентацията към социално превъзходство. Данните
обаче показват, че липсва взаимовръзка между двете променливи –
Pearson’s correlation – r = 0,06. Всъщност, ориентацията към социално превъзходство е сравнително слабо изразена сред индивидите от изследваната извадка от студенти: от всички изследвани
лица, само осем души попадат в диапазона, определен от средна
стойност над 3,50 по скалата SDO. По пол те са разпределени така :
4 жени и 4 мъже, но трябва да се вземе предвид, че общият брой на
мъжете в извадката представлява 38%, а на жените – 62% от всички
изследвани лица. В тази връзка представлява специален интерес
фактът, че от общо 53 изследвани лица с високи стойности по
субскалата „обвързване”, седем души имат бал по SDO над 3,50,
което е 87% от всички лица с високи стойности по скалата „ориентация към социално превъзходство”. Следователно, взаимовръзката
между „етническата идентичност” и „ориентацията към социално
превъзходство” не е еднозначна, а вероятно е опосредствана от
други променливи. Получените данни показват, че с консолидирането на „етническата идентичност” не означава непременно да се
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проявят нагласи за фаворитизиране на собствената етническа група,
дори ако тя е доминираща и репрезентираща мнозинството в дадена
по-голяма национална общност. Същевременно, високите стойности по ориентацията към социално превъзходство вероятно засилват степента на обвързаност на индивида със собствения етнос.
Обсъждане
Анализът на резултатите от изследването може да се направи в
няколко посоки:
1. Първият извод касае психометричните параметри на методиката за изследване на „етническата идентичност” – MEIM-R.
Статистическата обработка показва много добра консистентност на
скалата като цяло, както и на двете субскали. Факторното решение
потвърждава изследванията, проведени от различни автори върху
различни извадки [2] [11].
2. Статистическите данни от изследването по скалата, измерваща „ориентацията към социално превъзходство” /SDO/, показват
общо ниско равнище по това измерение за извадката от студенти,
изучаващи психология и социална педагогика. Принципно, това е
очакван резултат, като се има предвид профила на специалностите,
тъй като очакванията са към такъв тип материя и професионална
перспектива да се насочат хора с просоциална ориентация в
ценностната система. Тези резултати могат да се приемат като
косвено доказателство за критериалната валидност на използвания
инструментариум.
3. Резултатите от скалата за етническата идентичност показват,
че студентите, които се намират в диапазона 20-30 г. възраст, имат
сравнително консолидирана идентичност със своя етнос, макар да
са налице индивидуални вариации в степента на обвързаност и
равнищата на активност в изследването и познанието, отнасящо се
до отличителните признаци на етническата група. На този етап от
развитието си, като цяло, студентите отделят по-малко време за
изследване на историята, културата и другите характеристики на
своята етническа група, което вероятно отразява наличието на
достатъчно знание за формиране на утвърдена идентификация. Това
се потвърждава от резултатите, че 74 % от изследваните лица могат
да бъдат причислени към хората с постигната идентичност. Все пак,
12% от всички имат статус на дифузна идентичност, а 14% са в
състояние на мораториум, продължавайки да изследват своята
етническа същност.
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4. Според теорията на H.Tajfel и J.Turner за социалните
идентичности, идентификацията и привързаността с групата би
трябвало да формира предразсъдъци и да мотивира дискриминационно поведение спрямо представителите на другите групи.
Неглижирането на другите групи се счита като средство за поддържане на позитивна социална идентичност. От друга страна,
теорията за социалното превъзходство, разработена от F.Pratto и
J.Sidanius, приема, че дискриминирането на другите групи е
средство за поддържане на господстващия статус на съответната
социална общност. В представеното изследване, статистическите
данни за взаимовръзките между етническата идентичност, измерена чрез MEIM-R, от една страна, и ориентацията към социално
превъзходство /SDO/ – от друга, показват, че не съществува
директна, линейна връзка между тези конструкти. Също така,
изследването показва, че степента на обвързаност и консолидация с
етническата група не води автоматично до формиране на нагласи за
поддържане на социалното господство на определена социална
група над другите, дори индивидът да се идентифицира с етнос,
представляващ мнозинството в етническата структура на една
нация, т.е. притежаващ висок социален статус. Екстраполирайки,
можем да кажем, че силната идентификация на извадката от
студенти, самоопределящи се като членове на българската етническа група, не води непременно до предразсъдъчно мислене и
дискриминационно отношение към представителите на другите
етнически групи. Налага се изводът, че категоризацията в проекцията на етническата идентичност не продуцира във всички случаи
етноцентризъм и дискриминация, поне що се отнася до определени
слоеве от българския етнос. Всъщност, по-правилно е ориентацията
към социално превъзходство да се разглежда не като функция на
междугруповите конфликти, а като по-обща личностна нагласа /
атитюд /, чието формиране се опосредства не само от силната
принадлежност към доминиращ етнос, но и от определени личностни черти. В потвърждение на това са данните от две изследвания на N.Akrami и B.Ekehammer, в които са констатирани личностни черти – предиктори за авторитаризма и ориентацията към
социално превъзходство [4][8]. В рамките на личностния модел за
„Големите Пет”, тези автори доказват, че домейна „Отвореност към
нов опит” и фасетните скали от този домейн – „Ценности” и „Идеи”,
могат да предскажат стойностите по скалите RWA и SDO. Конкретно, за ориентацията към социално превъзходство, освен
домейна „Отвореност към нов опит”, значим предиктор е и домейна
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„Сътрудничество”, както и включения в него фасет „Деликантност”.
В този аспект, можем да кажем, че изследваните лица от актуалната
извадка, съставена от студенти в специалностите „Психология” и
„Социална педагогика”, вероятно биха показали по-високи стойности по посочените скали на „Сътрудничество” и „Отвореност към
нов опит”, отчитайки иманентната хуманистична и алтруистична
насоченост на тези специалности. Това би могло да обясни защо
общата средна стойност на извадката по скалата за ориентация към
социално превъзходство клони към „егалитарния полюс”, който,
според F.Pratto и J.Sidanius изразява ориентация към равенство
между социалните групи и отказ от дискриминационно отношение.
Друго обяснение може да се търси в културните особености на
етноса и традициите в етническия модел на нацията. Етнически
групи, които имат установени трайни отношения, базирани върху
принципите за равенство и взаимна толерантност, нямат нужда от
„нова концепция”, която да регулира междугруповите конфликти,
базираща се върху ориентацията към социално господство на
етноса с най-висок социален статус.
Литература
1. Алтермат, У. Етнонационализмът в Европа. „Гал-Ико”,София, 1998.
2. Ганева, З. Социални идентичности и психично благополучие. „Валдекс
ООД”, София, 2010.
3. Чебоксаров, Н., Чебоксарова, И. Народи, раси, култури, „Наука и
изкуство”, София, 1982.
4. Akrami,N.,Ekehammer,B., Right-wing Authoritarianism and Social
Dominance Orientation. Their roots in Big-Five Personality Factors and
Facets // Journal of Individual Differences, 2006, 27(3), pp. 111-126
5. Altemeyer,B., What Happens when Authoritarians Inherit the Earth? A
Simulation // Analyses of Social Issues and Public Policy, 2003, 3(1), pp.
161-169
6. Altemeyer, B. The Authoritarians, Winnipeg, CA, 2006, www.members.
shaw.ca/jeanaltemeyer/drbob/The Authoritarians.pdf (22.02.2012 г.)
7. Case,K., Fishbein,H., Ritchey,P., Personality, Prejudice and Discrimination
against women and homosexuals // Current Research in Social Psychology,
2008, 14(2), pp. 23-38
8. Ekehammer, B. Akrami, N. Personality and Prejudice: From Big Five
Personality Factors to Facets // Journal of Personality, 2007,75,(5),pp.899926
9. Ong, A., Fuller-Rowell, Th., Phinney, J. Measurement of Ethnic Identity:
Recurrent and Emergent Issues // Identity: An International Journal of
Theory and Research, 2010,10(1), pp. 39-49

72

10. Phinney, J. Ong, A. Conceptualization and Measurement of Ethnic Identity:
Current Status and Future Directions // Journal of Counselling Psychology,
2007, 54(3), pp. 271-281
11. Phinney, J., Ganeva, Z. The Structure of Ethnic Identity of Young
Adolescents of Bulgarian and Romany Origin // Bulgarian Journal of
Psychology, 2010, 1-4, pp. 65-79
12. Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L., Mall, B. Social Dominance
Orientation: A Personality Variable Predicting Social and Political Attitudes
// Journal of Personality and Social Psychology, 1994, 67(4), pp. 741-763
13. Tajfel, H., Turner, J. An Integrative Theory of Intergroup Conflict, In:
Austin,W.,Worchel,S./Eds/The Social Psychology of Intergroup Relations,
Monterey, CA, 1979, pp. 33-47
14. Tajfel, H., Turner, J. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior,
In:Worchel,S., Austin,W./Eds/ Psychology of Intergroup Relations,
Chicago,1986,pp.7-24
15. Tajfel, H. Social Identity and Intergroup Behavior // Social Science
Information, 1974,13(2),pp.65-93
16. Ten Horn,L. Authoritarian Attitudes in Society: Can We Come Close to
Forecasting? // Bulgarian Journal of Psychology, 2010, 1-4, pp. 237-250

73

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО. СВЕТОВНИ ТЕОРИИ
И БЪЛГАРСКИ ПРАКТИКИ
Борис Борисов
Университет по библиотекознание и информационни
технологии, София
Резюме: преставени са някои основни аспекти от водещи учени в
областта на психология на религията, като е направен опит те да бъдат
разгледани през призмата на балканските народопсихологични среди.
Посочени са някои от особеностите на българските духовни ценности,
нрави и бит, като е потърсена тяхната роля както в исторически аспект
така и в нашата съвременност.
Ключови думи: аксиология, религия, психология.

Всеки човек е религиозен, дори и онзи, който приема себе си за
атеист.
Макар за някои хора това твърдение да звучи малко абсурдно,
аз вярвам в него. А вярата не се нуждае от рационални доказателства. На нея са й необходими благородство, алтруизъм, щастие,
интелигентност и стремеж към съвършенство.
Произходът на религиозната дейност се губи някъде в мрака на
древността. Учените често спекулират с понятия като класическа
религия и се отнасят твърде безкритично към свободния прочит на
митовете и свързаната с тях историческа хронология. Неоспорим
факт е, че религията задължително бива представяна с специфична
обредна дейност. Особено важни са били религиозните обреди
свързани с плодородието. То е една от основните колони на оцеляването, следователно е важен начин за продължение на общността.
Към плодородието и особено към човешката раждаемост, хората
имат амбивалентно отношение. Те могат да бъдат не само насърчавани. Понякога се нуждаят и от ограничитeлен контрол. В определени исторически периоди, когато не са достигали провизии за
изхранването на общноста, не е било необходимо да се поощрява
висока раждаемост. От друга страна – когато една общност е
намалявала – било поради висока смъртност или други причини,
човечеството е търсило възможности за естествено приемливо увеличаване на членовете на обществото.
Религия в пряка степен се отразява върху социалната духовност и култура. Духовността съдържа в снет вид величието и
падението, върховете и низините, които съпровождат историята на
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за даден народ. Именно културата и религията извеждат същностните обществени характериситики, които отличават различните
прояви на човешката цивилизация. Духовността с особена и ярко
изразена сила, всеобхватност и динамика се проявява в години и
времена на голями национални кризи, когато съществуванието на
общността е изправено пред бездната на инобитието и пред слизане
от историческата сцена. Поради това именно духовността сплотява
и обединява народ, нация, етнос. Тя открива смисъла на промяната,
на борбата за свобода и творчество, за благоденствие и сигурност.
Духовността е еманация и истинският лик на народност, националност и общочовечност.
Всеки човек е религиозен, дори и онзи, който приема себе си за
атеист.
По правило религиозната догма не може да бъде опровергана
или отхвърлена посредством подвластните на науката причинноследствени връзки. Разбира се в повечето случаи вярата също може
да бъде подкрепяна с факти и доказателства, които са обаче са
строго индивидуални за всеки човек. Тази индивидуалност се
налага от причината, че всъщност атеистите изповядват религия,
която може да се нарече индивидуална религия.
Какво е религия? Според тълковния речник това е „Мироглед и
поведение, основани върху вярата в нещо свръхестествено, в божествени сили.”[7] Повечето хора обаче не биха изпозвали подобно
определение. За тях религиозната по-скоро е синоним на човечност
и на хуманизъм. А какво отличава хората от останалите същества на
Земята? Повечето наши потребности съвпадат с тези на животните
– утоляваме жаждата и глада си, почиваме и продължаваме рода си.
Но за човека, още от самото му произлизане, освен физическото
оцеляване е било важно и необходимостта от духовно съхранение.
Немалко наши съвременници считат, че комуникацията ни
диференцира от тварите, други пък вярват (не без основание), че
животните също обменят послания. И едните и другите са прави,
просто говорят за различни видове комуникация. Но първата отлика
на homo sapiens вероятно е била близостта с душата на себеподобен,
а втората – поддържането на връзка с Великия Дух. Следователно
хуманизма не е просто човешка даденост, а нюанс на човещината,
ето защо Мишел дьо Монтен казва, че „понякога разликата между
човек и човек е много по-голяма отколкото между човек и
животно.”[4]
Надявам се този опит за размишление да е изяснило донякъде
авторското схващане за религиозност.
75

Подобно възприятие за религиозността много обширно и точно
е разгледано от Уилям Джеймс – американски философ и психолог
– в неговата творба „Разновидностите на религиозния опит”. В своя
научен труд той изследва религиозните преживявания както на
институционалните религии така и веруюто на отделния човек. А
това верую по правило няма почти никакво отношение към институционалността. Според Джеймс хората изпитват мистични преживявания, които не са изцяло повлияни от тяхната социална култура
и именно тези преживявания той нарича „лична религия”. Особен
интерес представляват неговите изследвания относно религиозната
ефикасност и религиозния прагматизъм.
В следствие на тези разсъждения, ако се опитаме да обобщим
разликата между религиозния човек и онзи, който приема себе си за
атеист, бихме могли да изкажем следното твърдение: религията е
институционализиран израз на общуването между Човек и Бог.
Казано от друга гледна точка това твърдение звучи така: догмите на
атеиста все още не са намерили възможност да бъдат институционализирани.
Самите религиозни действия могат да бъдат извършвани с
различна мотивация. Достатъчно е да споменем как приемането на
християнската вяра от българския народ е продиктувано и от
утвърждаването на българската държавност в Европа. Изповядването на християнството ни поставя в положение на държавна
равнопоставеност сред тогавашните европейски сили. Едно хилядолетие по-късно, утвърждаването на българската Екзархия е важна
стъпка към националната ни независимост. Всички тези исторически факти ни разкриват, че в основата на българската държавност
стои традиционната ни религиозност.
Очевидно религията е приемлив начин да бъдат обсъдени и
прилагани сложни аксиологически инструменти, които са насочени
към мотивиране на човешкото поведение. Защото именно институционализираната религия е призвана да направи човека добър, а
обществото – морално и сигурно.
От друга страна представата за религиозността е твърде
различна от предлаганите ни теории на Зигмунд Фройд. Повечето
хора трудно приемат неговите митологеми относно Едиповия комплекс или за Бог като първообраз на бащата. Подобни теоретизиране е по-скоро опит да се променят регулярните религиозни
представи.
Промяната на утвърдилите се модели на мислене създава възможности за изграждане на нови възприятия, които не е задъл76

жително да притежават само позитивен заряд. Така например религиите, предлагащи варианти за медитация, обикновено възприемат
света по един твърде илюзорен начин. Самите илюзии са следствие
от революционно систематизиране и класифициране на индивидуалния човешки опит. Подобно революционно системно мислене е
твърде субективно и твърде често не може да бъде представено със
съществуващите и използваните днес комуникативни изразни
средства.
Интерес за нас представлява схващането на Фройд за авторитарната религия, която не позволява на човека да опознае добре
себе си. В този случай той приема медитирането като възможност за
себепознание. При това Фройд не ни казва нищо ново. Още Сократ
поставя себепознанието като водеща мотивация за човешкото
усъвършенстване. В някои затворени общности този стремеж е
подчертаван още при приемането на нови членове. Първите думи,
които там чуват новопостъпилите са именно „Опознай себе си!”
От историческа гледна точка на българското православие
можем спокойно да заявим, че посредством традиционната ни
религия могат да бъдат намерени както индивидуални така и
всеобщи и популярни пътища към Бог. Освен посещението на
храмовете, православните българи могат да участват в общение с
Господа навсякъде другаде, като особен интерес представляват и
възможностите за медитиране, чийто ярък израз при традиционната
българска религия е исихазма. При тази българска религиозна
мистика, разпространена по-късно и в останалия православен свят,
чрез самовглъбяването (себепознанието) човек може да постигне
единение с Господ. Исихастите вярвали, че възстановяването на
връзката с Бога може да бъде постигната посредством безмълвното
единение.
Човечеството, посредством религията, е и ще бъде винаги помъдро, по-духовно, по-практично. То търси истината за себе си като
същност и явление. Стреми се към вечното, безкрайното и недостижимото като чрез тях развива и обогатява своята социална
природа. В следствие на това обществото става по-хуманно, поблизко до отделния човек и до неговите екзистенциални проблеми.
Любопитна за нас е и теорията на Алфред Адлер, който ни
предлага своята субективна религиозна версия. При нея човек
открива Бог в следствие на своята собствена непълноценност.
Според Адлер промяната на човешкия мироглед пряко се отразява
върху еволюирането на религиозните идеи и божествените представи.
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Нашите разсъждения могат да потърсят подкрепа и в творбите
на Карл Юнг, където ученият извежда теорията за религиозните
архетипи. Според него архетипите притежават универсалност,
независимо от културните различия. Той приема, че в известна
степен религиозните преживявания могат да бъдат разглеждани
като строго индивидуална творческа дейност.
Изследователите сочат, че древните народи оставили ясен
отпечатък върху историята, са притежавали неоспорима дързост,
изобретателност и талант. Постигнатите от тях резултати са следствия на стремежи, които далеко надминават всекидневието. Тези
народи са търсели отговори на въпросите за човешката същност, за
съществуването и развитието на отношенията между хората, за
природата, за света. Пример в това отношение е митологията на
шумеро-акадската цивилизация, където във висша степен е отразена
общетвената житейска философия. При тези народи боговете са в
човешки образи, родствени с обикновения човек. Със своето величие и всесилност те внасят организираност, страх, норми и ценности. В следтвие на това се създават устоите на индивидуалния и
обществен живот. Древните хора са търсели истината и пътищата за
нейното постигане чрез дискусията. Важна особеност на тяхната
култура е диалектическия стил на мислене, чрез съпоставяне и
вникване в многообразието, без да се робува на истината от последна инстанция.
Изучавайки културата на прабългарите и техния психически
облик Станка Минкова и Трифон Трифонов описват церемония,
съпровождаща вземането на трудно решение от хан Аспарух. Преди
посещението на храма, ханът е очакван от жреци, които поднасят
дарове. Тези дарове ще му помогнат да изготви своята стратегия за
действие. Между тези дарове е и едно кокоше перо, което ще
напомня на владетеля, че той трябва да бъде „птица по дух, но да не
забравя, че ходи по земята”.[3] Този церемониален детайл ни подсказва, че нашите предци са се стремели, посредством своите
религиозни схващания, да спазват здравата житейска логика не
само в ежедневния си живот, но и при необичайни и тежки ситуации.
Изключително важна е ролята на религията при утвърждаването на държавноста. Всички ние знаем как цар Борис I обединява
в духовно отношение своите поданици.
По отношение на това как държавата се нуждае от религията
могат да бъдат дадени многобройни примери не само от българската, но и от световната история. Ето някои от тях:
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• Прекратяване на гоненията срещу християните от император Галерий чрез Сердикийския едикт през 311г. Приемането на
християнството като равнопоставена религия в Римската империя,
чрез Медиолански едикт, подписан от император Константин пез от
313 г.;
• Налагането на християнството като държавна религия в
Римската империя по времето на император Теодосий I с едикта
Cunctos populos от 380 г., който предшества втория Никейски събор;
• Изграждане на исляма и постепенното му налагане в
арабския свят, начало през 610 г., когато Мухаммед започва да
предава Божиите откровения;
• Налагането на исляма като господстваща държавна религия
в завладените от мюсюлманите земи. Особеното в случая е, че
едновременно с исляма се налага и арабския език. Така в периода 79 век се утвърждава теократичната държава – Арабския халифат,
който е сред най-големите империи.
• Диференцирането на християнството по аналог на властовото разделение на римската империя. Схизма между източната и
западната църква по времето на патриарх Фотий. Великата (източно-западна) схизма 1054 г. Утвърждават се управленските модели
на Цезаропапизъм (Източна Римска империя и страните в Източна
Европа) и на Папоцезаризъм (Западна Римска империя и кралствата
от Западна Европа);
Този процес може да бъде проследен чак до днес като в
последните десетилетия се наблюдават интересни обрати в общественото отношение към две от водещите световни религии –
християнство и ислям. И към двете подходът бе аналогичен –
уличаването на религиозните водачи в неморалност – макар да бяха
използвани различни инструменти з постигането на целта.
Ерих Фром също ни представя интересен поглед към религиозността. Според него съществуват правилни религии, които
спомагат за равитието на човешкия потенциал. В основата им той
вижда религиите като инструмент, чрез който човек да се ориентира
в заобикалящия го свят. В следствие на това Фром представя
религията като източник на знания, които не можем да получим от
никъде другаде. Може би поради това истинската проява на
религиозност той свързва с отварянето на духовен и иновативен
простор пред човешката воля и с естественото противопоставяне на

79

политиките на диктатура и на подтисничеството на човешката
свобода.
Идеите за страданието, спасението и месианството, бавно но
системно се налагат като същностни елементи на монотеизма при
юдеизма, християнството и исляма. Тези световни религии създават
учения, които съхраняват и облагородяват специфичните особености при отделните народи. У отделните общности се изгражда
умението да живеят заедно с други етноси, без от това да се губи
собствената индентичност. В резултат от това днес синергията
между отделните култури ги вплита в едно цяло, достигащо новите
върхови достижения на човешката цивилизация.
По този начин се утвърждава идеята за един, единствен
създател и творец на всичко и навсякъде. Този Творец открива
възможности пред човека за конкретни и трайни социални връзки и
контакти, имащи положителни послания. Пораждат се предпоставки за духовна близост и обединение. Всичко това резултира в
сплотяване между народите, най-вече на социално-психическа
основа, и за обвързване между етносите. Това е естественият път за
намиране на общото между различните културни и религиозни
индентичности, за откриване на смисъла на живота и на общата
човешка перспектива.
Много научни направления се опитват да заместят мисията на
религията. Физиката дори прави експерименти за да проумее как
точно е бил създаден светът. В края на 2012 годин учените от ЦЕРН
в Швейцария откриха нови доказателства за съществуването на
загадъчния Хигс бозон – божествената частица, направила възможно образуването на небесните тела след Големия взрив. В
следствие на това пред съвременната ивилизация се отварят нови
възможности за разширяване на знанията ни за Бога, за космоса, а
от там и за самия човек.
Според последните теоретични обосновки за създаването на
Вселената, без взаимодействието с божествената частица другите
свободни частици биха продължили да се лутат в космоса със
скоростта на светлината.
Днес социологията, психологията, философията, антропологията и други науки изучават и анализират мястото и ролята на
отделния човек в обществото. Едновременно с това тези науки
стимулират хората да научат нещо повече за себе си. В отделни
научни направления дори се провеждат терапии, които са изключително близки до религиозните изповеди. Конкретен пример за
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подобна аналогия е психотерапията. При това тази аналогия може
да бъде ясно изразена по следната формула:
изповед/споделяне → опрощение/психологическо освобождаване от вина

Религиозният човек винаги е използвал изкуството за да изрази
своята вяра в Божественото. Ако се разходим и разгледаме
религиозните храмове в България могат да ни впечатлят много
неща. Първото от тях естествено е свързано с архитектурата, с
живописта и изразяването на красотата чрез тях. А красотата както
знаем е израз на божественото, защото творците са направлявани от
Божията ръка. Всеки един от художниците, творили в тези
храмове, ни е представил своето виждане за красота – било чрез
иконописта, чрез калиграфията или чрез друга артистично-религиозна форма. Храмовете буквално са изпълнени с красота – всеки
по своему. Чрез изкуството творците не само дават израз на своята
преданост към Бог, но също така предлагат божествено вдъхновение на всички онези, които са влезли в Неговия храм.
Пристъпвайки през прага на религиозната обител силно
впечатление ни прави и това как някои хора демонстрират своята
набожност чрез извършването на строго определени ритуали.
Повечето от ритуалите са ясно забележими за всички присъстващи
в храма, но въпреки това изпълняващият ритуала влага в него и
нещо неосезаемо за останалите. То е строго индивидуално (дори
можем да го приемем като лично и интимно) и е свързано с
неговото собствено разбиране за Бог, макар и до известна степен
това да звучи не съвсем догматично. Изпълняването на специфичните ритуали ни подсказва, че мястото за тях е специално
избрано, но истински религиозното е онова, което се случва в
главите на хората.
Човешката религиозност не се измерва със извършването на
определен ритуал, с неговото удължаване или със свеждането му до
формално съвършенство. Човешката религиозност може да бъде
разкрита единствено с изпълнението на основния Божествен закон –
законът на доброто.
Наблюдавайки настоящия ход на развитие на глобализиращия
се свят можем спокойно да кажем, че традиционната българска
религия трябва да запази своето място в обществото. Ако си
позволим да използваме пазарната терминология, то днес нашата
религия е изправена пред силна конкуренция, която подобно на
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офшорните компании е с неясна собственост и неизяснено количество и произход на капитали.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ЕТНИЧЕСКА
ИДЕНТИЧНОСТ ПРИ БЪЛГАРИ, ТУРЦИ И РОМИ
В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ
Есма Риза
Институт за изследване на населението и човека при БАН, София
Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на
етническата идентичност при роми, турци и българи в четири от
големите градове на страната (София, Варна, Русе и Пловдив).
Анализирани са както междуетническата динамика в степента на
етническа идентичност, така и възрастовата динамика, като са
сравнявани три възрастови групи в рамките на всеки етнос поотделно и в
цялата извадка като цяло.
Ключови думи: етническа идентичност, постмодерно общество,
възрастова динамика

Някои може да кажат, че проблемът за етническата идентичност днес вече не е актуален, че неговото разглеждане във време на
глобализация, мобилност, информационна и комуникационна свобода, на международни обединения, гражданско общество и прочие
е нещо безпредметно. Какъв етнос и каква етническа идентичност,
когато всички сме или поне се опитваме да бъдем представители на
глобалното човечество като общност и граждани на света?
Проблемът обаче е не само актуален, но и доста деликатен. От
една страна, именно във време на глобализация, взаимно опознаване и взаимодействие на различните в културно отношение
общности етносът и етническата идентичност, стават проблематични [1]. От друга страна, днес, когато немалка част от света,
образно казано, ври в казана на уеднаквяването, в Европа ставаме
свидетели на постепенното, но необратимо издишане на балона,
наречен мултикултурализъм. Както още през 2004 г. написа
британският писател и журналист от еврейски произход Хауърд
Джейкъбсън, „мултикултурализмът е флаг, който не бе признат от
нито една държава“ [10].
Колкото до съвременна България, тук проблемът етническа
идентичност и нейното възпроизводство през поколенията се
усложнява още повече на фона на демографската криза и масовата
емиграция на млади хора. Нещо повече, у нас немалка роля в тези
процеси изиграва десетилетният преход, като това е преход не само
икономически или социалнополитически, но и преход на ценности,
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начин на живот, модели на поведение, оцветени допълнително от
икономическите затруднения на населението. На фона на тези
процеси, продължителната икономическа криза през последните
години изостри значително социалните напрежения сред населението, израз на които като по правило станаха преди всичко междуетническите конфликти.
Настоящата статия представлява опит да се очертаят актуалните параметри на някои от аспектите на етническата идентичност
при трите най-големи етнически групи в страната – доминиращото
мнозинство на българите, етническите турци и ромите, като се
представят резултатите от проведено през 2011 и началото на 2012
година изследване на етническата идентичност трите групи в
четири от големите градове на страната (София, Пловдив, Варна и
Русе). Изследването бе проведено именно в големи градове, понеже
в тях би следвало хората да са възприели в най-голяма степен
постмодерните ценности, начин на живот, модели на поведение.
Затова и допускаме, че точно в големия град може да се доловят
актуалните тенденции в динамиката на силата и степента на етническата идентичност в съвременна България.
Изследвани са общо 292 лица, от които 118 са българи, 86 са
турци и 88 са роми. Изследвана е както междуетническата динамика
в степента или силата на етническата идентичност, така и възрастовата динамика в рамките на всяка една етническа група, като са
сравнени стойностите на етническа идентичност в три възрастови
групи – от 18 до 24 годишни, от 25 до 35 годишни и хора над 35
години. Степента на етническа идентичност е измервана с авторски
въпросник, включващ 14 айтема, организирани в класическа 5степенна Ликертова скала (алфа на Кронбах = 0.712).
Макар основните аспекти, функции и динамика на идентичността да са общо взето сходни при всички, при различните общности етапите на развитие на социалните отношения и съответното
състояние и степен на етническа идентичност може да са различни.
Това се дължи не само на статута мнозинство или малцинство, но и
на културните сходства и различия между общностите, на начина на
живот и степента на отвореност и свързаност с другия човек по
принцип, етапът на социално и икономическо развитие на общността като цяло, както и на конкретните междугрупови отношения.
От таблицата по-долу се вижда, че и трите изследвани етнически групи показват много високи средни стойности, тоест и трите
групи демонстрират много висока степен на етническа идентичност.
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Етносът е значим фактор в рамките на цялата извадка по отношение
на силата или степента на етническа идентичност (F=8,153; p=0.000).
Етнос
Българи
Турци
Роми
Общо

Таблица 1. Етническа идентичност – средни стойности
Брой

Средна стойност

118
86
88
292

53,9744
52,2558
56,9756
54,3193

Стандартно
отклонение
7,30194
8,22934
7,56695
7,85833

При минимален бал 14 и максимален 70, средни стойности под
28 условно се приемат за ниска степен на идентичност, а над 28 –
висока.
Как можем да си обясним тези действително високи стойности
на етническата идентичност и при трите групи във време на
глобализация, интеркултурен диалог и възможна социална, икономическа и културна мобилност, още повече когато обществото, в
което живеем днес, не е еднородно, а напротив – все по-разнообразно, в което различието дори се е превърнало в институционализирана ценност?
Първото нещо, което автоматично идва на ум при вида на тези
резултати, е, не само че етническата идентичност явно се съхранява
и възпроизвежда през поколенията и днес, но също така и това, че
динамиката на нейната сила или степен на проявление не се движи
само в предполаганата от някои низходяща линия на постепенно
разтваряне или вливане на отделните общностни идентичности в
надетническата и наднационална принадлежност към глобалното
човечество. Напротив, потвърждава се схващането, че универсалистките тенденции и глобалните идентичности, съвсем не обезценяват и отслабват, а напротив – усилват етническото самосъзнание
[5]. Второ, необходимо е да подчертаем, че при трите изследвани
етнически групи получените резултати може да се обяснят по
различен начин.
При малцинствените общности в една страна сравнително
силната етническа идентичност е закономерен резултат. Дори тази
идентичност да не се проявява толкова често в дадено етноспецифично поведение във всекидневието, то при самото поставяне
на проблема за етническата принадлежност, повечето хора от малцинствата като че ли превключват на етнически режим на мислене,
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чувстване и реагиране [6]. Това може би е някаква форма на
социално-групов защитен механизъм, при който потребността своята етническа общност да се утвърждава или реабилитира се активира сякаш автоматично, още със споменаването на тази общност.
Това, разбира се, ни най-малко не омаловажава получения резултат
и демонстрираната силна степен на етническа идентичност при
роми и турци, даже напротив – потвърждава го и донякъде го
обяснява.
При етническите групи, които са мнозинство в дадено общество, нещата не стоят така. Етническата идентичност при тези
общности е до голяма степен игнориран проблем [9]. Това се дължи
както на това, че обикновено тази идентичност се приема за подразбираща се, така и на акцента, който се поставя от изследователите предимно на идентичността на малцинствените общности
– национални малцинства, имигранти, бежанци и пр. Като такова
мнозинство в страната, по отношение на българите проблемът за
етническата идентичност е тясно обвързан с проблема за националната идентичност. Двете идентичности са твърде различни, разбира
се, но често на всекидневно равнище тези понятия се смесват и дори
понякога заместват едно друго. Самата етническа идентичност на
българите според някои автори е вече трансформирана в национална и е в процес на трансформиране в културна идентичност, като
на всеки етап на преобразуване елементи от предходната идентичност се снемат в следващата [4]
Българите
Самите българи при първоначалното споменаване на етническата идентичност не я съотнасят към себе си – те не възприемат
себе си като етнос, самата дума етнос при тях буди асоциации за
малцинство. Етноси за тях са само другите, различните, които са помалка част от населението на страната. По сходен начин, етническата идентичност на българите бива възприемана за даденост от
страна и на много от представителите на турската и ромската
етнически групи – след като са доминиращо мнозинство в страната,
подразбира се, че имат своя идентичност (национална и/ли етническа). Затова и в повечето случаи мнозинството няма или поне не
проявява тази потребност от непрекъснато утвърждаване и реабилитиране на своята общност – то възприема себе си за норма,
критерий, спрямо който малцинствата следва да се утвърждават.
Ето защо едно от закономерните предположения би било, че от
трите изследвани групи българският етнос ще акцентира в по-малка
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степен на своята етническа идентичност. Може да се предположи,
че малцинствата, особено тези в по-неблагоприятно социално и
икономическо положение, ще демонстрират по-силно изразена
етническа идентичност. Това предположение обаче се потвърждава
само частично от получените резултати – единствените статистически значими различия в силата на етническата идентичност се
наблюдават между ромите от една страна и българите и турците от
друга. Ромите, като най-маргинализираната етническа група в страната, голяма част от представителите на която живеят сравнително
сегрегирано в определени части на изследваните градове, както и
като общността в най-ранен етап на разпадане на традиционната
общностна нормативност, закономерно демонстрират най-големи
стойности на етническа идентичност. В същото време обаче, макар
и не статистически значима, българите проявяват по-силно изразена етническа идентичност от турците.
Таблица 2. Междугрупова съпоставка на средните стойности
на етническа идентичност
Разлика в
Коефициент на
(ІІ) Етнос
средните (І-ІІ)
значимост
Турци
1,7185
,116
Роми
-3,0013(*)
,007
Турци
Българи
-1,7185
,116
Роми
-4,7198(*)
,000
Роми
Българи
3,0013(*)
,007
Турци
4,7198(*)
,000
Базирано на наблюдаваните средни.
* Означава, че разликата между средните е статистически значима (помалка от 0.05).
(I) Етнос
Българи

Как можем да си обясним този резултат? От една страна, тук
при българите може би изплува на преден план някакъв особен
компенсаторен акцент върху етническата принадлежност. В атомизираното постмодерно общество връзките между хората, както и
тези между личността и различните общности, с които тя се идентифицира, са до голяма степен ситуативни и повърхностни, поне що
се отнася до практическите или поведенчески измерения на тези
връзки. Живеем в епоха, в която недостигът на време е норма,
непосредственият и пълноценен контакт между хората е рядкост, а
дълготрайните социални взаимодействия са почти невъзможни в
забързаното ни ежедневие. В същото време социалността у човека,
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още повече у доскоро традиционния българин, не е еволюирала до
някакви нови форми и потребността от близост, принадлежност и
връзка с другия, близкия или подобния не е изчезнала. Напротив,
повечето хора в страната преживяват болезнено липсата на задружност, на споделеност, съпричастност от страна на своите общности
– тези потребности не винаги намират своето пълно удовлетворение
дори и в рамките на семейството и приятелския кръг, какво остава
за етническата група като все по-абстрактна общност на принадлежност. Наред с това, българите предполагат у другите етнически
групи в страната по-голяма задружност и солидарност, което вероятно допълнително засилва потребността от подобни социални
връзки и при тяхната общност. Ето защо, може би демонстрираната
силна етническа идентичност всъщност е знак за потребността на
съвременния българин от групова, общностна връзка със себеподобния.
Друго възможно обяснение на високите стойности на етническа идентичност при българите, можем да потърсим във връзката
между националната и етническата идентичност в постмодерното
общество. Ясно е, че националната идентичност конкретно при
общността на българите има своите дълбоки етнокултурни корени и
емоционални пластове. В същото време обаче, днес националността
е до голяма степен институционализиран признак на принадлежност – регламентиран от закони и институции, като нормативната
регулация на поведението е външна. Това да си част от една нация
означава да спазваш всички нейни закони, които пък от своя страна
са организирани в терминологично изписани кодекси и съблюдавани от специфични институции. Това са норми, които са официализирани – регулират поведението на личността в обществото,
но не винаги са интегрирани в душевността на човека като морални
принципи на поведение [2]. От друга страна, националната идентичност днес неизбежно е споделяна с културно различни (не само с
етническите малцинства, но и с имигрантите и бежанците, получили гражданство и пр.). Всичко това, заедно с процесите на
глобализация и наднационални политически обединения, изземващи част от функциите на отделните държави, макар да не обезценява емоционалната значимост на националността за съвременния
българин, в известна степен вероятно намалява разграничителния,
тоест идентификационния й потенциал. Етническото от своя
страна е неинституционализирано, органично – принадлежността
към дадена етническа група или общност се „удостоверява“ чрез
произхода, кръвната връзка. Етническата идентичност е в по-голяма
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степен изключваща – към етноса може да принадлежи единствено
този, който е дете на членове на етноса (има известно изключване
дори на деца от смесени бракове); който споделя културата, общите
вярвания, социалните представи, религията, моделите на поведение
и специфичния светоглед, характерни за общността. Етническата
идентичност се споделя единствено със „свои“, там различните
нямат достъп. Ето защо съвременният българин може би се обръща
към етническата идентичност или просто й придава ново значение,
защото именно тя му осигурява това усещане за автентична
принадлежност към общност на културно близки хора, споделящи
общи ценности, вярвания, представи, история и т.н.
Едно трето възможно обяснение на получените резултати е, че
на фона на съвременните ценностни норми на свръх-толерантност и
приемане на различията, които са дори институционално регламентирани и съблюдавани от европейската общност, е възможно
характерните от социално-психологическа гледна точка междуетнически явления и процеси на разграничение, отхвърляне на различните, неприемане и често дори дискриминация по някакъв начин
да се преобразуват или да променят формата на своето проявление в съвременното общество – в случая под формата на
засилване на собствената етническа идентичност и придаване на
по-голяма значимост на своята култура, принадлежност, корени.
В последна сметка, разбираемо е, когато външната изява на дадено
социално-психично явление е възпрепятствана или неприемлива, тя
да се обърне във вътрешна, като това се отнася не само за българите
като етническо мнозинство, но и за останалите етнически групи в
страната. Това допускане изглежда още по-вероятно, с оглед на
възрастовата динамика в степента на етническа идентичност при
трите етнически групи, където се вижда, че най-младата възрастова
група при всички етноси (хората, които са пораснали и са се
социализирали във време на по-интензивен междукултурен диалог
и с ценностите на етническа и културна толерантност) демонстрират най-високи нива на етническа идентичност. Разбира се, друг е
въпросът доколко това наистина е по-цивилизована форма на
проявление междуетническо разграничение и културно себеутвърждаване и доколко означава, че конфликтните им форми при
младите хора са редуцирани.
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Таблица 3. Сравнение на средните стойности на етническата
идентичност етнос и по възрастови групи
Етнос

Възраст

Българи

от 18 до 24
години
от 25 до 35
години
над 35
години

Общо
Турци

Роми

Общо

от 18 до 24
години
от 25 до 35
години
над 35
години
от 18 до 24
години
от 25 до 35
години
над 35
години

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Брой

55,8571

6,07862

35

51,8293

7,98405

41

54,5122

7,16632

41

53,9744

7,30194

117

53,9706

6,21087

34

50,3226

8,36814

31

52,3333

10,40833

21

52,2558

8,22934

86

58,2857

7,65265

35

55,2692

7,98277

26

56,9048

6,77425

21

56,9756

7,56695
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Турците
Преди всичко трябва да отбележим, че стойностите на степента
на етническа идентичност при турците са значимо по-ниски
единствено спрямо ромите, но по начало са доста високи. Разбира
се, не бива да се подценяват и разликите, които не са статистически
значими, понеже те може да са знак за определени тенденции и
също са показателни. Интересно при турците е това, че точно те се
оказват с най-слабо изразена етническа идентичност от трите изследвани групи. Който и да попитате на улицата, ще ви каже, че
турците много държат на своята етническа принадлежност, че я
демонстрират при всяка възможност – примерно с говорене на
турски помежду си. Такова е масовото мнение и впечатление, затова и полученият резултат е на пръв поглед озадачаващ.
Обяснението за сравнително по-ниските стойности на етническата идентичност при турците може да потърсим в няколко
направления. Първо, от чисто когнитивна гледна точка при етническите турци в България е възможно известно объркване, породено
от едновременната принадлежност към турския етнос от една
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страна и българската нация от друга. Въпросът не е, че двете
идентичности си противоречат или изключват взаимно, но, така или
иначе, те влияят една на друга, още повече когато много хора
асоциират етническите турци в България с южната ни съседка.
Повечето български турци са силно привързани към родния край [8]
и България и не изпитват кой знае какъв сантимент към Турция като
държава – повечето например не знаят нито химна, нито историята
й. Дори и една част от тези български турци, които по време на т.
нар. Възродителен процес са напуснали родината и са заминали за
Турция, продължават да преживяват носталгия и тъга по родните
земи – някои се връщат, други остават там, но продължават да са
емоционално свързани с родината, пишейки стихове за България,
слушайки българска музика или връзвайки мартеници на първи
март. В този смисъл, възможно е, турците да не искат да акцентират върху етническата си принадлежност, за да не омаловажат по някакъв начин в очите на другите принадлежността си
към българската нация. Може би това е някаква форма на социална
желателност, която е породена не от вътрешно противоречие, а от
желание да се подчертае и утвърди ценността и на надетническата,
национална идентичност.
Друго възможно обяснение на получените резултати може да
видим в закономерното развитие на самата общност на етническите турци – осезателното разпадане на традиционно-патриархалните ценности и модели на поведение, откъсването на личността от общностната нормативност, индивидуализацията.
Всички тези процеси представляват естествен етап в социалното
развитие на общностите и са налице в една или друга степен при
всички общества в света, в това число и при етническите групи у
нас. При днешната турска етническа група в България обаче те са
подкрепени и от други фактори. Това са подобряващото се ниво на
образованост сред турското население, значителната през последните десетилетия миграция към големите градове (в които общностите
от етнически тип са по-скоро виртуални, съществуващи само на
социално-психично равнище в съзнанието на хората, но не и съществуващи практически, в буквалния смисъл на думата – като група
или обединение от хора), нарастващата икономическа и политическа активност. Факт е, че през последните години се наблюдава
известно уталожване на натрупаните в края на 80-те години етническо напрежение и последвалото свръх-акцентиране върху етническата принадлежност при тази етническа общност. Успокоявайки се
и преодолявайки тази тревожност, турците все по-уверено вървят
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към индивидуализирането и откъсването от груповото етническо
съзнание.
Едно трето възможно обяснение на сравнително ниските стойности на етническа идентичност при турците откриваме в самия
характер на етническата принадлежност в съвременността. Както
споменахме по-горе, в постмодерното общество връзките между
хората са по-повърхностни, краткотрайни, ситуативни. Етническите
общности, особено в големия град, са по-скоро въображаеми, съществуващи единствено в съзнанието и самосъзнанието. Всъщност,
разбираемо е в индивидуализираното общество, в което всеки е
прекалено ангажиран и забързан в преследване на личния си
интерес, етническата идентичност да бъде избутана на по-заден
план в душевността. Това, разбира се, не означава, че тя непременно отслабва или изчезва, а по-скоро, че в повечето ситуации от
всекидневието на жителите на големите градове тя не изпълнява
особени функции и няма много неща, които да провокират нейното
изплуване на преден план в съзнанието. Тоест, у постмодерния
човек етническата идентичност е в нещо като режим на готовност и
не се проявява, докато няма нужда от нея.
Последното важи не само за етническите турци, но и за всички
изследвани групи. Потвърждение на тази теза можем да видим при
възрастовата динамика на етноидентичността – във възрастов план
и при трите етнически групи се наблюдават най-ниски степени на
етническа идентичност във възрастовата група от 25 да 35 години,
като тези над 35 години и най-младите са с по-високи стойности.
Освен това, сравнени в цялата извадка, възрастовите групи показват
значими разлики в степента на етническа идентичност отново само
спрямо групата между 25 и 35 години. Възрастта се оказва също
фактор по отношение на силата на етническата идентичност
(F=6,148; p=0.002), при това влияещ независимо от етническата
принадлежност.
Таблица 4. Възрастова съпоставка на средните стойности на
етническата идентичност
Възраст І
от 18 до 24
години
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Възраст ІІ
от 25 до 35
години
над 35
години

Разлика в
средните (I-ІІ)

Стандартна
грешка

Коеф. на
значимо
ст

3,7924(*)

1,06863

,000

1,4914

1,11724

,183

от 25 до 35
години

от 18 до 24
-3,7924(*)
1,06863
,000
години
над 35
-2,3010(*)
1,13232
,043
години
над 35
от 18 до 24
-1,4914
1,11724
,183
години
години
от 25 до 35
2,3010(*)
1,13232
,043
години
Базирано на наблюдаваните средни.
* Означава, че разликата между средните е статистически значима (по-малка от
0.05).

Значимо по-ниските стойности на етническата идентичност
при възрастовата група от 25 до 35 години са показателни, понеже
това е възрастта, в която от една страна хората в известна степен са
откъснати от социализиращото въздействие на своето семейство, а
от друга, са най-активни в търсене на своята реализация в житейски
и професионален план. Именно тази възрастова група обикновено
води начин на живот, който не предполага акцент върху етническата принадлежност. При останалите възрастови групи обяснението на по-високите стойности на етническа идентичност може да е
съответно влиянието на родителите и семейството при по-младите,
като в това влияние се включва и предаването на етническата идентичност на следващото поколение [7], и своеобразното обръщане
към себе си и своите корени, характерно за по-възрастните хора,
при които също играе роля предаването на етническата идентичност
на следващото поколение, но вече в мотивационен аспект (пак там).
Ромите
Етническите роми демонстрират най-високи стойности в степента на етническа идентичност не само като цяло в сравнение с
другите две етнически групи, но и сравнявайки етносите в рамките
на всяка една възрастова група поотделно. Този резултат е
закономерен, предвид редица социални и икономически фактори.
Ромите в България безспорно са най-дискриминираната етническа общност, като негативно отношение към нея демонстрират не
само българите като етническо мнозинство, но и всички останали
етнически групи в страната. Те са до голяма степен изолирани,
наред с това, че и сами се изолират в следствие на смразяващия
негативизъм спрямо тяхната общност. Всичко това неминуемо води
до засилен акцент върху етническата принадлежност – той не просто е наложен отвън, заради отношението на останалите, но е и
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необходимост за самите роми от гледна точка на тяхната
социална самооценка, чувство за сигурност и достойнство. В
последна сметка, разбираемо е, когато външният свят те отхвърля,
не те приема и често съди за теб само по етническата ти принадлежност, ти да потърсиш убежище именно в груповостта, в
етническата си общност, единствено в рамките на която биваш
възприеман като отделна личност.
Наред с това, повечето от ромите в България са в много
неблагоприятно в икономическо отношение положение. Голяма
част от тях са безработни, а повечето от тези, които работят, живеят
под прага на бедността, въпреки заплатите си [3]. Това, наред с
често срещаната дискриминация на пазара на труда, води до много
ограничен кръг от възможности за препитание или допълнителен
доход, като тези възможности най-често са базирани в общността. Ето защо вероятно е трудно за ромите, условно казано, да се
откъснат от своята общност – тоест, да не придават толкова значение на етническата си идентичност и да се опитат да се справят
като индивиди в обществото. Това, разбира се, не означава, че
съвременните роми в България нямат тази потребност от индивидуализация, а по-скоро, че нямат достатъчно възможност за това.
Всеки иска да бъде възприеман като личност, а не като безличен
представител на някаква група. В същото време обаче, общността
осигурява усещането за сигурност, приетост; както казахме и погоре, дава възможност за друг тип самочувствие и самооценка,
които при ромите са до голяма степен ограничени вън от рамките на
етноса. Това са базови потребности и естествен инстинкт е,
опитвайки се да ги удовлетвори, човек да се приюти в сигурната
среда на своята общност. В този смисъл, при ромите акцентът върху
етническата идентичност не е въпрос на избор или приоритет, той е
необходимост от гледна точка на тяхното пълноценно житейско
функциониране. За съжаление, за повечето роми в страната
единствено етносът е средата, в която те могат да водят нормален
социален живот, в която другите виждат в тях нещо повече от
етническата им принадлежност и собствените си стереотипи.
Наред с това, възможно обяснение за високите стойности на
етническата идентичност при ромите е обстоятелството, че, поне в
големите градове, голяма част от тях живеят сегрегирано в гета и
махали, където нямат много взаимодействия с представители на
други етнически групи. Нещо повече, тези от тях, които се опитват
да излязат от този модел – примерно пращайки децата си в училища
извън махалата или пък купувайки жилище в друга част на града –
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точно те, образно казано, обират пешкира на негативното отношение от страна на останалите етнически групи. Ясно е, че една
част от негативните нагласи спрямо ромския етнос имат своето
основание, но обикновено останалото население няма чест достъп и
взаимодействия с най-маргинализираните представители на тази
група. Обикновено тези роми, които се опитват да се интегрират в
обществото по някакъв начин, се сблъскват с цялото насъбрано
възмущение, неприемане и отхвърляне от страна на другите. По
отношение на ромите проявата на подобни
неприемащи и
дискриминативни поведения е улеснена и от чисто физическите им
белези – един ром обикновено няма как да премълчи, че е такъв,
което позволява на останалите да го отхвърлят още на пръв поглед,
без каквото и да било взаимодействие. При това положение,
възможностите пред тях са две – или да се пречупят и да се обърнат
назад към по-голямата сигурност на етническата си общност, или да
се борят всекидневно, с цената на много унижения и незаслужен
негативизъм. И в двата случая обаче, етническата им принадлежност бива активирана, излиза на преден план в съзнанието им –
или като естествена реакция на самосъхранение, или наложена
отвън под формата на дискриминация.
Разбира се, сред факторите, обясняващи високите стойности на
етническата идентичност при ромите, трябва да се споменат и
ниската степен на образованост сред голяма част от представителите на този етнос, както и сравнително ранният етап на разпадане на традиционната патриархалност (макар и специфична) на
общността. Ромите са в много по-голяма степен обвързани както с
обичаите и ценностите на своята общност, така и с нормите и неписаните правила на поведение. Днес, благодарение на информационните технологии и възможностите за териториална мобилност не
само в страната, но и в Европа, се наблюдава значително развитие в
това отношение – все повече млади роми успяват да разграничат
достойнствата и значимите ценности в своята култура от поведенията, които са просто реакция спрямо чуждия негативизъм и не
допринасят с нищо добро на тяхната общност. Въпреки това обаче,
на общностно ниво промените в светогледа, нагласите и моделите
на поведение се случват бавно, необходимо е да се наслоят поне в
няколко поколения, за да предизвикат осезателни и видими
промени. Обещаващи са тенденциите, но, разбира се, те трябва да
бъдат подкрепени и от страна на цялото общество, защото социалните и социалнопсихични явления в едно мултикултурно, постмодерно общество не се случват изолирано, а са винаги взаимни.
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В заключение, дано сме успели поне отчасти да си обясним
тези на пръв поглед озадачаващи, но и положителни резултати от
изследването. Етническата идентичност в съвременна, постмодерна
България се оказва важна не само за етническите малцинства на
турците и ромите, но и за българското мнозинство. Това е знак, че
въпреки масовите културни влияния, на които е подложен съвременният български гражданин в следствие на информационните
технологии и комуникации, у него се събужда особена чувствителност към своята култура и принадлежност. В последна сметка,
идентичността е самоличност и е хубаво да видим, че, откривайки
лицата на множеството други, етническите общности у нас преоткриват и своето. Особено приятно е и това, че най-младите хора в
България, тези, които са най-отворени към света и към новото,
демонстрират най-високи стойности на етническа идентичност.
Остава ни само да се надяваме, че тази силна идентичност, вместо
да води до конфликти и взаимно неприемане, ще помогне на
съвременния българин (етнически българин, турчин или ром) да
припознае по-лесно постмодерните ценности на толерантност и
междукултурен диалог, за да може уверено и сигурно, без опасност
да изгуби себе си, да бъде пълноценна част и от общността на
глобалното човечество.
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ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ В БИЗНЕС СРЕДА –
БЪЛГАРИ, РОМИ И ТУРЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА∗
Ергюл Таир, Есма Риза, Виктория Недева
Институт за изследване на населението и човека – БАН, София
Резюме: Настоящата статия акцентира върху актуалността и
важността на проблема за етническата толерантност в бизнес среда.
Цитирани са резултати от български и европейски изследвания относно
факторите, допринасящи за дискриминация на работното място. Сред
тях като най-съществен, наред с възрастта и уврежданията, се откроява етническият произход на кандидатите за работа. Това обуславя
необходимостта от задълбочен анализ на отношението на различните
участници в процеса на търсене и предлагане на работа към многообразието на пазара на труда. Представена е теоретична обосновка, методология и очаквани резултати на планирано представително за България
проучване на нагласите към труда и професионалната реали-зация при
представители на трите основни етнически групи в страната – българи,
турци и роми.
Ключови думи: нагласи към труда, професионална реализация,
професионални етнически дистанции, диксриминация

Въведение
Гражданите на Европа са поставени пред предизвикателството
на все по-чести контакти и общуване с представители на различни
етнически групи. Мобилността и потокът на информация се
увеличават, което води до нарастване както на взаимодействието
между различните култури, така и до все по-голямо разнообразие в
етническия състав на европейските общества. Тази мултикултурна
картина на постмодерното европейско общество е обагрена от
контрастите на два противоречиви, но съвместно проявяващи се
процеси [11]. Първият процес е свързан с етнокултурната интеграция – след падането на комунистическите режими в Източна
Европа, на инстуционално равнище се наблюдава нарастваща политическа интеграция на континента с присъединяването на нови и
нови страни-членки към Европейския съюз. Наред с това нарства и
броят на имигрантите от всички краища на света, идващи в Европа
да търсят препитание и по-добър стандарт на живот, с което разнообразяват допълнително етнокултурния състав на населението на
∗

Проектът е финансиран по линия на конкурс „Млади учени - 2011”, Фонд
„Научни изследвания” към МОМН (Дог. № МУ03 239).
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континента. При втория процес, от друга страна, на институционално равнище се забелязват признаци на увеличаваща се
ксенофобия и поява на крайно десни политически партии, които
поощряват междуетническото напрежение. На социално равнище, в
следствие на политически наложените съвременни ценности на
свръх-толерантност и приемане на различията, заедно с продължителната икономическа криза и увеличаваща се безработица, междуетническите отношения сериозно се изострят. Според представително проучване на Евробарометър, дискриминацията на основата
на расов или етнически произход, е най-широко разпространената
форма на дискриминация в обществото, както общо в ЕС (61%),
така и в България (40%) [9].
Етническото многообразие в бизнес среда
В специфичния контекст на бизнес средата се преплитат
едновременно и институционалните и неформалните социални
проявления на тези два противоречиви процеса – от една страна
организациите са задължени да спазват антидискриминационното
законодателство, а от друга, в работните екипи, сред служителите и
дори понякога сред работодателите неформално се проявяват
редица дискриминационни нагласи и поведения. Признаците, които
най-често водят до дискриминация на пазара на труда, въпреки че
това е забранено според европейското законодателство, са пол,
етнически произход, религия или вяра, възраст, увреждане и
сексуална ориентация [9]. Например, в друго изследване на
Евробарометър от 2008 г. се посочват различни фактори, които в
най-голяма степен биха поставили кандидатите за работа в неблагоприятно положение – представянето им на интервюто, тяхната
възраст, етническият им произход, полът и др. Три от тези фактори
са посочени като решаващи от близо половината участници в
изследването – възраст (45%), етнически произход (42%) и наличие
на увреждане (41%) [8]. Възгледът, че икономическата криза ще
доведе до нарастване на дискриминацията на пазара на труда, по
отношение на възрастта се подкрепя от 64% в ЕС (общо), следван от
мнението за увеличаване на дискриминацията, основана на етнически произход, посочено от 57% в ЕС (общо) и от 55% в
България[9].
Етническата структура на българското общество е традиционно многообразна, като най-многобройни са групите на самоопределящите се като представители на българското мнозинство (84,8%),
на етническите турци (8,8%) и на ромите (4,9%), които за краткост в
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настоящото изложение ще бъдат наричани българи, турци и роми.
Наблюдават се значими различия в нивата на заетост и безработица
между тези три групи, като заетостта при българите е 60,1%, при
турците – 39,6%, а при ромите – 20,6%, докато нивата на безработица са съответно 12,5% при българите, 25,8% при турците и
49,9% при ромите (при общи за страната нива на заетост 55,5% и на
безработица 15%) [4]. Следователно, безработицата е по-разпространена сред етническите групи на малцинствата и особено при
ромите. Наред с това, по данни от представително за България
проучване на равнопоставеността и дискриминацията на пазара на
труда, проведено от НЦИОМ през 2010 г., възрастта, етническият
произход и полът са сред най-честите причини за отказване на
работа. Етническият произход като пречка е посочван по-често от
ромите (24,4%) и от турците (12,6%) в сравнение с етническите
българи (6,9%) [7].
Според голяма част от българските изследвания най-решаващ
фактор по отношение намирането на работа се оказва образованието, като по-високото образование предпоставя по-висока
заетост, по-висока социална сигурност, по-високо заплащане и пократък престой извън пазара на труда – независимо от принадлежността към уязвими категории население [1, 3]. Образованието все
пак, в българското общество до голяма степен можем да приемем и
за етнически предопределено, имайки предвид, че 56,7 % от ромите
в страната имат по-ниско от основно образование (тоест начално,
незавършено начално или изобщо не са посещавали училище), при
турците този процент е 26,7%, а при българите е 9,4% [4].
Ромите са считани за най-дискриминираната група въз основа
на етнически произход. Понастоящем е в ход мащабна кампания в
подкрепа на тази етническа група – Десетилетие на ромското
включване (2005-2015г.). Това е инициатива, предприета от осем
европейски правителства и подкрепена от международната общност. Посочените факти обуславят засиления изследователски
интерес към проблемите на ромския етнос и провеждането на
проучвания, включващи предимно тази етническа общност. Разбира
се, продължителната икономическа криза, високите нива на безработица, икономическите затруднения на населението повлияват
негативно не само уязвимите групи, а обществото като цяло. В този
смисъл, необходимо е да се изследват и установят нагласите и
динамиката на междуетническите дистанции в професионалната
бизнес среда като цяло. По този начин затрудненията на едни или
други етнически групи в интеграцията на пазара на труда ще бъдат
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поставени в по-широк социалнопсихологически контекст и ще
могат да бъдат разбрани по-добре. Ясно е, че засиленият публичен
интерес или избирателната социална и политическа подкрепа само
на определени групи от населението във време на всеобща криза и
трудности, би довело до междугрупово напрежение и конфликти.
Ето защо е необходимо едно по-пълно междуетническо изследване,
посредством което да бъдат идентифицирани трудностите и
проблемите не само на най-уязвимите групи на пазара на труда, но
и останалите в българското общество; да се обхванат динамиката на
взаимоотношенията и готовността за съвместна работа, както и
специфичните културно обусловени предпочитания и нагласи към
професионалната реализация и изява въобще (доколкото, разбира
се, все още има такива). Проектът за предстоящото изследване е
съобразен именно с тази необходимост. По-долу подробно са
представени методологията и целите на планираното проучване.
Модел на изследването
Предстоящото изследване има за цел съпоставка на нагласите
към труда и професионалната реализация на представителите на
трите най-многобройни етнически групи в България – българи,
турци и роми. Тези нагласи са поставени и в контекста на етническата толерантност в професионална среда – изследват се заедно с
професионалните етнически дистанции, междуетническите отношения и етническите стереотипи, свързани с работата.
В анализа са включени няколко основни фактора, влияещи
върху нагласите към труда и професионалната реализация, които за
целите на проучването са дефинирани по следния начин:
1) Личност – обхваща както индивидуалните различия в
нагласите към труда, така и културно обусловените специфики,
свързани със семейните ценности и традиции, определени в голяма
степен от етническия произход. Трудът като неотделим и основен
елемент от социалния живот на личността неминуемо е обект на
ключови, дори базови екзистенциални нагласи, потребности, емоции, които са характерни не само за човека като автономна единица
на обществото, но и за функционалния човек като събирателен
образ на различни социални роли [2]. Отношението към труда се
възпитава още в семейството, придават му се различни значения и
ценности, които човек усвоява. В този смисъл, това отношение е
етнокултурно детерминирано – например при етническите турци
трудът е не просто социална, но и религиозна ценност, което вече
предполага едно по-духовно и нематериално отношение към профе101

сионалната изява. При ромите от друга страна, в повечето случаи
трудът не е ценност в класическия смисъл на това понятие – при тях
е ценност продуктът от труда, това което човек си осигурява
посредством труда. Той сам по-себе си за ромите не е ценност и с
колкото по-малко усилия се постигне дадена облага или печалба,
толкова по-стойностна е тя [6]. Ето защо, установяването точно на
тези нагласи – лични, но носещи и етнокултурните пластове на
отношението към труда и професионалната изява, са отделени като
специфичен аспект в изследваната проблематика.
2) Организация – включва организационната структура, политика и култура, отношение на служители и работодатели към
представителите на трите етнически групи. В днешната пазарна
икономика всяка конкретна организация изгражда свой модел на
трудови отношения вътре в организацията, като целите обикновено
са свързани най-вече с ефективността. Има обаче редица случаи на
неформално, скрито дискриминиране на представители на определени етнически групи при наемане на работа. Освен това в самата
работна среда служителите нерядко имат определени стереотипни
нагласи и поведения спрямо етнически различните, доколкото ги
има в конкретната организация. В този смисъл, микросредата на
конкретните бизнес организации е специфична социална единица, в
която етническите стереотипи и дискриминация се разгръщат на
различни нива, трудно доловими отвън поради неформалния си и
прикрит характер. Етническата толерантност в професионалната
сфера по принцип не винаги или поне не задължително бива
пренесена и практически в рамките на конкретна трудова среда. Ето
защо, организацията е откроена като отделен елемент в изследователската рамка на планираното изследване.
3) Общество – от една страна се разглежда като социалната
среда, в която се осъществяват взаимоотношенията между отделните индивиди и групи, характеризирани с етническа близост или
дистации между тях, предразсъдъци, стереотипи и др. От друга
страна включва официалната държавна политика с антидискриминационното законодателство. Наред с това, нагласите в професионалната среда се влияят и от злободневни, чисто социални и
икономически фактори. Казахме, че отношението към труда е
културно специфично, понеже то се възпитава, оценностява в процеса на социализация. Социализацията обаче, както знаем, е процес,
ангажиращ не само родителите като носители на автентичната
етнокултура, но и микро-общностите, и макро-обществото, в които
индивидът се изгражда като личност. В този смисъл, отношението
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към труда следва да се възприема не просто като индивидуална
нагласа, не дори като етнокултурен феномен, а също и като
поколенчески детерминирано. В съвременното общество на индивидуализация, аномия, териториална мобилност и все по-нарастваща конкуренция за работни места и блага от всякакъв тип,
социалните нагласи към труда са много динамични и флуидни –
нагласата от вчера бива лесно загърбена, ако не върши работа днес.
Макар че всички, в една или друга степен са носители на
традиционното отношение към труда като ценност, за едни той е
неприятно, но необходимо задължение, а за други е средство за
личностна изява, развитие и постигане на субективно благополучие.
Предвид различния етап на разпадане на традиционната патриархалност при отделните етнически общности в страната, допускаме
че описаните обществени фактори, влияещи на нагласите към труда
са в различна степен валидни при българите, турците и ромите.

ОБЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛИЧНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ

Фигура 1. Модел на значимите фактори на влияние върху
нагласите към труда и професионалната реализация на личността
Приемаме, че взаимодействието между посочените основни
елементи от модела – личност, организация и общество, определя
професионалната реализация на представителите на отделните
етнически групи (вж. фиг. 1). Затова в изследването е заложено да
бъдат анализирани аспекти на етническата толерантност и съответно дискриминация в професионалната сфера, ключови за всеки един
от основните елементи в модела. Анализът на взаимодействието на
тези различни аспекти би могло да даде по-задълбочена и многостранна информация за междукултурните предизвикателства,
пред които бизнес средата е изправена. По този начин може да се
идентифицират конкретните конфликтни полета и средата на прояв103

ление на основните проблеми. Резултатите от планирания проект
биха били полезни в изготвянето на бъдещи стратегии за справяне с
трудностите в етническата интеграция на пазара на труда на
уязвими групи, както и за подобряване на практиките на етническа
толерантност в конкретните организации в зависимост от специфичните им трудности и потребности.
Цели и задачи на изследването
Основната цел на предстоящото изследване е установяване на
съответствието или несъответствието в отношението на различните
етнически групи в страната към труда и професионалната реализация и нагласите на представители на бизнеса към наемане и
работа със служители от различни етнически групи.
Основната цел се конкретизира в следните подцели:
1) Установяване на нагласите към труда и професионалната
реализация на българи, турци и роми;
2) Установяване на нагласите на работодателите към наемане и
работа със служители от различните етнически групи;
3) Извеждане на съответствията или несъответствията в
нагласите на търсещите работа, работодателите и служителите в
бизнес организациите.
За осъществяване целите на изследването са планирани следните задачи:
1) Провеждане на количествено изследване на нагласите към
труда, професионалната реализация и трудовите етнически стереотипи сред предствителна за страната извадка от българското,
турското и ромското население.
2) Провеждане на качествено изследване на аспектите на
етническата толерантност в професионална среда сред служителите
и работодателите в конкретни бизнес организации в страната.
3) Провеждане на качествено изследване на нагласите към
труда и етническата толерантност в професионалната сфера сред
българи, турци и роми – в рамките на еднородни и смесени в
етническо отношение региони на страната.
4) Анализ и обобщение на получените резултати.
В резултат от проведеното изследване очакваме да бъдат
установени както съответствията и несъответствията между нагласите на българи, турци и роми, така и предпочитанията на служителите/търсещите работа към определен тип труд и професионална
реализация, и готовността на работодателите да ги наемат.
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Методология на изследването
Извадка. За осъществяване на представителното за страната
количествено изследване се предвижда участието на приблизително
1200 лица, които отразяват съотношението между българи, турци и
роми в етническата структура на населението на България. За
качественото изследване сред представителите на бизнеса са предвидени до 6 фокус групи, проведни в бизнес организации от
различните региони в страната, съобразно Закона за регионалното
развитие на България. По отношение на качественото изследване
сред българи, турци и роми в страната са планирани няколко фокус
групи като част от тях ще бъдат еднородни в етническо отношение,
а други, в етнически смесен състав.
Инструментариум на изследването. За осъществяване на
целите на планираното изследване, се предвижда прилагането на
методи, които проследяват нагласите към труда и професионалната
реализация, дискриминацията и етническите дистанции на работното място. Конкретните методики, които ще бъдат използвани, са:
1) Въпросник за измерване на нагласи към труда – модифицирана скала за включеност в труда на П. Уор и колеги [12].
Включеността се разбира като значимостта, която хората приписват
на труда в своя живот и определя степента, в която влагат усилия.
Включеността може да се определи и като степента, в която
личността се идентифицира психологически със своя труд или
значимостта, която трудът или конкретната работа имат за цялостната представа на индивида за себе си [10]. Оригиналната скала се
състои от 6 айтема със 7-степенна Ликертова скала, изразяващи
степента, в която личността иска да се ангажира с труда. (Напр. „Да
имам работа е много важно за мен”).
2) Въпросник за професионална реализация – проследява
предпочитанията за осъществяване на трудова дейност в различни
области (напр. услуги, търговия, строителство и др.) и йерархични
нива.
3) Въпросник за дискриминация в работна среда – акцентира
върху факторите, които според изследваните лица, най-често водят
до отказ за наемане на работа (напр. възраст, пол, етнически
произход и др.)
4) Въпросник за оценка на трудови характеристики – представя извлечени посредством експертна оценка основни преносими
характеристики, които са задължителни за всякакъв вид сфера на
дейност (напр. отговорност, издръжливост на натоварване и др.) и
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по които респондетите сравяват представителите на трите етнически групи – българи, турци и роми.
5) Въпросник за професионални етнически дистанции – модифицирана скалата на Е. Богардус, адаптирана от А. Пампоров [5].
Скалата е 5-степенна и измерва трудово-йерархичните предразсъдъци по отношение на представителите на изследваните етнически
групи (напр. заемането на ръководен пост от страна на българи,
турци и роми).
Очаквани резултати от изследването
След анализиране на получените данни от количественото и
качествените изследвания очакваме следните конкретни резултати:
• Изведени профили на нагласите към труда и професионалната реализация, характерни за трите изследвани етнически
групи.
• Установени степени на съответствие в нагласите при
българи, турци и роми в страната.
• Актуална картина на професионалните етнически
дистанции, трудови стререотипи и взаимната толерантност между
трите изследвани групи в страната.
• Идентифицирано ниво на съответствие между предпочитанията на представителите на различните етнически групи към
определен тип труд и професионална реализация, от една страна, и
готовността на работодателите да ги наемат, от друга.
• Установени нива на етническа толерантност в изследваните
бизнес организации.
• Изведени основни социалнопсихологични бариери пред
пълноценното и толерантно етнокултурно взаимодействие в
конкретните организации – сред управляващи и служители, както и
спрямо всяка етническа група.
В заключение, планираното изследване ще предостави актуални данни за нивата на етническа толерантност в условията на
бизнеса у нас. Установените тенденции могат да послужат не само
за повишаване на познанието за нагласите към труда и професионалната реализация у представителите на трите етнически групи, но и да са солидна основа за разработването на конкретни
програми, насочени към насърчаване на етническата толерантност и
заетостта на уязвимите малцинствени групи на пазара на труда.
Изводите по отношение на сходствата и различията в нагласите за
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труд и готовността за наемане и работа с представители на различните етнически групи могат да бъдат използвани за стимулиране
на сътрудничеството и повишаване на ефективността на труда на
вече заетите лица в условията на бизнес организации. Разработването на стратегии в областта на етническото многообразие в
трудовата сфера може да помогне за преодоляване на част от предизвикателствата в съвременния глобализиращ се, мултикултурен
свят, свързани с междугруповите отношения и предразсъдъци. По
този начин, настоящият проект допринася и за противодействие на
етническата и професионална дискриминация в българското
общество.
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РАВНИЩЕ НА СТРЕС ПРИ СТУДЕНТИ И
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Станислава Стоянова
ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
This paper presents the results of a study of level of stress, need for
achievement, and optimism among 36 university students. The results indicated
that most students experienced some stress events related to their personal life
and the interpersonal interactions. High level of stress was related to low levels
of optimism and need for achievement, to the lack of interest in the studied
topics, to some negative attitudes towards some lecturers, and to low levels of
the received social support by the family and the friends.
Key words: stress, need for achievement, optimism, interpersonal
relationships

Междуличностните взаимоотношения могат да бъдат както
източник на стресови преживявания (при конфликтни взаимоотношения), така и да осигуряват подходящи стратегии за справяне
със стреса – например социална подкрепа.
Х. Селие разглежда стреса като неспецифичен (предимно
физиологичен) отговор на организма на всяко поставено пред него
изискване, като състояние на организма, общ адаптационен
синдром. Адаптацията се разглежда като способност на организма
за възстановяване на вътрешното равновесие и равновесието при
взаимодействие със средата. Общия адаптационен синдром (стресът) се развива в три фази. В първата фаза (на тревога, напрежение)
организмът мобилизира своите ресурси, за да се справи със
стресора. През втория етап (на съпротива или резистентност) се
изразходват всички достъпни резерви на организма в стремежа да
се поддържа практически неотличаващо се от нормалното съществуване на организма в условия на повишени изисквания към
неговата адаптация. Когато стресорите действат дълго време,
настъпва третият етап на изтощение и за преодоляване на несъответствието между изискванията на средата и отговора на организма
на тези изисквания се търси помощ отвън - или във вид на подкрепа, или под формата на отстраняване на стресора, атакуващ
организма [12; 6; 3]. Стресовата реакция включва процес на оценка
на опасността и процес на справяне със стреса.
Стресорите, които действат на организма, предизвикват неспецифични промени, които се изразяват в усилие на организма да се
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приспособи към изменящите се условия на средата. Тези промени
биват физиологични, отнасят се до нарушения на соматичното
здраве (главоболие, отслабена имунна система и др.), нарушения
при социалното функциониране (чести конфликти, внезапни промени в социалните навици и др.), преживяване на интензивни
емоции - лошо настроение, възбуда, тревожност, депресия (включително чувство на безпомощност, отчаяние, суицидни мисли),
раздразнителност, фрустрация, гняв и др. [6]. Стресът се причинява
от характеристики на средата, неправилен начин на живот (недостатъчен сън, преумора и др.), ролева претовареност, повишена
тревожност поради очаквания на неприятни събития, всекидневни
неприятности и проблеми с повтарящ се характер, неочаквани
събития в личния или обществения живот.
Хроничният стрес прави по-уязвима имунната система и
повишава риска от множество заболявания. Увеличава вероятността
от допускане на грешки в работата или учебния процес, от неправилна организация на времето за учене и работа, от слаба продуктивност, намалена креативност, както и нерешителността [8].
Ефектите от стреса при студенти се опосредстват от особеностите
на развитието на междуличностните взаимоотношения, от някои
личностни характеристики и навици, свързани с организацията на
учебния процес, като използването на различни ресурси - време,
усилия, подкрепа, разнообразни информационни източници, с цел
повишаването на качеството и ефективността на ученето [7].
Влиянието на междуличностните взаимоотношения върху начина
на възприемане и преработване на информация е по-силно изразено
при представителите на източните азиатски култури и източноевропейците в сравнение със западноевропейския и американския начин
на мислене, който набляга на отделянето на обектите от техния
контекст и обръща по-малко внимание на обкръжението [11]. Също
така при младите хора е налице тенденция да имат все по-разнообразни предпочитания, да се включват в различни културни
дейности – характерни както за елитна, така и за популярна култура, и и да не се самоопределят само като привърженици на отделно
културно направление, като считат, че смесицата от вкусове, която
демонстрират в ежедневието, е типичното поведение в процеса на
междуличностно взаимодействие [13]. Този стремеж към разнообразие може да се свърже с по-голяма наситеност на преживяванията.
Предположихме, че равнището на стрес при студенти е свързано с преживяваните от тях събития в личния им живот, учебния и
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работния процес, с междуличностните взаимоотношения, както и с
очакванията и стремежа им за бъдещи успехи.
Изследвахме 36 студенти редовно обучение (2, 3 и 4 курс) от
20 до 32 годишна възраст. 11% са мъже и 89% са жени. 11% работят
и учат (сервитьори, продавачи), а 89% само учат (българска филология, право и приложна лингвистика). Използвахме тестова методика за изследване на оптимизъм и негативни очаквания [5, стр. 2734], тест за изследване на потребността от постижения [4; 7, стр. 97100 и стр. 161-162], чек-листа на стреса, както е наречена още
Holmes-Rahe Stress Scale [1, стр. 6 и 35; 9, стр. 19-20; 2, стр. 42-45].
Беше проведено и анкетно проучване за мнението на студентите
относно фактори, които повлияват желанието за учене – свързани
със съдържанието на изучавания материал, перспективата за професионална реализация, взаимоотношенията с преподаватели, приятели и роднини.
Резултатите от изследването показват, че 61% от изследваните
са с обичайно равнище на стрес, както повечето хора. 17% са с ниво
на стрес над обичайното, изискващо смяна на дейността и/или краткотраен отдих за възстановяване. 22% са с ниво на стрес, изискващо
консултация със специалист.
Изследваните студенти съобщават, че през последните 6
месеца са преживели следните стресиращи събития (подредени са
по сила на стресора): раздяла с интимния партньор (N=2), смърт на
член от семейството (N=2), свое боледуване (N=6), болест на член
от семейството (N=4), женитба (N=1), нов член от семейството
(N=1), смяна на работното място или на професията (N=4), значителна промяна в личните доходи (N=4), смърт на приятел (N=1),
неприятности с роднини (N=1), голям личен успех (N=2), начало
или край на професионалната дейност на интимния партньор (N=1),
промяна на жизнения стандарт (N=2), промяна в личните навици
(N=7), проблеми с началника (N=2), промяна на работното време и
на условията за работа (N=2), смяна на жилището (N=7), изменение
на привичките в свободното време (N=12), изменение в привичките
за сън (N=14), изменение на честотата на контактите в семейството
(N=7), изменение в привичките за хранене – алкохол, цигари, диета
(N=5), Коледа (N=30).
Най-често преживяваните стресиращи събития са свързани с
личния живот (със здравето, с материалното положение), а след
това - с взаимоотношенията в семейството и работата (за работещите студенти).
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Установи се също така, че когато нараства равнището на
преживяван стрес, намаляват оптимизмът (r= -0,74) и потребността
от постижения (r= -0,625), а нарастват негативните очаквания (r=
0,754). Потребността от постижения на студентите се свързва с
последователност и настойчивост при осъществяване на дейност,
упоритост при постигане на целта (персистентност), поемане на
много задачи и отделянето на много време за постигане на успех,
ориентация към далечни перспективи и реализация, въодушевяване
от изпълняваните задачи в учебния процес, надделяването на
деловата мотивация при избор на партньор за съвместна работа [4].
Подходът към ученето, ориентиран към постижения, се основава на
съревнование, стремеж към самоусъвършенстване и постигане на
високи академични успехи, независимо от това дали учебният
материал е интересен или не [7].
По отношение на постиженията в учебния процес, 89%
заявяват, че безинтересният материал намалява желанието за учене,
а всички са категорични, че интересът към материала увеличава
желанието за учене. Според 22% личните проблеми, сложният
материал и липсата на перспектива за реализация намаляват желанието за учене, а за 56% осъзнаването на ползата за бъдещата
професионална реализация увеличава желанието за учене. За 28%
обективността на оценяването увеличава желанието за учене. 83%
от изследваните съобщават, че негативното отношение на преподаватели намалява желанието за учене, а за 50% симпатията към
преподавател увеличава желанието за учене. Според 6% натиск от
роднини и приятели намалява желанието за учене, както и същият
процент смятат, че подкрепата на роднините и приятелите увеличава желанието за учене. Според 11% стремежът за обществено признание увеличава желанието за учене.
При лицата с ниско равнище на стрес симпатията към преподавател в по-голяма степен увеличава желанието им за учене (16%)
в сравнение с лицата с високо равнище на стрес (8%). При лицата с
ниско равнище на стрес интересът към материала в по-голяма степен увеличава желанието им за учене (31%) в сравнение с лицата с
високо равнище на стрес (19%).
В заключение можем да твърдим, че се доказа хипотезата, че
равнището на стрес при студенти е свързано с преживяваните от тях
събития в личния им живот, учебния и работния процес, с междуличностните взаимоотношения, както и с очакванията и стремежа
им за бъдещи успехи. Установи се, че най-често се преживяват
стресиращи събития, свързани с личния живот, а по-рядко - с
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взаимоотношенията в семейството, работата и ученето. Високото
ниво на стреса се съпровожда с намалено желание за учене на
изследваните студенти, защото е свързано с намаляване на потребността от постижения и негативни очаквания за бъдещето, загуба на
интерес към изучавания материал и негативно отношение към преподаватели, при намаляване на социалната подкрепа от семейството
(поради по-редките контакти) и при натиск от приятелите.
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ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ И СЪСТРАДАТЕЛНА
ЛЮБОВ
Гергана Станоева
Редовен докторант към катедра Психология, Философски
факултет ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
The goal of this paper is to present some aspects of the pro-social
behaviour and the experiences of compassionate love in the interpersonal
relationships, to reveal the connection between the construct of compassionate
love and the manifestations of the pro-social behaviour.
Key words: compassionate love, altruism, pro-social behaviour

През последните години научното внимание и фокусът на
обществеността е насочено предимно към проблемите свързани с
агресивните тенденции и модели на поведение на личността. Без
съмнение този проблем е вълнувал, вълнува и ще продължава да
вълнува, както изследователите в различните области на социалната, поведенческата и психологическата науки, така и съвременното общество като цяло. Но колкото и да са важни негативните
последици от тези деструктивни модели на поведение, не по-малко
важно е и значението на аспектите и проявите на просоциално
поведение и преживяването на състрадателна любов, разглеждани
като неизменни компоненти на социално желателното поведение.
”Няма по-силна изява на специфичното човешко отношение към
околните от съчувствието, съпричастието и действията за облекчаване на другите в техните неволи” [3].
„У нас изследванията на просоциалното поведение са малко, а
сведенията за чуждите разработки са откъслечни… В научната и
учебна литература на български език липсват христоматийни
изследвания на западни автори, а големите дебати за същността и
основанията на просоциалното поведение са сведени до резюмета
на идеите…” [пак там]. Може да се каже, че с подобни недостатъци
се сблъскваме и при научните изследвания у нас, свързани с темата
за проявите на състрадателна любов към близки хора и във взаимоотношенията с непознати и обществото като цяло.
Повечето от научните трудове и изследвания са съсредоточени
върху романтичната любов, но през последните години в западноевропейската литература се засилва интересът към осигуряване на
дефиниция на концепцията за състрадателна любов. „Съвременните
интереси за състрадателната любов сред социалните учени имат по114

общ характер в изучаването на състрадателността, вдъхновен от
Будизма и Източната психология, фокусирани върху състрадателността като тип милосърдие и желание за облекчаване на страдащите. Думата състрадание/доброта, води началото си от латинското “com”, означаващо ”заедно ” и “pati” – „да страдат”. Според
Лазарус „да бъдеш движен от чуждото страдание и желанието да
помагаш” е ядрото, изразяващо същността на състраданието” [5].
Един от основните изследователски приноси за разкриване съдържанието и операционализирането на конструкта състрадателна
любов е на Бевърли Феър и Сюзън Спречер, които достигат до
емпиричната дименсия и я използват в т.нар. Скала за състрадателна любов към близки и познати, и към непознати и обществото
като цяло. Някои теоретици вярват, че състрадателната любов е
поведенчески акт, други вярват, че тя е определен набор от мисли, а
трети свързват състрадателната любов с мотивацията, физиологичната и нервната система, или тя се разглежда като комплексно
цяло, с участието на всички тези елементи [5]. Проявите на състрадание най-често се свързват с действия, обвързани с конкретна
емоция, насочени към лице или група от хора, попаднали в неловка
ситуация или страдащи. Състраданието включва в себе си както
афективен и познавателен компонент, така и поведенчески. То е
волеви акт, свързан с отговор на някакво страдание. Състраданието
се развива като отделно емоционално преживяване, чиято основна
функция е да улесни сътрудничеството и да осигури защита на послабите и тези, които страдат. Състрадателната любов, като потрайно и по-всеобхватно състояние, може да допринесе за поустойчиво просоциално поведение, включително доброволчеството,
насочено към непознати хора и социално подпомагане, насочено
към близки. Допуска се, че преживяването на състрадателна любов
към другите може да бъде силен мотив за предлагане на помощ на
другите, както на непознати, така и на близки и познати [10].
В изследване на Б. Феър и С. Спречер се установяват значими
положителни взаимовръзки между конструкта състрадателна любов, емаптия, готовността за оказване на помощ, доброволчеството
и осигуряване на социална подкрепа. алтруистично и помагащо
поведение. Анализът на резултатите е в подкрепа на извода, че
състрадателната любов към близкото обкръжение и непознати е посилен предиктор за оказване на помощ, отколкото съчувствието.
При съчувствието е налице споделяне на чувства с човек или група
от хора, които страдат, докато състраданието е преживяване на
самото страдание.
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Състрадателната любов към непознати и обществото като
цяло е свързана с доброволчески дейности, докато при проявите й
към близкия кръг от хора се разкрива положителна свързаност със
склонността към социално помагане. Тези констатации водят
авторите до заключение, че състрадателната любов позитивно
корелира с различни аспекти и прояви на просоциално поведение.
Представени са и данни за наблюдавани полови различия при
реализирането на състрадателна любов, като тенденцията, която се
разкрива е, че при жените се регистрират по-високи нива на
състрадателна любов, независимо от кръга на социална интеракция
(близки, познати, непознати и обществото като цяло) [10]. Тази
констатация е в подкрепа и на други проучвания свързани с
проявите на емоционална подкрепа и съпричастност.
През 2011г. бе проведено пилотно емпирично изследване на
проявите на състрадателна любов в град Благоевград сред представители на помагащите професии и студенти от специалност
“Социални дейности”, данните от което свидетелстват за положителна правопропорционална взаимовръзка между състрадателната
любов при близки и познати, и проявите й към непознати и
обществото като цяло. С тази значима и положителна взаимовръзка
се доказва, че това са равнища на едно и също поведение, а именно
- състрадателното поведение. Бяха изведени и някои по-важни
констатации за представители от помагащите професии за
български условия: с нарастване на възрастта нараства и нивото на
състрадателна любов, но само по отношение на близкия кръг хора;
най-високи равнища на състрадателна любов се разкриват при
медицинските сестри /34,8% на високо равнище и 56.5% на средно
равнище/, следвани от учащите специалност „Социални дейности”
/4,8% на високо равнище и 76.2% на средно равнище/. Семейният
статус като независим фактор оказва статистическо значимо
влияние върху нагласите за състрадателна любов към близки и
познати хора (F = 3.952; P = 0.005), като се регистрират по високи
стойности при семейните изследвани лица (x=91.6522) за разлика от
несемейните (x=85.1818).
В хода на това изложение бихме могли да предположим, че
състрадателната любов е проява на една от двете форми на просоциалност, а не формира самостоятелна такава, на база водещия
признак – грижа за другия/те. Концепцията за състрадателна любов,
отнесена към изследванията на просоциалното поведение, описва
прояви, най-близки до алтруизма. Общите характеристики между
двете понятия, освен просоциалната им същност са, „че и в двата
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случая поведението е доброволно и спонтанно, провокирано от
конкретна ситуация. Разликата е в това, че алтруизмът може да се
осъзнава в пълния си обем и няма нужда да носи религиозна
санкция” [3], каквато притежава състраданието/добротата като
морална категория.
„Просоциалното поведение става обект на научно внимание и
център на конкретни изследвания сравнително късно – от 60-те
години на 20 век. (По-ранните работи са посветени на „доброто” – с
философско-етичен и религиозен уклон). Първият социален
психолог, който пише за просоциалното поведение, е У. Магдугъл
през 1908 г. Според Магдугъл един от първичните инстинкти е
родителството, свързан с емоцията „нежност, топлота”, които са в
основата на просоциалното поведение. ...За Магдугъл просоциалните прояви на щедрост, благодарност, обич, жал, истинска доброта
и алтруистично поведение от всякакъв вид произтичат от този
инстинкт и съответстващата му емоция… В началото на 60-те години се появяват първите публикации, в които се засягат връзката на
социалните норми за реципрочност и социална отговорност с
оказването на помощ, но те са по-скоро епизодични ” [4]. Акцентът
е бил по-скоро към превенция на агресивното поведение, отколкото
към изследване на помощното поведение само по себе си. „От
средата на 70-те години до началото на 80-те години централна тема
са факторите, които препятстват или съдействат за оказване на
помощ. В този период се засилва вниманието и към проблемите на
развитието на алтруизма от детството (и дори от периода на
новороденото) през юношеството до зряла възраст. ... През 80-те
години се появяват и първите изследвания на помощта от гледна
точка на реципиента. От средата на 80-те до началото на 90-те има
известен спад в количеството публикации по темата, но след това
интересът отново се засилва, като се включват и нови аспекти на
разглеждания проблем – такива като онези форми на просоциалното
поведение, които са ориентирани към по-широк кръг социални
дейности: доброволство, безвъзмездна помощ на служебното място
и други подобни… В началото на този век научните изследвания се
обогатяват с нови насоки: много автори се обръщат към търсене на
теоретични обяснения чрез развитие на интегративни модели, които
да отчитат влиянието на фактори от различни равнища; появяват се
и изследвания на помагането като част от междуличностните,
вътрегруповите и междугруповите отношения. Новите обяснителни
модели водят до развитие на методиките за изследване на проблема
със засилване на полевите изследвания за сметка на лабора117

торните”[7]. В своята книга „Просоциалното поведение като междуличностно отношение” Даниела Карагяурова подчертава, че „терминът „просоциално поведение” е изкуствено създаден от социалните
учени като категория, която да описва поведение, противоположно
на антисоциалното. Ключовите термини и понятия, обясняващи
този феномен, са създадени от учени, а не са се породили в естествените езици. Изкуственият характер на понятията има своите
преимущества - те не са натоварени с допълнителни емоционални
оценки, нямат културна специфика в употребата. В социалнопсихологическата литература се е утвърдило мнението, че най-общото
понятие, което обхваща всички форми на поведение в полза на друг
човек или група, е „просоциално поведение” [ по 3]…В категорията
на просоциалното поведение влизат много и различни видове
социални действия, независимо от условията, обекта, мотивацията
на този, който реализира просоциален акт. Обект на изследване са
широк кръг от действия: от жестове на внимание към непознат,…
до жертване на собствения живот” [Чалдини, Кенрик, Нейберг, 2002
по 3]. „В социалната психология съществуват много понятия, които
обясняват един или друг аспект на просоциалното поведение.
Използването на много синоними е доказателство за многообразието на възприемане и интерпретация на категорията просоциално поведение в различни области на науката и живота, в резултат на
което не съществува еднозначна и единна система на дефиниране и
диференциация между различните понятия. Сродни понятия са
помощно поведение, помощ, алтруизъм, доброволчество, морално
поведение, коопериране, гражданско поведение, привързаност и
ангажираност, социална подкрепа, обгрижване и др.” [2]. В „Идентичност и просоциално поведение” Петя Генкова отбелязва, че „би
могло да се приеме, че „просоциалността като индивидуален психологически и социокултурен феномен обединява в семантичен
аспект понятията алтруизъм и помагащо поведение” [2].
Както всяко научно понятие и просоциалното поведение подлежи на различни тълкувания. По определение просоциалното поведение се окачествява като поведение, което е свързано с положително отношение към околните и оказване на помощ. То се явява
диаметрално противоположен конструкт на агресията, определена
като поведение, чиято цел е нанасяне вреда на околните.
„За да се определи едно поведение като просоциално, се поставят много малко ограничения: то да е съзнателно, доброволно и
резултатът да е в полза на другия [Чалдини и др. 2002, Piliavin, 2008
по 3]. Към тези изисквания, отправени към едната страна (този,
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който реализира просоциалното поведение), следва да се добавят
още две – самата помощ да е необходима на онзи, към когото е
ориентирано действието, както и той да е дал явен или неявен
сигнал, че ще приеме помощта (т.е. облагодетелстваният от просоциалното поведение да е включен в процеса на реализиране на това
поведение)” [3]. В научната литература е застъпена идеята, че
съществуват две форми на просоциално поведение: алтруизъм и
помощ. За да се обхванат всички форми на просоциалност, някои
автори [пак там] прибавят и кооперативното поведение. Има
социални психолози, които обръщат внимание на други явления –
като помощ на работното място, благотворителност, солидарност –
но те са прояви на една от трите форми, а не формират самостоятелни класове на базата на водещия признак – грижа за другите за
сметка на собствените интереси. Проявите на просоциално
поведение са свързани със съдействието и взаимодействието между
хората. В изследване се доказва, че съществува статистически значима взаимовръзка между просоциалното поведение и очакването
за такова от другата страна, като се установява, че хората, които
очакват просоциално поведение към себе си, не е задължително да
проявяват повече просоциално поведение [9]
След като разгледахме дефинициите за просоциално поведение
и аспектите на състрадателната любов, ясно се открояват няколко
допирни точни и при двата конструкта. Първото, на което трябва да
се обърне внимание е, че състрадателната любов се свързва преди
всичко с проявите на любов в романтичните взаимоотношения, а те
като такива са част от социалните взаимоотношения. Просоциалното поведение се разглежда като конкретно междуличностно отношение, проявяващо се в семейството, приятелския кръг и в работните взаимоотношения. В интимните отношения просоциалната
насоченост и поведение са вътрешноприсъщи и необходими предпоставки за съществуването на това взаимоотношение. Помощта в
интимната връзка се схваща като широк спектър на взаимно удовлетворяване на потребностите на личността, свързани с нуждата от
разбиране, сигурност, нежност и социална подкрепа.
Друга особеност, която свързва двата конструкта, се установява при разкриване индивидуалнопсихологичния аспект на просоциалното поведение - емоционалното състояние, напр. състрадание,
съчувствие, емпатия.
Понятието съпричастие/емпатия е безспорно свързано със
състрадателната любов и е един от основните фактори в насърчаването на просоциално поведение към другите, и по-специално е
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свързано с помагането, подпомагането и успокояването при взаимодействията с познати и непознати в краткосрочен и дългосрочен
план. Емпатията отразява чувствата на състрадание, съчувствие,
нежност и подобни, които е вероятно да възникнат при физическа
или психическа нужда. Понякога понятията емпатия, алтруизъм и
състрадателна любов се използват взаимозаменяемо, но те са
независими просоциални мотиви, които в едни случаи могат да си
сътрудничат, но понякога могат и да са в конфликт.
Друг акцент, който би представлявал интерес, е връзката на
конструкта състрадателна любов и просоциалните прояви с понятието алтруизъм. В началото на 90-те години на 20. век все повече
изследователи са склонни да приемат, че наистина съществува
алтруизъм [8]. Най-често, при употребата от учени от близки на
социалната психология области, понятието просоциално поведение
се свежда до една от формите си – алтруизма [3]. Терминът
алтруизъм е въведен от О. Конт и разкрива най-силната проява на
просоциално поведение. Но подобно изместване на понятието е
некоректно, тъй като според Batson & Powell „просоциалното
поведение може да не е мотивирано от алтруизъм, а алтруистичната
мотивация може да не произведе просоциално поведение” [пак там].
Често и с оглед на терминологично улеснение понятието алтруизъм
се употребява като синоним на просоциално поведение и състрадателна любов. Ето защо е важно да се проследят различните
тенденции в интерпретирането на понятието. „Още от създаването
си терминът „алтруизъм” е обвързан с термина „егоизъм” като два
полюса на един континуум, описващ поведение, което облагодетелства действащия индивид или другата страна на взаимодействието. Според Конт хората се ръководят от мотиви, които са
насочени както към собствения интерес (лична печалба, лична
изгода), така и от желание да се „живее за другите”. Това самопожертвователно поведение, което облагодетелства другите, Конт
нарича алтруизъм… За дълъг период от време господства гледната
точка, че зад алтруизма стои замаскиран егоизъм и всяко алтруистично действие по един или друг начин облагодетелства извършителя. Облагата може да бъде външна – идваща от другите, или
вътрешна – себевъзнаграждение (подсилване на положителната
представа за себе си), материална или морална,…. краткотрайна или
дълготрайна; на генетично равнище или на равнище социални
общности” [3].
„…терминът алтруизъм се използва с различен смисъл от
привържениците на различни школи: сред психолозите, които се
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занимават с проблемите на развитието, алтруизмът има смисъл на
по-общ термин и се използва като синоним на помагане или дори
просоциално поведение; еволюционистите използват термина в още
по-широк смисъл, като с него обозначават поведението на всякакви
живи същества – от социални насекоми до хора – които осигуряват
възпроизводството на следващото поколение за сметка на собствения си живот; алтруизмът може да се разглежда в контекста на
моралните действия от философска гледна точка, доколкото се
предполага, че и алтруизмът, и моралното поведение се отличават с
подчиняване на собствения интерес на обща, социална кауза; и
накрая, алтруизмът може да се разглежда като форма на поведние,
при което не се получават външни, а само вътрешни награди”
[Batson, 2008 по 3]. Алтруизмът се дефинира и като поведение на
оказване на помощ в състояние на дистрес [Latane, 1970 по 2], като
в този смисъл се подчертава поведенческият аспект на помощното
поведение. Чарлз Даниел Бейтсън дава следната дефиниция за
алтруизъм: „Алтруизмът е мотивационно състояние, чиято ултимативна цел е увеличаване благосъстоянието на другия”. Определението съдържа три ключови фрази: „мотивационно състояние”;
„ултимативната цел” означава крайна, а не междинна цел, „увеличаване благосъстоянието” се интерпретира като възприемане на
една промяна за желана и прилагане на усилия за постигането й.
Основният извод от предложената дефиниция е, че „алтруизмът и
егоизмът са качествено различни и не могат да присъстват едновременно по отношение на конкретната цел, като всеки от тях води
до разнообразни форми на поведение. В даденото определение
Бейтсън не включва саможертвата, тъй като саможертвата насочва
вниманието към последиците, а не към мотивацията, както и че тя
предполага висок разход за извършителя. Авторът разглежда
алтруизмът само като мотивационно състояние, което поражда
известни проблеми в прилагането на подхода при изследване и
интерпретиране на явлението в по-широк социален контекст.
Други автори поставят алтруистичното поведение в по-общ
контекст, който съдържа освен мотивация, но и конкретни действия
и техните последици Macauley & Berkowitz (1970) подчертават, че
„алтруизмът е всяко поведение, което е в полза на околните без
очаквания за личностно облагодетелстване или възвръщаемост” [2]
„…алтруизмът се отнася до най-всеотдайното поведение, при което
се облагодетелства друг – при него и мотивацията и действията, и
резултатът са в полза на другия за сметка на личната изгода.
Личните интереси остават на заден план, те се пренебрегват, а
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индивидът се съсредоточава върху чуждите интереси [Рейковски,
1980, с.36 по 3]. Това е „доброволно и преднамерено поведение,
осъществявано единствено с цел ползата за друг човек”, затова и
алтруистичният мотив осигурява „подпомагащо поведение на найвисше морално ниво” [1].
Л. Ъндърууд (2002) предпочита термина състрадателна любов
за разлика от термина алтруизъм. Тя твърди, че състрадателната
любов предполага по-дълбока "инвестиция на себе си" и че подобна
инвестиция изисква самопознание и личен, свободен избор, да се
пожертват личните интереси в името на доброто на друго лице [6].
Един от факторите/детерминантите, оказващ влияние при реализирането на просоциално поведение, е свързан със социалните
роли, които човек изпълнява, както в интимните връзки и близкото
обкръжение, така и на работното място. Интересна линия на бъдещо
изследване би било да се проследи помагащото поведение между
колеги при професионалните взаимодействия и взаимоотношенията
на работното място. В тази област се използва понятието организационно просоциално поведение, като „най-често употребявания
аспект на този поведенчески конструкт е гражданското поведение в
организациите на Bateman & Organ (1983) и на Smith, Organ и Near
(1983) (... Organ, 1988). Този фактор съответства на понятието
алтруизъм, както се интерпретира в изследванията на просоциалното поведение. Алтруизмът в организациите е съответното
поведение на членовете на една организация, което облагодетелства
други членове на тази организация” [2]. Тук ударението се поставя
върху поведенческия аспект.
При изучаване на просоциалното поведение като социалнопсихологически феномен, теоретичните постановки са следствие на
емпиричните резултати [Lueck, 1988 по 2]. Изхождайки от тази
линия на разсъждения, ето защо е важно да се проследят и обогатят
емпиричните резултатите от изследвания на проявите на състрадателна любов за по-задълбочено разкриване процеса на оказване
на помощ.
В процеса на социализация всяка една личност трябва да се
убеди, че освен за собственото си благополучие е отговорна и за
социалното благополучие, което подхранва и поддържа моралните
устои на обществото като цяло.
Въпреки липсата на научен консенсус относно концептуализирането на конструкта състрадателна любов, трябва да се подчертае фактът, че теоретичното изучаване и емпиричното изследване на структурата на този вид любов и проявите на просо122

циалност би допринесло за стимулирането, изграждането и поддържането на едни по-пълноценни и позитивно обагрени близки,
романтични взаимоотношения и по-стабилни и сигурни социални
интеракции в една общност.
Би представлявало интерес в бъдещо изследване да се проследи взаимовръзката между проявите на състрадателна любов и
просоциалното поведение за български условия, и дали емоционалната интелигентност би се оказала значим фактор/предиктор за/при
реализирането на просоциално поведение, както и за нивата на
състрадателна любов.
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АВТЕНТИЧНОСТТА КАТО МНОГОМЕРЕН
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСТРУКТ
Надя Матеева
Департамент по психология, ИИНЧ – БАН, София
Резюме: Настоящата работа има за цел да представи теоретичната
основа на психологически модел, описващ процесите на изследване на
собствена автентичност и това как те могат да бъдат полезни за широк
спектър дейности, аспекти и сфери от приложната психология. Изявата на
реалните потребности и мотиви за ефективни действия и взаимодействия
стои в основата на интереса към изследване на автентичните търсения в
психологията. Обяснението на тези процеси дава възможност за по-добро
разбиране и оптимизиране на работни процеси в много обширна територия
от областа на приложната психология – от тясно специфичните психотерапевтични модели и полета, през по-широката сфера на консулативните
психологични услуги – в индивидуален, групов и междугрупов контекст,
до необятната сфера на социалните взаимодествия и процеси.
Ключови думи: автентичност, себерефлексия, личностен конструкт, междуличностни отношения

Все по-често в наши дни се улавяме забързани в преследването
на задачи, цели и стремежи, които сме си поставили; постигаме
резултати и привидни постижения, но дълбоко в себе си оставаме
неудовлетворени, разочаровани или неразбрани по пътя към
усещането за собствена реализация, себеизява и осъщественост.
Много често се опитваме да не отдаваме значение на тези
усещания, да съберем сили, да се мобилизираме, да се абстрахираме
от най-съкровените си преживявания в името на видимите външни
победи. По този начин се озоваваме в ситуация, в която реалните ни
чувства, от това което правим, от начина по който организираме
ежедневното си функциониране и от целия спектър на контакти със
заобикалящата среда остават дълбоко пренебрегнати, завоалирани
или скрити, дори понякога напълно потиснати и често забравени
дори от самите нас. Това често се случва, защото културата и обществените изисквания, в които пребиваваме през всички социални
контакти и форми на взаимодействие с близки, колеги и приятели
ни възпитава в норми, които ни карат да бъдем силни и да
постигаме високи външни резултати, за сметка на това да бъдем
истински (понякога с цената на това да сме слаби и уязвими), но в
по-широк контекст щастливи от това, което правим и желаем
действително, т.е. от възможността да бъдем себе си, което на
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практика ни кара да се чувстваме щастливи от това, което правим и
желаем действително.
Обратната страна на този тип отчуждаващо от себе си поведение ни се свързва с т.нар. автентично функциониране на хората.
Понятието за автентичност се въвежда още от древнит ефиософи и
е тема, която продължава да ни вълнува с актуалността си повече от
хилядолетия. Постепенно, с развитието и напредването на съвременната наука, изследването на това понятие става все по-ясно и
научно обосновано.
Със своята универсалност и многоаспектонст, този модел представя по какъв начин възможностите, които съпровождат и подкрепят хората по пътя на търсене, намиране и задържане на
усещането за собствената автентичност, им помагат да преодоляват
своите опасения и ограничения, възпиращи ги от възможностите за
осъществяване на по-спонтанен и автентичен, а с това и по-ефективен начин на живот. По този начин, изследването на причините,
които ни задържат от това да бъдем по-истински със себе си и с
другите около нас, взема предвид и цялата гама обществени натиск
и съображения, през по-непосредствения кръг на хората около нас,
и не на последно място – личните убеждения, които ни отдалечават
от собствената автентичност.
Настоящата работа представя изследователския и концептуален потенциал на разбирането за мястото и значението на автентичността като многомерен психологически конструкт в широкия
контекст на полето на приложната психология. Логично е подобен
анализ да започне с преглед на философските традиции в изследването на автентичното човешко функциониране и да продължи с
представяне на съвременното състояние на психологическите изследвания върху автентичността като цел на приложната практика.
Това ни позволява да проследим както комплексната, многомерна
концепция за автентичността във връзките й с други основни понятийни модели в съвременната психология, така и изследователските
резултати, удостоверяващи нееднозначно, че автентичността е
свързана с различните аспекти на здравото и пълноценно психично
и междуличностно функциониране, свързано с функционалните
защитни механизми на Аз-а, себеосъзнаването, вътрешната съгласуваност на Аз-концепцията, ефективното изпълнение на социалните
роли, конструктивните стилове на справяне, постигането на жизнените цели, психичното благополучие, интимните отношения, самооценката и т.н.
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Философите, хората на изкуството, учените и психотерапевтите от древни времена до днес се опитват да дефинират какво е
всъщност „истинското Аз” на човека и как е възможно неговото
автентично фунциониране. Описания на автентичното, неподправено и вътрешно съгласувано функциониране се откриват в множество философски школи, започвайки от древна Гърция (Сократ и
Аристотел) и достигайки до съвременните хуманисти, феноменолози и екзистенциалисти – Ницше, Киркегор, Сартър, Хайдегер и
др. Въпреки неяснотата и разпокъсаността на повечето от тях,
съвременното изследване на автентичността в психотерапевтичен
контекст дължи много на философските разработки по темата. В
тях автентичността се разглежда от етични, онтологични и феноменологични позиции, а автентичното функциониране се обвързва
устойчиво със:
• самопознанието и себеразбирането на личността;
• откритостта на хората към обективното приемане на тяхната
онтологична действителност (т.е. признаването както на техните
желани, така и на техните нежелани страни на собственото Аз);
• действията и междуличностните и социални взаимодействия, съгласувани с дълбоките, същностни за човека преживявания, чувства, ценности и убеждения [27].
Автентичността в тези философски наблюдения се обвързва
винаги със стремежа към щастие и психично благополучие [72],
постигани чрез пълноценна себереализация и комплексно психосоциално фукциониране в съответствие със собствения потенциал и с
вътрешната същност на „реалното Аз” на човека [47].
Стъпвайки на тези философски открития, започващи още от
Аристотел, съвременните автори в областта на психологията на Аза [15][64] свързват автентичността със „саморганизацията на Аз-а”,
а последователите на теорията за личностното самоопределение
[14] – с „интегрираната саморегулация” и „вътрешната съгласуваност на Аз-а” [64]. При това всички те подчертават, че още от
Аристотел концепцията за автентичността ни позволява да изследваме тясната връзка между себепознанието и саморегулацията на
поведението на човека, както при здравото пълноценно функциониране, така и при различни психични разстройства[28][22][26].
Изследвайки неавтентичните поведения на „фалшивото Аз”, философи, психолози и психотерапевти открояват централната роля,
която имат културния и социален контекст, за формирането на
нееднозначното отношение на човека към собствената му автен126

тичност и автентичността на другите, с които взаимодейства в
живота си. Появяват се изследванията върху „себенаблюдаването”
(self-monitoring) [65], “формирането на впечатленията” и „стратегическото себепредставяне”[20][44][61][19][23], които стъпват
на психодинамичната традиция в изследването на ролята на
„защитните механизми на Аз-а” за формирането на изкривена
представа за себе си и неавтентични, дисфункционални поведения
[47]).
Дори незадълбочения и избирателен преглед на съществуващите към момента философски и феноменологични разработки
върху автентичността позволява да се забележи богатството и
комплексността на конструкта „автентичност” от гледната точка на
психотерапевтичната практика. В тях, на първо място автентичността ни се разкрива в тясната си връзка със себеразбирането на
личността. Второ, автентичността се съотнася с поведенията, които
имат своите корени в това себеразбиране – автентичното поведение
се отнася към действията, които пълноценно и недеформирано
изразяват човешките ценности и убеждения на основата на собствения, автономен избор на техния автор – „реалното Аз” на
личността. На трето място, автентичното функциониране е израз
на желанието и капацитета на личността обективно да разглежда и
приема всички свои „ядрени”, същностни страни без самозаблуди,
защитни маски и деформации, с относителна непредубеденост във
възприемането на личностно значима информация за собствената
онтологична действителност. Не на последно място, автентичното
функциониране се разглежда и в неговата конкретна насоченост
към другите хора в процеса на междуличностните и социални
взаимодействия.
Като цяло, автентичното функциониране от психодинамична и
екзистенциално-хуманистична гледна точка е сложна система от
множество психични и поведенчески процеси, която позволява на
хората свободно и автономно да избират да ангажират дълбоката си
неподправена, реална същност в насочване на поведението и
взаимодействията си с другите, ставайки „автори” и „агенти”, и в
крайна сметка „господари на себе си” в процеса на себереализация[40]. Подобно разбиране, безспорно има своите непосредствени проекции в работата на психотерапевтите, независимо от
тяхната медтодологична и технологична ориентация и подготовка.
Теорията за самоопределнието [11][12][14] особено отчетливо
подчертава, че хоратата са автентични когато действията им отразяват тяхното истинско, „ядрено” Аз, когато са автономни и
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самопределящи се [25] описват в психотерапевтичен контекст автономно функциониращите личности като „посрещащи непрекъснато
изменящия се поток на преживяванията си с откритост и с
готовност да ги възприемат, без изкривявания и опити за избягване,
точно и всеобхватно, за да се интегрират в съществуващите Азструктури” (p. 88). Свързвайки автономността с автентичността те
подчертават, че автентично функциониращите и автономни личности постигат по-голямо вътрешно единство на разбиранията и
действията си, имат по-висока толерантност към преживяванията и
чувствата си, без да ги възприемат като заплаха и без да изпитват
необходимост да се защитават от тях (p. 88–89), чувстват се в
ролята на свободно избиращи и насочващи поведението си и се
държат честно и искрено във всичките си взаимодействия. Съгласно
теорията за самоопределението и множеството емпирични изследвания на това направление в психологията, автентичността заедно
със самоопределението, компетентността и свързаността с другите
са сред решаващите фактори за оптималното психично и социално
функциониране, за психичното благополучие и здраве [14].
[55] разглежда автентичността в психотерапевтичен контекст,
свързвайки я с разбирането в хуманистичната психология за
самоактуализиращата се, или пълноценно функционираща личност
[46]. В този смисъл автентичността се свързва с някои основни
характеристики като [6]: На първо място, откритост към преживяванията си – обективни и субективни; толерантност към неопределеността и тенденция за възприемане на действителността акуратно, непредубедено, а не защитно като се деформира или цензурира.
На второ място, автентичните хора могат да живеят пълноценно в
текущия момент – „тук и сега”, те са адаптивни и гъвкави и
преживяват самите себе като непрекъснат, „флуиден” процес, а не
като „кристализирали” структури. На трето място, автентичността е свързана с вътрешното доверие на човека в собствените му
чувства и преживявания и възможността през тях да насочва
поведението и взаимодействията си. На четвърто място, автентичността е наситена с преживяването за свобода и автономност,
които се изразяват в нагласите към преживяванията, чувствата и
изборите на личността, дори когато средата не ги поощрява и
възнаграждава. На пето място, автентично функциониращите
личности са креативни, конструктивни и оригинални в начина си на
живот, защото са уверени във вътрешните си преживявания и са
готови да учат и да се адаптират в постоянно променящите се
условия на действителността.
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[40] в многофакторната си рамкова концепция за автентичността обединяват всички по-ранни наблюдения и емпирични
находки в изследванията на взаимовръзките между автентичността
и здравото, пълноценно психосоциално функциониране на личността. От гледната точка на целите на психотерапевтичната практика,
полезността на техния концептуален модел трудно може да се
подцени. Той интегрира разбирането, че автентичността отразява
степента, в която мислите, чувствата и поведенията на личността са
отражение на нейното същинско, „реално Аз”. Акцентът е върху
преодоляването на защитните нагласи при преценката на информацията, откритостта и доверието във вътрешните преживявания и
използването им при самоопределянето на поведението и междуличностните отношения [21][32][34]. Автентичността се определя
като вътрешно невъзпрепятствано функциониране на „ядреното Аз”
в ежедневието на човека. При това, на автентичността се гледа като
на система от четири взаимосвързани, но и обособени процеса:
себеосъзнаване; непредубедена, без субективен уклон, обработка на
преживяванията; автентично поведение и автентични междуличностни отношения. Всеки от тези компоненти в системата на автентичното психосоциално функциониране има специфични характеристики, които допринасят съществено за разбирането на мястото
на автентичността в контекста на психотерапията.
1. Първото измерение на автентичността е себеосъзнаването –
то се отнася до насочеността-към и мотивацията-за самопознаване и
доверяване на собствените мотиви, чувства, желания и самовъзприятия. Налице е мотивация да се разберат по-пълно собствените
действителни силни и слаби страни, цели и аспирации, диспозиционни характеристики и емоционални състояния. По-доброто
познание на собственото „реално Аз” подпомага автентичните хора
в интеграцията им към вътрешно съгласувана и многопластова
представа за себе си [52].
Функционирайки по-автентично, хората придобиват самопознание и разбиране на своята комплексност, за наличието на множество, често противоречиви страни на своето Аз и ги интегрират
по-пълно в една по-съгласувана и артикулирана Аз-концепция [34]
[3][4]. Това им позволява и по-висока функционална гъвкавост на
психично и социално равнище [51], а оттук – по-висока вътрешна
увереност в способността им да използват множеството страни на
своето Аз при справянето си със житейските предизвикателства.
Подобна функционална гъвкавост води до снижаване на тревожността и подобряване на справянето и усещането за автономност
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[72]. [38] доказват в изследванията си, че показателите за автентичност корелират положително с личната ефикасност и негативно
с тревожността, съмненията в себе си и защитното избягване.
Себепознанието като компонент на автентичността е един
жизненоважните фактори за здравото психосоциално функциониране – то подпомага интеграцията на Аз-а и себеприемането – в
крайна сметка личността възприема непрекъснато и интегрира
повече информация за различните свои страни.
2. Вторият компонент на автентичността в този модел е
безпристрастното, неповлиявано от субективни уклони и атрибуции
получаване и обработване на отнасяща се към Аз-а информация.
Това е свързано с обективността при осмислянето и приемането на
собствените положителни и негативни страни на Аз-а и другите
вътрешни преживявания, чувства и възприятия. Те не се отричат и
изкривяват защитно, или преувеличават с цел изкуствено себеизтъкване. Непредубедената, без субективен уклон преработка на
информацията отразява относителното отсъствие на интерпретативни и атрибутивни изкривявания (както е при действието на
защитните механизми и нарцистично мотивираните тенденции за
грандиозност и съпоставително превъзходство на Аз-а). Налице е
снижена ориентация към себеобслужване чрез самозаблуди и
илюзии. Автентичните хора просто не се ангажират с подобни
примитивни защитни тактики [43]. Този компонент на автентичността е свързан пряко с интерпретацията на ролята на защитните
механизми на Аз-а в процеса на психотерапевтично взаимодействие
[73] – незрелите защити водят до съществени деформации на
реалността и отказ да се приемат и преработват неприятните
емоции и преживявания [72], а с това и до сериозни проблеми в
адаптацията. На това ниво автентичността допринася за една повнимателна и пълна представа на Аз-а за себе и за действителността, и така – за по-автономни и градивни избори на ефективни
поведенчески модели, основаващи се на „проверка на действителността”. И обратно, неавтентичното ангажиране със защитни и
атрибутивни изкривявания ограничава възможностите за ефективно
себеосъзнаване и ефективно психосоциално функциониране.
[16][57] също посочват, че хората ориентирани в процеса на психотерапията си към личностно израстване, развитие и комплексност,
определено се нуждаят от разгръщането на този компонент на
автентичността си. Субективните самозаблуди, защитните илюзии и
фалшивите представи за себе си са много по-дисфункционални от
внимателната, не винаги привлекателна представа за действи130

телното състояние на нещата [71][11][56], особено що се отнася до
дългосрочните им ефекти върху пълноценното психосоциално
функциониране.
Психодинамичните направления отдавна са намерили причините за тези деформации в действието на защитните механизми на
Аз-а, изправен пред тревожността и несигурността и склонен на
неавтентично себевъзприемане и поведение, в името на избягването
им. Емпричните изследвания показват, че автентичните личности
са по-малко склонни към подобно себеобслужващо и защитно
деформиране на преживяванията и поведенията[41]. Хората, които
използват примитивни защитни механизми напротив, не само
изкривяват действителността, но и страдат от множество психични
и междуличностни последствия на собствената си неавтентичност [70]. Защитното функциониране е антипод на автентичните
процеси и води до подоптимално психосоциално функциониране.
Автентичността е свързана с по-обективна и диференцирана самооценка, по-пълно себеразбиране [50]. [21] емпрично потвърждават,
че пълнотата на себевъзприятията и втория компонент на
автентичността са положително и значимо свързани.
3. Третият компонент на автентичността в модела на Кернис и
Голдмън се отнася към избора на поведения в по-пълно съответствие със собствените ценности, предпочитания, потребности и чувства за разлика от действието по един „фалшив”, насочен
към поощренията или санкциите от средата и одобрението на
околните, начин. По същество, този компонент е поведенческият
продукт на себеозсъзнаването и непредубеденото, правдиво преработване на информацията за действителността. Наистина съществуват обстоятелства, в които несъобразеното с условията изразяване
на собственото „реално Аз” води до сериозни социални санкции. В
тези обстоятелства автентичността се проявява чрез по-високата
чувствителност към несъответствията между тенденциите на
„реалното Аз” и натиска на средата, а също и чрез по-ясната
представа за потенциалните последици на изборите, които личността прави на поведенческо равнище. Един от най-типичните
показатели за отсъствие на автентичност в психотерапевтичен
контекст е именно сляпото подчиняване на действието и въздействията от средата [14].
Автентичното поведение може да се разграничи от неавтентичното с това, че първото се основава на осъзнавани, мотивирани
намерения и избори. Автентичното поведение се ръководи от честна преценка на всички аспекти на Аз-а, гарантирана от пред131

ставените по-горе първи и втори компонент на автентичността.
Всъщност, автентичното поведение е резултат от избор,
насочен към решение и основаващ се на отчитането на проблемите, мотивите, убежденията, ценностите и чувствата ни.
И обратно, неавтентичното поведение рядко се основава на
съзнателен избор и се съпровожда с неосъзнаване на това, че се
игнорират, опростяват и изкривяват важни страни на действителността при организацията на поведението.
Автентичността не е автоматичен резултат от натрапчиво
желание да се действа съгласно поривите на собственото „истинско
Аз”, а отразява един свободен, съзнателен и естествен израз на
собствените чувства, мотиви и предпочитания, дори когато те са в
разрез с непосредствените обстоятелства в средата и водят до
конфронтация и непосредствен сблъсък с тях. Автентичността
негативно корелира с готовността на личността да се ангажира в
низходящи социални сравнения, себенаблюдаване и публично
формиране на впечатленията [40].
4. Себеосъзнаването, безпристрастното преработване на
информацията и автентичните поведенчески избори, като компоненти на автентичността са тясно взаимосвързани и в същото време
ясно очертани като отделни фактори асоциирани с показателите за
здраво психосоциално функциониране на личността. Към тях се
добавя и четвърти значим компонент – автентичността в
междуличностните отношения и социалните взаимодействия:
„...да си автентичен означава да си самия себе си, да си искрен и
неподправен в отношенията с другите” [31]. Автентичността в
отношенията представлява израз на това, че личността цени и се
стреми към откритост, искреност и правдивост в близките си връзки
със значимите други. По същество този компонент на автентичността изисква човек да е непресторен, истинен, честен в социалните си мотиви и в междуличностните си взаимодействия, а не да се
преструва и нагажда към обстоятелствата. Това изисква отчитане на
реалната значимост на автентичните отношения с другите като част
от собственото „реално Аз” и приемане на възможността Аз-а и
другите да установяват и поддържат подобни отношения. Нещо
повече, отчитайки че диспозиционната автентичност говори за повисока степен на себепознание и себеразбиране, готовност за
обективно оценяване на себе си и другите, автентичността в отношенията означава и по-пълноценна съгласуваност в междуличностните възприятия. Това се потвърждава в изследванията, проведени в парадигмата на теорията за социалната верификация в
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психотерапевтичен контекст [66] – пациентите са мотивирани да
разширят себеразбирането си в терапията и търсят влизането в
отношения, които повлияват и верифицират съществуващата им Азконцепция [65]. Процесите на себе-верификация в близките междуличностни отношения се разгръщат именно когато и останалите
компоненти на автентичността са налице. И обратно, при ниска
автентичност на когнитивно и поведенческо ниво, в междуличностните отношения се активират процеси на себеизтъкване, себепредставяне, формиране на „фалшиви” впечатления, които изкривяват междуличностните възприятия, оценки и отношения [40].
Слабите прояви на автентичност в поведението често разкриват наличието на базисна несигурност в отношението към себе
си като искрен партньор на другите, която от своя страна увеличава
мотивацията за съзнателно или несъзнателно себезасилващо представяне и фалшиво себеизтъкване [32][33]. Разминаването между
себевъзприятията и възприятията за това как ни възприемат
партньорите в междуличностните отношения тласка хората към
опити за формиране на „фалшив положителен образ за себе си” в
представите на другите. [48] установяват , че хората които изпитват
сигурност в междуличностните си отношения оценяват по-акуратно
сходствата и различията във възприятнията и преживяванията си с
тези на социалните си партньори. Те се чувстват по-разбирани и
приемани от партньорите, с които се отнасят неподравено, автентично. Автентичните отношения водят до реципрочни процеси на
себеразкриване, споделено доверие и близост [53]. Така, автентичността в отношенията опосредства постигането на близки, доверителни и интимни връзки с хората, които от своя страна подпомагат
автентичното себеизразяване на „реалното Аз” в междуличностен и
социален план, без преживявания за риск, заплаха и критика. В
подкрепа на това наблюдение [34] установяват в изследванията си
значима корелация между автентичността в отношенията и
преживяването на сигурност в тях, свързани с липсата на страх от
неразбиране, отхвърляне и критика. В психотерапевтичен контекст
хората, постигащи автентичност в отношенията се ангажират в поздрави, по-удовлетворяващи и по-пълноценни взаимодействия със
значимите за тях други хора, в сравнение с пациентите с висока
междуличностна неавтентичност. При това автентичността в
отношенията помага – както откриват в изследванията си [24], –
партньорите да възприемат взаимното, споделено и балансирано
себеизразяване на своите истински чувства, желания и потребности.
Това е фактор, който поражда удовлетвореност във взаимодей133

ствията, взаимна валидизация и усещане за подкрепа на автентиността във взаимоотношенията с партньорите.
Представените четири компонента в многомерната структура
на автентичността са взаимосвързани и в същото време, по отделно
обособени. Например в психотерапевтичен контекст често автентичността се наблюдава на едни нива, но отсъства от останалите
[32] (Таблица 1):
Таблица 1. Компоненти на автентичността
СЕБЕОСЪЗНАВАНЕ
• Осъзнаване, познаване и доверие в собствените мотиви, чувства,
желания и себевъзприятия;
• Осъзнаване на собствените силни и слаби страни, доминантни и
рецесивни аспекти на личността, мощните емоционални преживявания
и ролята им в собственото поведение.
БЕЗПРИСТРАСТНА ПРЕРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА
• Минимални или напълно отсъстващи тенденции към отричане,
изкривяване, преувеличаване или игнориране на себеразбирането,
собствените преживявания и външната информация за себе си;
• Обективност и приемане на действителната картина на собствените
силни и слаби страни.
АВТЕНТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
• Действия в съответствие със собствените истински ценности,
предпочитания и потребности;
• Отказ от действия насочени единствено към поласкаване и
впечатляване на околните или получаването на награди или избягването
на санкции от средата.
АВТЕНТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
• Оценъчно отношение и активни усилия за постигане на откритост и
неподправеност в близките междуличностни отношения;
• Акцент върху значението значимите други да виждат истинското ти
Аз, в това число дълбинните му, потенциално по-сенчести страни, които
обичайно не се разкриват;
• Непрестореност, а не фалшиви отношения с другите.

Автентичността като многомерен психологически конструкт
демонстрира устойчиви връзки с други важни променливи в
изследванията на публичното и частното себеосъзнаване [15], себеобслужващите уклони в информационната преработка и атрибутивните процеси [1]. Значението на автентичността в поведението
се потвърждава и от резултатите в изследванията на съгласу134

ваността между личност и поведение от [42] и [65]. Автентичността
в отношенията получава специално място в проучването на
себеразкриването и близките междуличностни отношения [48].
Това превръща понятието „автентичност” в централно за
изследванията и практиката на различни психологични направления, именно поради капацитета му да интегрира изводите от всички
тези разнообразни психологически изследвания върху процесите в
основата на пълноценното автентично функциониране на човека в
норма и патология.
От гледна точка на приложната психология е важно да се
отчита, че емоциите, преживяванията, мислите и информацията,
които несъответстват на собствения, дълбинен и реален Аз-образ
почти винаги пораждат усещане за заплаха и тревожност, водят до
снижена самооценка и мощни негативни афекти и поведенчески
смущения. Опитвайки да се предпазят от тези преживявания,
пациентите използват огромен набор от психични защитни механизми. Те могат да бъдат представени като „..дълбинно мотивираните когнитивно-поведенчески стратегии, които предпазват Аз-а от
възприемане на заплахите и поддържат положителната му самооценка, редуцирайки негативните афекти и запазвайки положителната репрезентация на значимите за човека фигури” за сметка на
неговата автентичност [16]. Това, че защитните механизми на
пациентите редуцират пълноценното и правдиво възприемане на
преживяванията, които са заплашителни и неприемливи, чрез изкривяване на осъзнаването им, е класически принос на психодинамичните подходи. При преживяване на заплаха за самооценката си,
хората контролират чрез тях осъзнаването на преживяванията и
чувствата си [16]. В резултат, те се отдалечават от заплахата и
нейното емоционално преживяване в известна степен и избягват
или модифицират мислите и чувствата, които застрашават представата им за собственото им Аз и за действителността. Моделът на
автентичността като многомерен конструкт позволява да се наблюдава как хората с ниски нива на автентичност използват защитните
си механизми. И обратно, постигането на по-високи нива на
автентичност в резултат а психотерапията води до промяна в мотивацията и разбирането на хората за собствените им дисфукционални
защити и ролята им в процеса на симптомообразуването и устойчивостта на проблемите им.
Налице са множество вербални маркери за действието на
защитните механизми [16], които позволяват да се проследят
мотивационните стратегии на хората в опитите им да предпазят Аз135

а си от възприеманите заплахи. Например, те рационализират,
обвинявайки други и обстоятелствата за проблемите си, или отказват на конфликтните емоции достъп до съзнанието си, идентифицирайки се само с приемливите за Аз-а чувства, желания, емоции
и представи.
Изследването на връзката между тези защитни процеси в
психологията и автентичността е изключително благодатна тема от
гледната точка на анализа на механизмите на ефективното психологично въздействие. [17] докладвайки резултатите от своите изследвания върху защитните стратегии на пациенти потвърждават
връзката между ниските показатели за диспозиционна автентичност
и наблюдаваните ниски нива на осъзнато разбиране и приемане на
собствените застрашителни преживявания, емоции и поведения, от
една страна и от друга – високите нива на защитно изкривяване на
преживяванията, разглеждано като реинтерпретация и модификация
на преживяванията и събитията по посока нагаждането им към
същестуващата Аз-концепция. Тези данни потвърждават и по-рано
направените наблюдения, че защитните процеси затрудняват автентичността в различните й аспекти [8][60][62][69][73]. Това дава
възможност да се валидизира конструкта „автентичност” чрез отчитане на ролята на разннобразните защитни стратегии на пациенти с
различни проблеми и задачи в терапевтичния процес. Независимо
от това какви защитни механизми се използват от тях, общият ефект
на действието им в хода на работа е снижената автентичност на
едно или повече нива – когнитивно, личностно, поведенческо или
интерактивно. Високата автентичност устойчиво се наблюдава при
отсъствие на дисфункционални защитни стратегии [39] и обратно,
засиленото действие на защитните механизми се придружава от
устойчиви прояви на „фалшиво” завишена или снижена самооценка [32][34]. Тези резултати подкрепят изводите за значението на
автентичността за психичното благополучие и пълноценното психосоциално функциониране като системни задачи на процеса на
психологическо консултиране.
Дезадаптивният ефект на защитните механизми се наблюдава
не само като снижаване на автентичността, но и като преживяване
за психично неблагополучие и неудовлетвореност от живота [59].
Колкото по-високи са нивата на автентичност, толкова повече
пациентите са способни да се справят с представляващите заплаха
за Аз-а им, преживявания и информация по един осъзнат, неподправен и неддеформиращ ги начин, а това от своя страна е устойчиво свързано и с подобрено психосоциално функциониране, по136

висока самооценка и субективна удовлетвореност от живота. Автентичността води и до още една важна придобивка – хората усвояват
една по-релаксирана, спокойна и неоценъчна осъзнатост за непосредствените си положителни преживявания и чувства [3]. Нараства
усещането за подобрено психично здраве и благополучие [2], а
заедно с това и усещане за пълноценно психосоциално функциониране [34]. Автентичното себеосъзнаване върви ръка за ръка с
подобряване на възприятията за различните вътрешни и външни
стимули, с компетентното и внимателно описание на собствените
вътрешни състояния и със способността да се насочва вниманието
към текущите задачи и предизвикателства по един неоценъчен и
дефанзивен начин [43]. Автентичността в поведението на пациентите е свързана с подобрена компетентност в описанията, които те
дават на наблюдаваните от тях събития и процеси, по един вътрешно мотивиран и съгласуван начин [10]. Като цяло постигането
на автентичност в психотерапевтичния процес предсказва надеждно
подобрените показатели за позитивно психосоциално функциониране на личността и в частност – по-високата насоченост към самоактулаизация на потенциала [29], подобрената жизненост (виталност) [58], сниженото равнище на преживяван психичен дистрес [7]
и редуцирането на съпровождащите соматични симптоми.
Автентичното функциониране еднозначно се асоциира и с
подобрена психосоциална адаптация на пациентите в психотерапията и използването на конструктивни, ориентирани към проблемите и източниците на стрес стратегии за справяне [3] [49] [70]
[21]. Автентично функциониращите индивиди атакуват открито
проблемите си, планират осъзнато и проактивно участието си в
мерки за решаването им и по-малко се ангажират в дисфункционални отклонения от консултативния процес. Това не само
показва, че нарастването на автентичността позволява една поефективна саморегулация на собственото им поведение и участие в
преследването на задачите в психотерапевтичната работа, но и
позволява една по-открита и активна позиция в търсенето на емоционална и професионална подкрепа. Автентичността, при това е
негативно свързана с прибягването към познатите дисфукционални
и дезадаптивни стратегии за справяне, например – злоупотребата с
вещества и алкохол. Подобрената автентичност ангажира пациентите с активна и конструктивна ориентация към работа с проблемите и източниците на стрес, снижава готовността им да се измъкват от тях просто чрез повтаряща се фиксация и вентилация
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върху на негативните си емоции в повтарящи се периоди на оплаквания и самосъжаление.
Автентичното функциониране взаимодейства положително и с
основни аспекти на самооценката, както и личностовата организация на себевъзприятието като цяло, а заедно с това и функционирането на социалните роли. Цялостната организация на представата за себе си има отражение върху аспекти от когнитивните
структури, които организират и насочват управлявлението на
свързаната със себе си, информация. В повечето обяснения и теории
за себе-организацията се представя под една или друга форма,
йерархично представяне на себепознанието, където специфични
съдържания на представата за себе си за включени в по-общи
себерепрезентации (напр. обобщено представяне на личностовите
характеристики, без да са съотнесени със себе си). Такъв тип
организация оказва влияние върху различна степен на съгласуваност, унификация, последователност и т.н, срещу фрагментираност,
диференциация, объркване и др.
Автентичността като цяло, корелира отрицателно с отричането
на съществуващите проблеми и на действащите стресори в живота
на пациентите. Постигането на автентичност в психотерапията води
до ангажиране с конструктивни стратегии на справяне – активно
решаване на проблемите, планиране, търсене на социална и емоционална подкрепа. В работата си [21] емпрично потвърждава предиктивните възможности на автентичността по отношение на друга
група променливи свързани с положителния напредък в психотерапевтичния и консултативен процес: (1) самооценка и самоуважение; (2) вътрешната съгласуваност и съдържание на Аз-концепцията; (3) ефективно функциониране и адаптация в различни
социални роли.
Това превръща автентичността в значим многомерен психологически конструкт, свързан с редица процесуални и резултативни
показатели за ефективността на приложната психология. А с това и
в реално предизвикателство към изследователската и практическата
работа на психолозите – независимо от техните методологични
позиции и технологични предпочитания.
Литература*
* Поради големия си обем списъкът на използваната литература не
включен в настоящия доклад. Авторът с готовност ще го предостави на
всички, които проявяват интерес да се запознаят с него.
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НА КАКВО ЧОВЕК ИМА ПРАВО И КАКВО МУ СЕ ПОЛАГА
Елена Паспаланова, Ц. Янева
Нов български университет, София
Предмет на анализ в настоящето изследване е едно сложно
психично образувание – генерализираната нагласа “Полага ми се”
(entitlement attitude), която изразява очакванията на човека за това какви
са неговите права. Целта е да се изясни смисъла, който се влага в два
израза, с които английският термин “entitlement attitude” се превежда на
български език – “имам право на” и “полага ми се”. Резултатите от
изследване на 215 лица показват, че смисловото ядро на двата израза е
еднакво и въпреки че са налице известни различия те могат да се
използват като синонимни.
Ключови думи: нагласа „Полага ми се”

От средата на 70-те години на миналия век интересът на
редица изследователи от различни социални науки се насочва към
едно явление наречено в англоезичната литература “entitlement
attitude”. От различна гледна точка с него се занимават икономисти,
социолози, юристи, политолози, антрополози, психолози, психиатри, специалисти в сферата на образованието. Освен това терминът
entitlement се използва не само в редица научни дисциплини, но и
във всекидневния език. При това положение естествено е да
съществуват известни различия или най-малкото акценти в смисъла,
който се влага в него. За юристите например entitlement е “законно
влязло в сила право” [10]. В юридически контекст, когато се разглеждат легалните, установени със закон, права на човека, може би
най-добрият превод на български език е с термина “правомощие”.
Това, с което основно се занимават юристите и икономистите са
т.нар. “entitlements programs” – програми, които създават условия за
и на практика осъществяват законно влезлите в сила права на
човека. Именно те – ползите и потенциалните вреди от тези програми - са обект на разгорещени дебати вече няколко десетилетия
(критикувани от републиканците и най-често защищавани от
демократите). Юристите разграничават поне 6 различни дефиниции
на правомощията. Най-близко до психологическото разбиране е
т.нар. субективно правомощие, т.е. субективното чувство на сигурност и увереност, че човек има определени права. Обичайното
право цели да формира и да гарантира обосноваността именно на
такова субективно чувство на сигурност у хората. И въпреки че
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субективното правомощие има законова и нормативна основа,
самото му название – то е именно субективно чувство – подсказва,
че в това правомощие има индивидуални различия.
Политиците и икономистите се занимават с правата на човека
от гледна точка на социалната политика и на нейните следствия на
макросоциално равнище. Именно от страна на икономистите правата на човека и реализиращите ги социални програми са най-често
критикувани. Последните десетилетия скептицизмът към положителните следствия от социалната политика непрестанно се засилва и
все по-често се анализира въпросът за „цената” на тази политика –
естествено икономистите смятат, че тя е твърде висока. Във всички
случаи обаче може да се каже, че винаги става дума за това какви са
представите на човека за неговите права.
Наскоро по повод на дискусиите за това дали следва втора
вълна на световната икономическа криза виден наш икономист и
анализатор каза: „Милиарди средства се изразходват за програми,
които подпомагат какво ли не”. Това кратко изявление представя
същността на критиките към политиката на социално подпомагане
и отново поставя въпроса за нейната ефективност – в случая от
гледна точка на развитието на икономиката. Проблемът с правата на
човека, с това в какво хората трябва да бъдат подпомагани и за
какво и доколко могат да очакват да бъдат подпомагани, т.е.
нагласата им „Полага ми се”, се поражда от това, че няма, а
изглежда не би и могъл еднозначно да се определи, обективен
(външен) критерий за това. Въпреки че има някаква основа за
определяне на такъв критерий в международно приетите документи
за правата на човека и в законодателството на всяка страна, то в
мисленето на хората има големи индивидуални различия. Някои
смятат, че им се полагат „неотнемаемите естествени” права – на
живот и свобода. Други смятат, че освен това им се полага помощ
или създаване на съответни условия за задоволяване на материалните им нужди. Трети добавят към това още и още очаквания
за помощ при задоволяването в по-висши потребности свързани с
„преследването на щастието” – от образование, от добро заплащане
за труда, от осигуровки при криза и т.н. За нагласа „Полага ми се”
говорим тогава, когато очакванията на хората за техните права са
преувеличени. Проблемът обаче е в това какъв е критерият за
„преувеличено очакване”, къде свършват „естествените” права и от
къде започват „преувеличените”, къде да се сложи границата.
В психологията нагласа „Полага ми се” се разглежда като едно
особено и сложно психично образувание, изразяващо генерализи140

раната и стабилна тенденция на човека да възприема себе си като
заслужаващ повече от другите, чувството че му се полага, че
заслужава, това, което иска понякога дори само защото просто го
иска и то, ако е възможно, веднага [1, 7]. Нагласата „Полага ми се”
се дефинира като „преувеличено” или “напомпано” чувство за това
какво на човека му се дължи в живота, какво му се полага освен
естествените му права. В най-крайния си вид тя изразява убеждението на човека, че той има права, които му се полагат безусловно,
поради единствената причина, че той иска нещо. Разликата между
реалистичното или още наречено “уместното” чувство за полагащото се на човека и необоснованото, преувеличено чувство за
дължимото му се е по-скоро в степента, а не толкова във вида на
това, което се смята за дължимо [3].
Терминът entitlement се въвежда за пръв път в психологическата литература през 1950 година от Карен Хорни за означаване
на невротичното претендиране на индивида да се отнасят с него по
по-специален начин [4]. Втората му поява през 1964 година е в
почти същото разбиране – означава убедеността на индивида, че
неговите желания задължително трябва да бъдат изпълнявани [9].
Началото на използването на термина в психологията е във връзка с
нарцистичното личностово разстройство. През 1980 година DSM III
(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) определя
тази нагласа като критерий за поставяне на диагноза “нарцистично
личностово разстройство” [5]. През 1983 година се появява първата
обзорна статия, в която се систематизират изследванията и
разбирането на психиатрите за връзката на нагласата «Полага ми
се» с психичното здраве и се представят идеите за нейните източници в психоаналитичната перспектива [5]. Въпреки по-скоро
оскъдната литература в областта на психологията и психиатрията до
момента, вече е възможно да се разграничават различни видове
нагласи “Полага ми се”.
Хронологично първото разделяне на видовете нагласи “Полага
ми се” е следното: нормална, прекомерна и ограничена [6]. Нормалната нагласа е “здравословна” и изразява очакването на човека, че
може да се стреми и да постигне удовлетвореност, най-общо казано,
от живота. Разбирането на психолозите за това какво представлява
нормалната нагласа “Полага ми се” съответства на разбирането на
юристите за “естествените” човешки права, регламентирани в ред
документи – задоволяване на основните материални нужди, но и
осигуряване правото на достоен живот. В психологическите анализи обаче значението на нормалната нагласа “Полага ми се” се
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разширява като се свързва с изграждането на чувството за идентичност и самооценката. (Когато детето в юношеска възраст
например казва “Вечерният ми час вече е 10”, то освен това казва и
“Вече съм голям”, т.е. изразява се връзката на нормалната нагласа с
чувството за идентичност. Или когато повишеният на ръководна
позиция служител смята, че му се полага по-голям кабинет и го
получи, идентичността му на шеф се подкрепя; ако обаче не
настъпи тази промяна в материалните условия на работата му, той
може да започне да се съмнява дали наистина е шеф, т.е. професионалната му идентичност се дестабилизира.)
Прекомерната нагласа “Полага ми се”, както подсказва названието й, включва преувеличени очаквания за това на какво човек
има право. Поставянето на критерий за това какво е нормално
очакване и какво е преувеличено е труден и до голяма степен в
крайна сметка се свежда до обществен консенсус. Пихотерапевтичната практика дава редица примери за такава преувеличена
нагласа. Такива пациенти смятат, че техните потребности са найважни и безусловно трябва да бъдат удовлетворявани, че могат да
правят всичко, което пожелаят, че винаги са прави, имат много
висока самооценка и същевременно се нуждаят от непрестанно
одобрение. Във всекидневните контакти такива хора обикновено
биват възприемани като претенциозни егоисти и меголомани.
На ограничената нагласа “Полага ми се” (или отсъствието на
нагласа “Полага ми се”) като че ли е обърнато най-малко внимание
в клиничната практика. Тя се изразява в много ниска самооценка, в
убеждението, че нямаш право да очакваш и да желаеш каквото и да
било (в тежките случай на такава патология пациентът поставя под
съмнение дори правото си да съществува). Чувството за идентичност на тези пациенти е негативно или слабо развито и се гради
главно на оценките от страна на референтните други.
Важно е да се отбележи, че нагласата “Полага ми се” освен
генерализирана, може да съществува в различните си разновидности у един и същ човек. В различните аспекти от неговия живот е
възможно да преобладава една или друга нейна разновидност.
Човек може да има например нормална нагласа “Полага ми се” в
личните си взаимоотношения с другите хора, но преувеличена в
професионалния си живот. Много хора са убедени, че заслужават
повече - по-голяма заплата, повече признание и уважение в работата си, отколкото получават. В областта на трудовата и организационната психология са проведени доста изследвания с цел да се
установят индивидуалните различия в силата на подобни преуве142

личени очаквания и може би главно с цел да се установят условията
и начините, които биха могли да тушират и да не допуснат формирането на подобни преувеличени нагласи [8].
Постепенно в онтогенезиса, в зависимост от индивидуалната
специфика на социализацията както и от усвояването на различните
културни ценности (правни, религиозни, етични и т.н.) се формира
една генерализирана нагласа за това какви са правата на човека и в
частност какви са моите права като индивид.
Цел на изследването
Настоящето изследване е провокирано от трудността при
превода на термина “entitlement attitude” на български език и от
стремежа да се изясни смисъла, който се влага в него. Целта е да се
провери дали тези два израза в българския език са синоними или в
тяхното значение има известни разлики.
В международните документи за правата на човека както се
използват два израза: „...has the right to...” и „...is entitled to...” или
съответно „... има право на...“ и „...полага му се (да) ...“. Напр.
„Everyone has the right to life”, “Everyone has the right of liberty and
security of person”, “Everyone has the right of protection of personal
data concerning him or her “ – “...има право на живот; ... право на
свобода; ... право на защита на личните данни”. Или „Nationals of
third countries … are entitled to working conditions equivalent to
those of the citizens of the Union”, “Everyone residing and moving
legally within the EU is entitled to social security benefits ….”,
“Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable
time by an independent and impartial tribunal previously established by
law. “ – “...полагат се работни условия, еквивалентни на тези, които
имат гражданите на Европейския съюз; ...полага се социална сигурност...; ...полага се честно и публично изслушване ...в съда...” [2].
Смятаме, че в нашия език двата израза се използват предимно
като синонимни, но е възможно в смисъла им да има и известни
различия. Изразът „На човек му се полага ...“ например би могъл да
се отнася до неща, които човек би трябвало да има или да получава
безусловно, по подразбиране, при това без някаква особена активност от негова страна. Ако това обаче не се случва, то се приема
като нарушение. Изразът „Човек има право на ...“ би могъл да се
разбира като отнасящ се до неща, които човек би могъл да има ако
пожелае, т.е. човек има права, но трябва да извърши съответните
действия, за да ги реализира. Социалните помощи например са
такова право, което е регламентирано със закон, но ако човек не
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прояви активност (подаване на документи) или не иска да се
възползва от него, това вече не е нарушение на правата му. В този
смисъл двата израза може да се различават по степента на
имплицитно съдържащата се в тях идея за индивидуална активност.
Метод
Всяко изследвано лице допълни, изброявайки в свободен текст,
един от следните два израза:
1. “В живота си човек има право на:” и 2. “На човек в
живота му се полага (да):”
Извадката се състои от 215 студенти от Нов български
университет от различни специалности на възраст между 18 и 52
години, от които 25% - мъже и 64% – жени (за 11% няма данни за
възраст и пол). В условие 1 - В живота си човек има право на участват 113 изследвани лица, а в условие 2 - На човек в живота му
се полага (да)- 102 лица.
Получените данни първо бяха обработени по метода на анализ
на съдържанието (контент анализ) от двама независими експерти на
няколко стъпки. Целта беше да се установи сходство в разнообразието от получените отговори и да се извлекат смислови категории. На втория етап от анализа на данните бяха сравнени
честотите на екстрахираните смислови категории в двете условия –
„В живота си човек има право на” и „На човек в живота му се
полага (да)”.
Резултати
1. Определяне на смислови категории
Общо за двете условия бяха получени 1078 отговори. От тях
990 бяха смислово обединени в 33 категории (Таблица 1). Съдържанието на всяка категория е представено накратко като са
използвани изрази от оригиналните отговори на изследваните лица
(пропуснати са повтарящите се думи и смислово идентичните
изрази и фрази). Трябва да се отбележи, че определянето на смислови категории по метода на контент анализа е арбитрално. Категориите са подредени по броя на включените в тях отговори. Найголям процент от отговорите попада в категориите „свобода“,
„избор“, „обич“ и „образование“. Категориите с най-малък брой
отговори са “дом“, „сигурност“ „всичко“, „постижение“, „грешка“,
„нищо“, „признание“.
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Таблица 1
Смислови категории от отговорите, получени общо в двете условия
„В живота си човек има право на“ и „На човек в живота му се
полага (да)“.
Категория
1

Свобода

2

Избор

3
Обич
4
Образование

5
Реализация

Съдържание на категориите
Да бъде независим; свободна воля; свобода
на словото, мнението, действията, мислите,
решенията, религиозната ориентация,
общуването и събирането с други хора по
негово усмотрение, изграждането на
приятелство/взаимоотношения,
изразяването на убежденията и
разбиранията си, половата ориентация.
Лична свобода; да живее като свободен
индивид, както той иска, по начин, по
който му харесва, да бъде самостоятелен,
да бъде свободен да взима лични решения;
да прави това, което иска. Сам да решава
къде да учи, живее, работи; да бъде
свободен политически, физически,
духовно, сексуално; да отказва това, което
не му харесва и не иска да прави.
Свободен избор; да прави избори; да
избира сам пътя в живота си; личен избор;
да избира: какво да учи, професията си,
приоритетите си, религията си, дали да
създаде семейство, за кого да се ожени
независимо от пола на избраника,
приятелите си, с кого да живее и общува,
кой да го управлява, да взима или не
наркотици, да сложи край на живота си
когато прецени, между доброто и злото.
Да обича; да бъде обичан; да има
семейство; да създаде семейство; обич от
родителите; човек, който да се грижи за
него; любов; приятели.
Добро, хубаво, безплатно образование;
обучение; знание;
да учи; да му се осигури възможност,
достъп до образованието; квалифицирани
учители, безплатни учебници от 1-4 клас,
консултация с психолог за всяко дете.
Да се реализира; лична реализация;
възможност за професионална реализация.
Да се развива физически и умствено,
интелектуално, социално, мисловно и
духовно; да има възможност да развива
талантите си; да се усъвършенства; да бъде
креативен; да изживее пълноценно живота
си. Да бъде себе си; да избира какъв да

Брой
отговори

% от
всички
отговори

174

17,58

106

10,71

89

8,99

51

5,15

49

4,95
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6
Нормален
живот

7
8

Щастие
Мнение

9

Равенство

10
Съвестност

11

Жизненоважни

12

Уважение

13
Работа
14

146

Живот

бъде; възможност да докаже и изрази себе
си; проявяване на своята индивидуалност
във всяко едно отношение; да бъде
личност.
Нормална среда; достоен, хубав, нормален
живот; да живее спокойно, при добри
условия; да има необходимото за да живее
спокойно; заплащане на труда, съобразено
с цените на най-необходимите му продукти
и услуги; да получава добро
възнаграждение; да почива; да създаде
семейство и да отгледа децата си на
спокойствие; старини в спокойна среда.
Щастие така, както той сам го разбира.
Лично, собствено мнение; изразяване на
собствено мнение, гледна точка,
несъгласия; глас.
Равни човешки права; да бъде третиран
равноправно с станалите; да не бъде
дискриминиран; равенство независимо от
пола, расата, образованието, религията или
сексуалността си. Еднакъв достъп до
ресурси (въздух, вода, храна, информация).
Равен старт в живота; равнопоставеност във
всички държавни институции; равенство
пред закона при събиране на данъци,
здравеопазване, намиране на работа,
постъпване в учебно заведение.
Без да пречи на другите, стига действията
му да не вредят на другите, да не костват
живота на други живи същества, без да
накърнява, нарушава правата на другите ...
да бъде свободен, да прави с живота си
каквото пожелае, да постигне собствено
благополучие, щастие, да живее както
смята за правилно, според собствените си
разбирания и ценности, на много неща.
Въздух; храна; вода; природа; подслон;
екологично чиста среда.
Да бъде зачитан; да му се чува гласът, да се
зачита думата му; зачитане на човешките
му права.
Да бъде уважаван и ценен какъвто е;
разбиране; да бъде изслушан за всичко, за
което се интересува; съчувствие; да бъде
приеман въпреки недостатъците си; добро
отношение.
Да работи; право на труд; хубава,
доходоносна работа, която да го
удовлетворява материално и емоционално;
работа по специалността си.
Да живее; да доживее старини.

43

4,34

42

4,24

38

3,84

33

3,33

30

3,03

30

3,03

28

2,83

26

2,63

24

2,42

15

Подкрепа

16

Здравеопазва
не

17

Отстояване
на правата

18
Заслуженото

19
Справедливост

20

Защита

21
Собственост

22

Детство

Да има хора, които винаги да му услужат
със съвет и напътствия; да изисква
подкрепа и разбиране от близките си;
приятели и близки за опора в трудни
моменти; да получава и дава помощ.
Подкрепа, помощ от държавата и
съответните институции, от обществото;
подкрепа за развитие в желаната област.
Социална помощ – с цел учение, парично
подпомагане, при здравословни проблеми;
да получава всичко необходимо от
държавата, в която живее.
Здраве; адекватнo, качествено, безплатно
здравеопазване; медицинска помощ;
доброто медицинско осигуряване.
Да се бори и заслужи това, което му се
полага; да си търси правата; да се бори за
всичко, за което мечтае, като спазва
общоприетите правила и норми; да
протестира; да се бори срещу нарушаване
на неговото човешко достойнство във
всичките му форми.
Отстояване на собствените права; да
отстоява убежденията си, позициите и
собственото си мнение; да защитава своя и
живота на близките си; да протестира, да
търси справедливост, когато правата му са
били нарушени; да не понася да го тъпчат и
унижават.
Това, което си заслужи; всичко, което
постигне сам; да получава това, за което се
е борил и е полагал усилия; това, което
направи със собствените си ръце; да
притежава нещата, които е изкарал честно в
живота си; това, което успее да извоюва, да
спечели, да създаде; всичко, което може да
постигне със своя труд и умения.
Правна справедливост; справедливо,
подходящо възнаграждение; работа
възнаграждавана спрямо труда; парично
възнаграждение за положен труд,
заплащане за труда; честно отношение; да
се възползва от услугите за които е платил
напр. здравно осигуряване; да се отнася с
другите както те с него.
Защита чрез закона, от органите на реда, от
държавата, съдебна защита; закрила.
Собствено имущество; право на
собственост; материални придобивки;
всичко негово му принадлежи;
неприкосновеност на личните вещи;
собствен дом, собствена къща.
Нормални родители; да има щастливо
детство; родителска обич; да бъде обичан и
обгрижван като дете; да има хора, които да

24

2,42

23

2,33

21

2,12

19

1,92

18

1,82

15

1,52

14

1,41

14

1,41
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23
Законното

24

25

Движение

Личен живот

26
Шанс
27
28
29

Дом
Сигурност
Всичко

30
Постижение

31
32
33

Грешка
Нищо
Признание

се грижат за него докато е малък, да получи
възпитание, храна, подслон; родителите му
да се грижат за него, осигуряват и
възпитават до завършване на средното
образование.
Делегираните чрез конституцията, законите
на страната и обществените норми права;
да има пълна свобода на действие в
рамките на законите; граждански и
социални придобивки; да живее без да
нарушава законовите и моралните норми.
Свободно придвижване; да има право да
обиколи света; възможност да пътува; да
работи навсякъде по света; да живее,
където пожелае.
Собствено пространство; лично
пространство.
Шанс в живота; шанс за успех; да му се
предостави поле за развитие; да получи
шанс да изпълни мечтите си; възможност за
добър старт.
Да има дом; собствен дом.
Сигурност; да не се чувства застрашен.
Абсолютно всичко; всичко, което предлага
животът; всичко, което пожелае.
Да постигне всичко, което пожелае;
възможност и свобода да се бори и да
извоюва нещата, които иска да има и
притежава; да има кариера; да постига
целите си.
Да прави грешки; да не може; да поправя
грешките си; втори шанс.
Нищо; правата са просто идея; има права,
само когато са зададени от неутрален
източник, който не съществува.
Признание за неговите постижения; да бъде
оценяван; да се чувства значим в
обществото.

12

1,21

12

1,21

10

1,01

10

1,01

8
6

0,81
0,61

5

0,51

5

0,51

5

0,51

3

0,30

3

0,30

Образуваните категории се различават една от друга по своето
богатство (брой отговори) и еднородност (разнообразие от теми
включени в дадената категория).
Най-богатата категория (с най-много отговори) е „Свобода“. Тя
включва свободата в различни аспекти от живота и дейността на
хората - на словото, мнението, действията, мислите, решенията,
религиозната и сексуална ориентация, убежденията и т.н. На второ
място по богатство е категорията „Избор“ като нейното съдържание
е близко до това на категорията “Свобода“. Както вече отбелязахме
определянето на категориите е арбитрално. В категорията „Избор“
фигурира, например, изразът „свободен избор“, който би могъл да
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се съотнесе и към категорията „свобода“, и към „избор“, но
решихме изрази с думата „избор“ да се отнесат към категорията
„Избор“. Основание за това решение беше и факта, че тя се обособява на базата на по-малък брой отговори и освен посочването на
конкретни избори (на религия, професия, приятели, управляващи)
тя съдържа голям брой общи твърдения като “свободен избор”,
“личен избор”, или просто “избор”.
Примери за сравнително богати, но относително еднородни
категории, т.е. включващи смислово идентични отговори са „образование“, щастие”, “мнение”, “живот”, „здравеопазване“, „работа“.
Интересна категория от тази група е категорията „съвестност“.
Включените в нея отговори на изследваните лица имат много
различни вербални формулировки и в известна степен различно
съдържание, но винаги съдържат един съществен елемент - че не
трябва да се нарушават правата на другите.
Друга част от категориите са по-разнородни, като в тях могат
да се обособят различни аспекти от правата на човека. В категорията „равенство“ напр. една част от отговорите се отнасят до това
човек да не бъде дискриминиран, да има равни права с останалите
хора. Втора част се отнася до това хората да имат еднакъв достъп до
различни ресурси (храна, вода и информация). А трета част описват
изискването за равнопоставеност в контекста на държавата – пред
държавните институции, при събирането на данъци, намирането на
работа и т.н. И трите групи отговори се отнасят към някаква форма
на равенство, но смислово се различават една от друга. Категорията
“реализация“ обхваща както конкретни неща като професионалната
реализация така и по-абстрактни като духовно развитие, възможността човек да прояви своята индивидуалност, бъде себе си, да
бъде личност. „Уважението“ се отнася от една страна до правото на
човека да бъде зачитан и да не се потъпкват правата му, а от друга –
до това да бъде приеман и да се отнасят към него с разбиране и
толерантност.
2. Сравнение на категориите в условията „В живота си
човек има право на“ и „На човек в живота му се полага (да)“
Таблица 2 представя подреждането на категориите в двете
условия според тяхното богатство, т.е. по брой отговори във всяка
от тях (процентното разпределение се базира на общия брой
отговори в съответното условие). Смятаме, че двата израза могат да
се приемат за синонимни ако:
1. Всички категории присъстват и в двете условия.
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2. Подреждането на категориите по тяхното богатство е
еднакво.
3. Категориите и в двете условия са приблизително еднакво
богати по съдържание.
На първо място трябва да се отбележи, че двете условия
предизвикват еднакъв брой отговори. В условие „В живота си
човек има право на“ са получени 527 отговора от 113 лица, а в
условие „На човек в живота му се полага (да)“ - 463 отговора от
102 лица, което означава средно съответно 4,66 и 4,54 отговора от
едно изследвано лице.
Всички категории присъстват и в двете условия. Изключение
прави само категорията “дом”, която се появява само в условие „На
човек в живота му се полага (да)“. Подреждането на категориите в
двете условия обаче е различно (Pearson χ² = 57,476, p < 0,004).
Таблица 2
Ранжиране на категориите в двете условия - „В живота си човек
има право на“ и „На човек в живота му се полага (да)“
1. „В живота си човек има право на”
Категория

Брой
отговори

2. „ На човек в живота му се полага (да)“

% от
отговорите в
условие 1

Категория

Брой
отговори

% от
отговорите
в условие
2

1

Свобода

96

18,22

Свобода

78

16,85

2

Избор

64

12,14

Обич

49

10,59

3

Обич

40

7,59

Избор

42

9,07

4

Мнение*

29

5,50

Реализация

25

5,40

25

5,40

5

Образование

27

5,12

Нормален
живот

6

Реализация

24

4,55

Образование

24

5,18

7

Щастие

21

3,98

Щастие

21

4,54

8

Нормален живот

18

3,42

Равенство

20

4,32

9

Съвестност

17

3,23

Жизненоважни

16

3,46

10

Уважение

17

3,23

Заслуженото

14

3,02

11

Подкрепа

17

3,23

Съвестност

13

2,81

12

Отстояване на
правата

15

2,85

Работа

13

2,81
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13

Жизненоважни

14

2,66

Живот

12

2,59

14

Равенство

13

2,47

Уважение

11

2,38

15

Здравеопазване

13

2,47

Здравеопазване

10

2,16

16

Работа

13

2,47

Мнение

9

1,94

17

Живот

12

2,28

Защита

9

1,94

18

Собственост

10

1,90

Справедливост

9

1,94

19

Личен живот

9

1,71

Детство

8

1,73

20

Справедливост

9

1,71

Дом

8

1,73

21

Движение

7

1,33

Законното

7

1,51

22

Детство

6

1,14

Подкрепа

7

1,51

23

Защита

6

1,14

Шанс

6

1,30

24

Заслуженото

5

0,95

Отстояване на
правата

6

1,30

25

Законното

5

0,95

Движение

5

1,08

26

Сигурност

5

0,95

Собственост

4

0,86

27

Всичко

4

0,76

Грешка

4

0,86

28

Шанс

4

0,76

Постижение

2

0,43

29

Постижение

3

0,57

Признание

2

0,43

30

Нищо

2

0,38

Всичко

1

0,22

31

Признание

1

0,19

Нищо

1

0,22

32

Грешка

1

0,19

Личен живот

1

0,22

Сигурност

1

0,22

33

* Подчертани са категориите, чиито позиции в двете условия значително се
различават.

Първите три места и в двете условия се заемат от категориите
„свобода“, „избор“ и „обич“. На еднакви или почти еднакви
позиции са и категориите, „щастие“, „здравеопазване“, „образование“, “реализация”. Очевидно тези категории участват еднакво в
смисъла, който се влага в двата израза. По същия начин еднакво, но
незначително участие в смисъла и на двата израза имат и категориите заемащи последни позиции в ранжирането - „нищо“, “всичко”, “признание”, „постижение“.
151

Осем категории се различават значително по мястото, което
заемат в ранжирането в двете условия (от 14 до 6 позиции). Когато
човек мисли за това на какво има право в живота си на по-преден
план се появява съдържанието от категориите „мнение“, „подкрепа“
„отстояване на правата“, “собственост”, „личен живот“ и “сигурност”. Когато мисли за това, което му се полага на преден план
излизат „равенство“, „заслуженото“, “защита” и “дом”. Таблица 3
представя смисловите ядра на двата израза.
Таблица 3
Смислово ядро на изразите „В живота си човек има право на“ и
„На човек в живота му се полага (да)“
1. „В живота си човек има право
на”

Мнение
Подкрепа
Отстояване на правата
Собственост
Личен живот
Сигурност

2. „ На човек в живота му се полага
(да)“
Свобода
Избор
Обич
Образование
Щастие
Реализация
Здравеопазване
Равенство
Заслуженото
Защита
Дом

* Подчертани са категориите, по които смисловите ядра на двата израза се
различават.

В заключение от направеното изследване и анализа на данните
може да се направи изводът, че смисловото ядро на двата израза е
еднакво. То съдържа от една страна някои фундаментални ценности
(терминални ценности в терминологията на М. Рокич), намиращи се
най-високо в ценностната йерархия – като свобода, щастие, реализация. От друга страна тук се включват и две инструментални
ценности – образование и здравеопазване – без които осъществяването на терминалните ценности е малко вероятно в нашата
цивилизация. Същевременно в смисловите ядра на двата израза се
регистрират и известни различия. Смятаме обаче, че те се дължат
предимно на честотата в езиковата употреба на изразите. Изразът „
Имам право на мнение“ е много по-често срещан отколкото
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„Полага ми се мнение“. В известна степен същото се отнася и за
изразите “Имам право на собственост” вместо “Полага ми се
собственост” както и за категориите “отстояване на правата” и
“личен живот” – по-скоро казваме, че имаме право на това, а не че
ни се полага.. Обратно, при категорията “заслуженото” по-разпространеният израз е “Полага ми се заслуженото”, а не “Имам
право на заслуженото”, което обяснява много по-честата й поява в
условие „На човек в живота му се полага (да)“. Така смисловата
разлика в двата израза става минимална и съдържателно се свежда
само до 5 категории (като от тях само “равенство” и “подкрепа” са с
относително по-голяма честота). Следователно налице са достатъчно основания изразите
„В живота си човек има право на” и „На човек в живота му
се полага (да)“ да се приемат за синонимни.
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PSYCHOLOGICAL AND TRANS-CULTURAL ASPECTS
OF GRANDPARENTING
Даниела Сотирова
Стопански факултет, Технически университет – София
Abstract: Conclusions from the study of psychological, social and trans
cultural aspects of grandparenting are generalized in this text. The purpose is to
form conceptual frame for analyzing the phenomenon of grandparenting.
Importance of trans cultural perspective for understanding the social roles of
today’s grandparenting is stressed. Basic problem is how grandparents can
provide cultural continuity in the global world. The topic is discussed based on
an overview and study of academic literature on the issue. It is justified that
grandparenting as personal experience is part of constructing the picture of
cultural generality. Used here examples reflect the differences between the
concept of childhood and grandparents in U.S. and in Bulgarian culture and
scientific studies. Significance of personal experience, sharing memories and
stories in grandparenting experiences is emphasized. Combination of experience
and cultural meanings and symbolism keeps grandparents’ role of unique social
figures.
Key words: grandparenting, research perspectives to grandparenting,
trans-cultural, trans-cultural experience, cultural differences in childcare and
grandparenting.

1. Topic and rationale
This essay is an attempt to analyze and understand Tran cultural
personal experience of grandparenting*. There are no special works on
this subject in Bulgarian social studies and humanities. There are few
studies on grandparenting in general of our anthropologists and
sociologists [1]. I would like to point out that the inspiration to explore
this theme came from twice opportunity for me to be a Bulgarian
grandma in Manhattan. In this paper I took the opportunity to make a
collage of episodes and texts, coming from different sources of personal
experience and form investigating of specialized literature. As a happy
grandmother of two grandchildren born in New York, in the last several
years I have had a chance to be part of their first years of life in USA and
Bulgaria. At the same time, I continued to study and teach intercultural
communication and cross cultural business ethics as part of my academic
work.
Trans-cultural experience is a perspective and a framework to
understand grandparenting in a global world. Every time when I traveled
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to the USA I would meet Bulgarian women, who are also grandmothers
and were traveling to help the bringing up of their grandchildren. Each
time I returned to Bulgaria, I am able to discuss my impressions with
some Bulgarian “babi” /grandmothers/, who had just returned from Japan
or from the Netherlands or from Great Britain with the similar personal
experience of different cultural heritage. I found that grandmothers’
experience is a remarkable live experience for many of us, in particular
the generation of parents who are now in their 50’s and 60’s. Some
of those mothers are lecturers and researchers in social studies and
humanities and its give an opportunity to transform a new field of Tran
cultural experience in a forum for exchanging personal ideas and cultural
perceptions in a new perspective.
Many parents from the wave of economic immigration in the 90’s
are part of this generation. A second component, are the students from
Bulgaria who graduated abroad. They have unique social and cultural
experience. Two decades ago higher education in western countries was
highly appreciated and was a popular dream, a value, and a goal for
many people and a lot of families in Bulgaria. Our children have
graduated in Western Europe and the USA; some of them started their
own families, unfortunately – abroad. As a result, now we are probably
the first generation of global grandparents in Bulgaria.
This paper presents trans-cultural and socio-psychological aspects
of grandparenting. The text presents personal experience and findings
based on observations, conversations, interviews, as well as derived from
theoretical papers on the topic. The present collage of trans-cultural
experience is a reflection, mainly of my personal experience of a
grandmother living every now and then in Manhattan but predominantly
in Sofia. That is why terms like “American” and “Bulgarian” are often
used, probably too freely, with their local and personal dimensions in
this text: it is a truism, that New York is not America.
Grand parenting is sometimes called the most spiritual of all
relationships because it connects people entering the world with those
on their way out. Grandparents are those who provide unconditional love
to the grandchild. Grandparenting is also called “the world’s best job”
[2]. As an emotion and “expertise” grandparenting can be rationalized in
different perspectives.
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2. Research perspectives to grandparenting: the psychological
perspective
As the population increasingly grows older more research on
elderly adults is being conducted. It has focused on several different
aspects. One of the first and most convincing ones is the
anthropological perspective. Kristen Hawkes is the author of an article
“The grandmother effect” [3]. As a professor of anthropology K. Hawkes
originates a theory that vigorous, postmenopausal grandmothers in
prehistoric times gave humans their genetic predisposition toward long
life, which distinguishes humans from other mammals. Researchers like
M. Lahdenpera, who is cited in this paper, have analyzed multigeneration records from both the eighteenth and nineteenth century
populations, namely, Finnish /slow-growing/ and Canadian /fastgrowing/. They show that in both types of population the duration of a
woman post-menopausal survival affects both the reproductive success
of her children and the survival of her grandchildren. [3, p. 129]. As we
can see, social and cultural comparison is a core feature of the
anthropological perspective to grandparenting.
Bulgarian anthropologist Ilija Iliev showed that grandparents and
especially – grandmothers were one of the mainstays of family life in
socialism. I. Iliev demonstrated how the Bulgarian state not only
accepted the management of childcare by grandmothers as an emerging
social practice but began to re-evaluate the role of grandmothers on a
positive note [1, p, 89 – 114].
The demographical perspective on grandparenting is an important
one. In 1999 at least 75% of the elderly Americans were grandparents.
Today, about 50% are working. The average grandparent now in USA is
white, female, and healthy. One-half of all the U.S. grandparents are less
than 60 years old. The median age is between 53-57 years [4]. Some
researchers conclude that the number of grandparents will increase as the
younger grandparents become of age and more young people become
grandparents. In this demographical perspective grand parenting is
considered in the context of age and ageism.
The sociological perspective to grandparenting has multiple facets.
A book written by Andrew Cherlin is one of the first and most often
cited in the field of sociology of grandparenting [5]. Over the last two
decades a tradition in academic and popular writing on sociology of
grandparenting has been formed in the USA. Unfortunately, in Bulgaria I
was not able to find any particular research or even an essay on this
subject.
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Some authors call grandparents the “supporting generation” [6].
Grandparents are reserve army of social support. This is their important
function. Grandparents now find themselves having been denied access
to their grandchildren, as some sociological studies have showed. The
same problem of non-regular access to the grandchildren has been
observed in the United Kingdom. Maternal grandparents play a much
greater role in the kid’s upbringing, researchers from Newcastle
University /United Kingdom/ and University of Antwerp /Belgium/
reported7. They found that maternal grandparents were willing to travel
further in order to sustain frequent /daily or a few times a week/ face-toface contact with their grandchildren. There are not special studies for
Bulgaria in this regard, but it seems that access to their grandchildren is
not a common problem here. In the USA grandparents spend shorter time
with their grandkids. For the American mothers it is quite unusual to
hear and get to know that most of the Bulgarian children spend two-three
months during the summer with their grandparents. A mother in
Manhattan spontaneously mentioned in that regard, that an American
mother would never give up her child to any of the grandparents for such
a long time.
Grandparents’ pop psychology is a well-developed brand of the
self-help literature in the USA. When I have explored some of the most
popular American books on the subject, I have been impressed again
how strongly the American culture conforms to rules. This could also be
seen in the pop psychology of grandparenting. One can find such
statements in “The Five Commandments of grandparenting” or
“Grandpa Rules” [2], The American culture of rights and rules is quite in
contrast with the Bulgarian one. The cultural difference of rules and
exceptions, the universalistic against exceptionalistic culture, is a major
one. It is said that the need to reject the rules is an innate element of the
Bulgarian mentality.
Grandparents could have different social roles. They are part of
family roles, which also have changed with the changing global culture
[7]. In the lives of their grandchildren grandparents can have the roles of:
• Supporters;
• Advisers;
• Babysitters;
• Mediators;
• Friends;
• Consultants.
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These roles have changed over time and nowadays new ones can
complement the list. It is suggested that the role of the invisible
caregivers will be more visible in public space in the future to come [8].
The psychological perspective on grandparenting gives
opportunities to focus on subjectivity, on specific thoughts, actions and
communication of elderly persons. Studying the grandparent - grandchild
relationship and communication is the most important focus here [9].
Personal significance and cultural symbolism are connected in
grandparenting.
Emotional support is a crucial grandparent’s role. According to
Arthur Kornhaber, children reared by grandparents speak of their
upbringing in unusually spiritual terms. They talk about gratitude and
love more than other children [10]. A. Kornhaber wrote about “cultural
variations of grand parenting”. These variations are represented in social,
symbolic, instrumental, sentimental, and spiritual roles of grandparents.
[10, p. 88].
The way we perceive grandparents has changed over the past
decades. Of course, the process develops faster in the USA, then in
Bulgaria. There are some complicated and controversial cultural
perceptions within this change. On one hand, today’s grandparents live
longer. They are active well into their senior years. Grandparents seem
more energetic now and are often forced to assume parental duties. Yet,
at the same time grandparents must deal with occasionally negative and
stereotypical depictions of themselves both in the media and in the
public opinion. Grandparents are old-fashioned, conservative, and
always former. Language of the mass media in Bulgaria gives a lot of
examples when ‘baba” and ‘djado” (grandmother and grandfather) are
used in a humorous and even negative sense. This is contrary to
undeniable global trend to the appreciation of the group of elderly people
as мarketing and cultural factor.
It is hard to eliminate such kind of labels both in the USA and in
Bulgaria, where “young” and “future-oriented” is of greater value
than “old” and “experienced”. This negative social labeling is strong
and deeply rooted in an East-European country like Bulgaria, because
the generation of grandparents is linked to the past – the life under
socialism before 1989. The cultural profile of the average grandparent
today has been changed and is quite different from the former stereotype.
About fifteen years ago Bulgarian sociologist Andrei Raychev
mentioned that one of the noticeable differences between Bulgaria and
the western countries is that in West Europe ‘babite’ /grandmothers/
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wear bright color clothes, whereas in our country they dress mostly in
black and wear dark colors.
A basic and common social fact is that the generation of the baby
boomers, those born between 1946 and 1964, reinvents the
grandparenting now. Boomers become grandparents who are often
younger, wealthier and better educated than ever before. The cultural
experience of nowadays grandparents, let’s say- former hippies, whether
being from Sofia or Manhattan, does not share the pattern of the
traditional character of the grandmother and grandfather. The varieties in
biographies are numerous. Quite impressive are stories about girls,
hippies of the 70s, who have eventually adopted orthodox religious
believes and family values and are being actively involved in bringing up
their grandchildren [11]. Of course in a vibrant place like New York
personal grandparent stories are very diverse.
Grandparents are often wonderful babysitters. When they care for
the child everyone benefits. Grandparents have their own lives, many are
still working and, although they love their grandchildren, they still don’t
want to take on the main responsibility for parenting. In Bulgaria social
expectations are rather to take babysitting service of grandparents for
granted. Bulgarian government has proposed paying people to look after
their grandchildren. A new Bulgarian legislation has allowed since 2008
not only to fathers, but also to grandparents, to take a maternity
(‘paternity’) leave as well as to be paid a minimal wage, provided he/she
looks after the child at their own place.
In the USA nobody takes the babysitting service for granted. There
are different reasons to explain it. One of the reasons is that for the
American grandmother it is hard to take care of the grandchild, when she
is the mother of younger sons or daughters. First and foremost, to stay in
with the grandchildren or to go to work is undeniably a question of
financial consideration. As a second important consideration to choose
not to stay in with the grandchildren very often one can hear “when you
are working, you are more up to date”.
The way we see grandparents is pertained to the way we see
children. There is a binary conceptualization of children as both
vulnerable and being in need of protection. A human being always needs
both autonomy and interdependence, and the concept of “good child”,
“good grandchild” manifests cultural choices between those different
values. It is common place that autonomy, privacy and independence are
the essence of the American culture. The phrase “It’s your choice” is an
essential “mantra” in parents’ and grandparents’ language to their
children from an early stage of their upbringing.
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3. Trans-cultural perspective/s/
Trans-cultural perspective to childhood gives opportunity to study
cultural, religious, ethnic differences and traditions in grand parenting
especially in multicultural American society. Researchers have studied
Mexican, Cherokee, Chinese, Afro-American, Jewish traditions. Jewish
grandparents are believed to be among the most active in transmitting
culture. Asian immigrants, whose homeland culture relied heavily on
grandparenting, are losing those traditions in the USA. But still they
keep the strong Chinese family customs and relations. For example,
Chinese mothers in Chinatown as a whole don’t use baby-sitters or
“nannies”. Chinese grandmothers have an important traditional function
into bringing up grandchildren, for the same way their children will be
able to look after them in the future.
Some authors distinguish a special term - “cultural landscape” of
childhood. It is a combination of features of the public space and the
culture of a family upbringing [12].
Among cultural differences collectivist and individualistic values
are important. It is the way we perceive grandparenting on ever-altering
cultural factors like: work ethic, control localization, need of
achievement etc. Some simple examples of public and family
socialization are very indicative. The way parents and grandparents
praise their child is very different. “Good job!” is typical to say in the
USA. “Bravo!” is a phrase, one can here very often in Bulgaria.
One of the first peculiar impressions being part of everyday babycaring in Manhattan is that the American mothers, the nannies and the
grandmothers play always together with their children: in the park, on
the playground, at the children’s creche, at home, being guests in another
home. In Bulgaria a child or children play separately, and mothers and
grandmothers sit, talk, sip coffee, and … smoke. Several researchers
have studied the role of the factors of psychotics, extraversion,
neuroticism, and social desirability during childhood. One of the first
cross-cultural investigation in the field has found for example, that
Mexican children scored higher on extraversion and social desirability
than their English counterparts [13]. A similar methodology for
comparison has been used in Bulgaria [14].
Why “trans cultural” is a preferred term in this analysis? The
different meaning of the two concepts - “cross-cultural” and “transcultural” is often not explicit. Let me offer a brief definition of the main
terms and their components. The term ‘trans’ means ‘across’, ‘beyond’
or ‘surpassing’. This distinguishes the trans-cultural perspective from
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‘cross-’, ‘multi-’ or ‘inter-cultural’ concepts, with their focus on cultures
as separate entities that come into contact while remaining distinct (i.e.
so called essentialism). It is interesting how we not only recognise and
bridge the cultural differences, but also transcend them. How we can
find the unity in life stages and to cocreate new cultural forms? The
prefix ‘trans-‘ directs us to these questions.
The term ‘cultural’ keeps the focus on social and historical
dimensions of activity and sense-making. The term experience draws
our attention to personal active engagement; not only academic
knowledge about the situation. For trans-cultural perspective is important
a person’s actual behavior in specific biographical situations, as well as
his subjective experiences. The biographical analysis /memories/
identifies a person’s particular developmental challenges in changing
cultural environment. Individual memories are an important reservoir for
cultural memory.
The concept of trans-culture as a form of experience has been
developed for the first time, to my knowledge, by M. Epstein [15]. Two
decades later, trans-culture became very popular and obviously a
valuable and efficient methodological paradigm to explain global and
communicative issues in humanities. Today there are even special
educational professional programs with trans-cultural content, with the
mere focus on the field of social, managerial, and health services. “Trans
cultural Nursing”, “Culture Care Advocacy”, “Trans-cultural Management” programs are some examples in this respect. Occupations
requiring care, first pay attention to cross-cultural experience. In the
1980s began to develop trans-cultural psychiatry, tran-cultural nursing
trans-cultural social care and others [16]. An important element in
professional service is achieving cultural sensitivity is how
professionals view people in their care. Unless clients are considered as
true partners, culturally sensitive care is not being achieved. To do
otherwise means that professionals are using their power in an
oppressive way. Equal partnerships involve trust, acceptance and respect
as well as facilitation and negotiation. A focus is given to practical
caring skills. Some models of care from these areas can help for better
understanding of trans –cultural aspects of grandparenting.
According to M. Epstein, “… trans-culture implies diffusion on the
initial cultural identities as individuals cross borders of different cultures
and assimilate them…Trans-culture is a state of personal belonging of an
individual to many cultures…Trans-culture is a field of “vnenahodimost”
/exotopy/ in relation to all present cultures, it is the freedom of every
person to live on the border of his inborn culture or beyond it” [15,
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p.282]. Tran culture is always a personal condition and state. That is why
it is a very useful concept to explain an experience, wherein emotions,
sympathy, biography or situational factors are all important features.
Grandparents’ storytelling is a specific behavioral act which
bears cultural meaning. Creating meaning in a narrative context by
folklore storytelling is of utmost significance in bringing up a child in a
multicultural society. In such a way grandparents support a process of
presentation of self and self-identification through life stories.
Researchers have determined the high importance of indigenous
proverbs used by grandparents in value transmission [17]. Grandparents
are the people who the children listen to when they tell them stories of
the “old days”. Grandparents have got a unique view of the family and
can tell their children about the history of the family and their cultural
heritage. This can create a strong sense of belonging. By storytelling
grandparents are in a function of “national guards” or “wardens of
culture” for their grandkids.
Storytelling is a time consuming activity. Contemporary children
enjoy two “big” storytellers and educators – one is the TV and the other
one is Internet. Children in the USA, at least those in Manhattan conform
to very strong “regulations”, e.g. the American Pediatric Association
does not allow kids at the age of 2-3 to watch TV. It is a guideline,
which seems to have been observed by a large majority of people. A
lasting impression is that the children of Sofia watch a good deal of more
screen images than those in New York.
Grandparents’ advising offers the essence of their experience.
Occasionally a piece of advice can be sometimes unwanted and useless.
Grandparents’ advice is less helpful in the rapidly changing and
completely different cultural conditions. Then grandparents can feel left
out or they may become critical of the way parents choose to bring up
their children.
Grandparents in Bulgaria are more active, critical and direct in their
own surroundings. When Bulgarian “baba and djado” are in the USA,
they are open to accept the viewpoint of their own children. The
generation lap is somehow strong, distinct, and apparent in this case.
Trans-cultural and trans-generational laps can even coincide in some
respect.
Grandparents have lived through many of the momentous events in
recent history. They can bring them to life through personal memories.
The role of the old generations as teachers or learners is very specific in
the American culture: children and the younger generations are
historically positioned in the role of a teacher to the older family
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members. English language and the new American social experience
have emerged from young family members and those have been handed
down to the family. In this respect Bulgarian “baba” in Manhattan is in
the role of a curious illiterate pupil.
4. Bulgarian cultural differences and cultural variants in
childcare
National culture has been studied for quite a long time and there are
many different approaches to studying the construct of culture. G.
Hofstede’s theoretical model of cultural differences is one of these
approaches [18]. Two national surveys of cultural practices in Bulgaria
were done in 2000 and 2005 by using the model of G. Hofstede.
According to the results [19] Bulgarian culture is:
• Oriented towards maintaining high power distance /PDI =60/;
• Individualistic values dominate /IDV =65/;
• Strong uncertainty avoidance /UAI=67/;
• Short term orientation /LTO=40/;
• Feminine attitudes and behavioral patterns dominate /MAS=47/.
A recent comparative survey on Bulgarian and American culture
[20] shows interesting conclusions:
Good traits of the Bulgarian culture /seen by the Bulgarians/
• Hospitable
• Receptive to all new and modern
• Well-Educated
• Having a friendly disposition
• Smart and knowledgeable
Bad aspects of the Bulgarian culture /seen by the Bulgarians/
• Pessimistic
• Hard to team up
• Not willing to take initiatives
• Possess a low self-esteem
• They complain a lot
Bad sides of the Bulgarians / viewed by some Americans, who have
lived in Bulgaria /
• Pessimistic / Complains too much
• Irritable / Nervous
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• Abide by the rules
• Displaying a lack of consideration
• Envious
Some examples can illustrate these Bulgarian cultural differences
in child upbringing. In Bulgaria parents and grandparents use phrases
and signs of sex identification “Ti si maz”, “Ti si momiche” /”You are a
man”, “You are a girl”/ more often and a lot earlier during their
childhood than addressing kids in Manhattan. The so-called Balkan
‘machismo’, i.e. a macho kid, with all its controversial faces can be
recognized in some of the common childcare practices and parents
discourse. Meantime, the style of a baby dressing is quite different in
Bulgaria from the one in the USA: in Bulgaria there is a typical dressstyle for babies. Baby is called by the grammatical genre of “To” /It”/ in
two copies of one creature, just in two colors. My observations and
impressions are that Americans prefer variety of fashion-styles clothes
for their kids. Earlier demonstration of boy’s and girlish style is obvious.
A strong impression is that there isn’t a baby “stage”, different from the
fashion of grown-up kids.
One of those small “cultural shocks” in the USA is how people on
the street react when your child is crying. Americans immediately want
to be a part of it and to give their help to quiet the child down. A mother
and a grandfather from Romania bringing up a baby in New York, share
that they feel in many similar, “strange” and unusual for them situations.
The explanations and understanding of those situations are
different. Of course it is an example of showing willingness to help
anyone who is in need. But mainly it is a culture-of-rightness’ norm, and
an expectation that everything is OK with a baby in a public place. That
kind of extraordinary responsibility for your crying baby is somewhat
irregular to the innate behavior of the Bulgarian. This problem of finding
the right descriptions for such acts in a different culture is called “the
projection error” or “”If I were a horse fallacy” /R.K. Merton/. The error
often consists of any sort of mistaken belief that the conduct which is
condemned in our culture is the same conduct in another. The
corresponding (equivalent) actions in one culture with those of another
could lead to a misidentification. E.g. physical sensations and ideas that
make one child sick differ from culture to culture. In Bulgaria it is
considered worse to be cold than to be hot. In the USA the opposite
seems to be true.
Researchers have found cultural differences in adolescents’
perceptions of their grandparents. H. Hurme reports a study in which
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a content analysis of essays written by Finnish and Polish adolescents,
wherein Poles describe grandparents in more abstract terms, whereas
Finns make less mentions of activities and appearance [21]. The initial
cultural suggestion is that the perceptions of the Bulgarians are very
much like the ones of the Polish people.
In the U.S.A. there is a special holiday – Grandparents Day, on
September 10. On the other hand, there is no such holiday in Bulgaria.
“Babin den” is considered as Grandmother’s day but it is actually the
“doula” celebration day.
After all the interest into the exotic grandparents who help remind
the Americans of the old world of their ancestors is still alive in the
USA. The cultural role of the patriotic grandmothers is significant too.
One must be a cynic not to be moved by the story about the
grandmother, who would arise every morning to sing “God Bless
America” [21].
In a global world it becomes more difficult to recognize typical
national experience. Any kind of “Bulgarian experience” looks like
“American experience” of grandparenting. Nevertheless, each keeps its
mythical dimensions of cultures. Cultural specifity is vital in
grandparenting as a form of life. It pits three questions. What does it
mean to be an “American”? Is it to be a pilgrim, an archetypical seeker
after truth? And what does it mean to be a “Bulgarian”? Is it to belong to
the ultimate Balkan country, the ultimate door-corner of Eurasia? Key
findings in the trans-cultural experience as a research perspective are
connected with the crucial role of perceptual position flexibility: the
ability to move freely between several different points of view [22]. In
the context of cross-cultural grandparenting it causes such interesting
issues. How are embodied grandparent cultural memories in the present
culture? How are the values of the ‘host’ culture transmitted? What can
grandparents learn from the child who is dealing with two or more
languages and for whom the past and present have been unexpectedly
transformed?
Regardless the differences in culture, the important task of good
grandparents remains to help their grandchildren to seek the answer to
the question “what does it mean to be a human being”.
_____________________
* Part of this paper was prepared under the Tran cultural experience
European project ”Exploring transculturalism”, started in 2008. Coordinator
is Professor .W. Berg, University of Applied Sciences, Merseberg, Germany.
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ДРЕСИРАНИЯТ МОДЕРЕН ЧОВЕК

МЕДИЙНИ СТРАТЕГИИ НА ЗАТЪПЯВАНЕ И СОЦИАЛНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕФЕКТИ

Георги Калагларски
МЕДИИ И МОРФОЛОГИЯ
Отношението между гражданското общество и публичната
сфера се характеризира с динамика, устойчиви зависимости и скокообразни цикли на развитие. Държавният монопол над традиционните комуникативни канали в обществото винаги изглежда
устойчив и неподатлив за промени. Но в обществото се развиват
процеси, които формират нови социални потребности. Когато те
станат достатъчно значими и актуални, неизбежно разрушават
традиционните стандарти и налагат нови. Така скритата ерозия на
държавната власт в публичната сфера бавно, неусетно дори, но с
изразена категоричност заменя едни обществени добродетели, вече
непотребни за обществото, с други. Проводници на тези процеси
неизбежно са медиите. Както преди повече от два века написа френският философ и просветител Жан-Антоан Никола дьо Кондорсе
/Маркиз дьо Кондорсе/, че “ако кралете и свещениците бяха
осъзнали потенциала на печатното слово да сваля маските им и да
ги детронира, те биха го задушили още при раждането му”.
Според Джон Кийн в модерната епоха има поне три фази, през
които се създава, оформя и популяризира идеята за публичната
комуникация. Първата фаза съвпада с “ранната модерна борба
срещу деспотичните държави в европейския регион”. Това е
времето на седемнадесети и осемнадесети век. Тогава общественото
мнение и обществените добродетели активно се проявяват в защита
на “свободата на пресата”. Втората фаза се характеризира с
нарастване на властта и динамиката на съвременните капиталистически икономики. Тогава в публичната сфера общественото
мнение заема приоритетно място. Медиите се стремят да му
въздействат и да го модифицират съобразно конкретни интереси.
Така се моделира нов тип потребител – “замяна на четящата
общественост с масовата публика от консуматори на културата”,
както се изразява Юрген Хабермас. През третата фаза идеалът за
публичната сфера се свързва с институции като общественото радио
и обществената телевизия, които са призвани да стоят най-близо до
потребностите на хората и да бъдат гарант за демократичните
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ценности в ерата на все по-добре организирания “държавен консуматорски капитализъм”. Тази позиция активно защитават представителите на Уестминстърската школа – Николас Гариам, Пади
Сканъл и други изследователи. Н. Гариам твърди, че обществените
електронни медии са несъвършен опит за създаване на публична
сфера от мислещи и активни граждани. Но въпреки това той е категоричен в тяхното предимство пред медиите, ръководени от принципите на пазарната икономика /тях ги нарича вредни за обществения живот тъй като стесняват границите на това, което може да се
каже публично/.
Собствеността е основен мотив, който определя поведението
на медиите. В това свое твърдение американският икономист Джон
Кенет Гълбрайт дава приоритет на обстоятелството, че не самата
медия, а организацията, която е създала медията и стои зад нея, има
реалната власт. Точно нейните внушения, цели и модели на
поведение формират определени нагласи, стимулират към действие
и налагат ценностни представи. Но пред обществото се лансират
други внушения. Например, че медиите са една от основните власти
в обществото /традиционно наричана четвъртата/. Това е възглед, в
който вярват всички – и хората, които създават медиен продукт, и
тези, които го употребяват. Усещането за тази власт се възприема и
демонстрира с удоволствие от хората в медиите, но не по-малко и
от тези, които имат реална потребност от подобно внушение.
Демонстративното ухажване на журналистите от държавния, политическия и бизнес елит е своебразна еманация на добре измислена и
успешно осъществявана десетилетия наред манипулация.
Медиите умело се използват и като социални отдушници. Чрез
тях елегантно и безпроблемно, за имащите властта, се разтоварва
акумулираното социално напрежение, което е следствие точно на
конкретен модел на поведение на управляващите. Достъпът до
медиите е проявление на тази двуличност. Нейните ефекти са поне
два: а/ удовлетвореност от публично изразеното лично /или групово/ мнение. б/. засилен интерес към медиите, които са успели
вече да направят аудиторията съучастник в събитието. Тези скрити
ефекти дават основание и на Маршал Маклуън преди повече от
четиридесет години да анализира медиите като възможност за
двустранни послания. Затова медиите са една условна власт.
Власт, за която обществото има погрешни и тенденциозно създадени, а не реални представи. Но така чрез медиите много по-лесно
се моделират процесите и се въздейства в конкретни ситуации с цел
постигане на устойчиви резултати. Силата на съвременната държава
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запада, деформациите в политическата сфера са все по-релефни и
трудно податливи за регулиране, мощта на капитала все по-трудно
се контролира. Затова представата за медиите като власт, до която
всички имат достъп и равни възможности, е изключително
привлекателна и благоприятна за въздействие върху обществото и
насочване към конкретен тип поведение. Така съвременният човек,
който живее в един все по-модерен, в комуникационен аспект, свят,
елегантно, почти незабележимо, се превръща в добре дресиран
човек. Как започна и как се извършва този процес?
През ХХ век развитието на медиите премина през три етапа:
радио, телевизия и интернет. Тяхното развитие опровергава някои
твърдения, на които активен подържник е френският социолог
Габриел Тард: “Всяка нова информация пресушава даден стар
източник на обсъждане” /Tard, G, L;Opinion et la Foule/. Всеки един
от тези етапа формира, в комуникативен аспект, конкретно социално общество. Ще бъде погрешно ако се премълчат икономическите
и социалните условия, които също активно моделират обществото.
Но развитието на средствата за масова комуникация приоритетно
определят появата и развитието на специфични нови социални
общности. Тези групи имат устойчиви взаимодействия помежду си.
Тяхната воля до голяма степен налагат конкретни решения, активизират едни процеси или забавят други. Силни техни проявления
може да се открият в редица области: политическия живот, религията, спорта, музиката, модата и т.н. Техните колективни решения
и действия водят до нови проявления в обществения живот. Освен
своята устойчивост те се характеризират и с нови форми на проявление – масовите изяви са епизодични, добре определени като време и пространство и с ясно адресирани послания към обществеността. Така тези специфични групи изглеждат като че ли разпръснати, изолирани помежду си или поне със значително по-слаби
връзки на междуличностно взаимодействие. Но тази доброволна
затвореност на личността е само привидна. Социалната изолираност
на индивида е твърде условна, защото той продължава да изпитва
силна приобщеност към конкретна група. Той комуникира с нея
чрез други средства – получава необходимата специфична информация чрез медиите, допринася за нейното обогатяване чрез лична
интерпретация и отново чрез медиите достига до хиляди хора
едновременно. Затова тази привидна самоизолация не само не
дистанцира индивида от неговата социална среда, но допринася за
развитие на личностното отношение към явленията. Така комуникацията чрез медиите на тези специфични обществени среди допри170

нася най-вече за формиране на качествено изчистени и категорично
изразени позиции по най-актуалните проблеми на обществото.
Развитието на медиите и комуникацията чрез тях моделират и
други обществени процеси. На първо място ще посоча общественото мнение. Както казва Габриел Тард понякога “достатъчно е
едно перо, за да задвижи милиони езици”. Формирането на този
сложен социално психологически феномен има поне две посоки –
от медиите към обществото, както и обратно – веднъж формирано
общественото мнение налага определени нагласи и дава конкретни
социални поръчки към медиите. Те нямат друг избор освен да се
приобщат към информационните потребности на обществените
среди и да се стремят максимално да удовлетворят очакванията.
Някои изследователи, като цитираният вече социолог Маршал
Маклуън, разглеждат медиите предимно като техническа ирационалност. Тази теза разкрива огромните възможности на медиите да
моделират обществените интереси чрез съдържанията, които
изпращат като послания към обществото. Така те се превръщат в
значима част от могъща културна индустрия, която въздейства
върху масовото съзнание. По този начин проблемът за медиите и
тяхното присъствие при формиране на съзнанието, се трансформира
от технология за осведомяване в система за социално моделиране.
Има и други категорични съвременни тълкувания за ролята на
медиите и процеса на унифициране, които разглеждат проблема от
по-различна социално-психологическа позиция. Например френският социолог Жан Бодрияр твърди, че по своята същност медиите
са „антикомуникативни”. Той приема, че те въздействат по такъв
безспорен манипулативен начин върху огромна публика, че
отнемат, дори правят невъзможен начина за отговори на тези, които
участват в медийния комуникационен процес и без които медиите
не могат да съществуват – читатели, слушатели, зрители. Така
медиите налагат модели за поведение, произнасят категорични
„присъди”, определят приоритети в обществените дискусии и си
присвояват характеристиките на „четвърта власт”.
МЕДИЙНИ СТРАТЕГИИ НА ЗАТЪПЯВАНЕ
Съвременните тенденции в развитието на медиите водят и до
максимализиране на желаните ефекти: динамика на информационните процеси; монополизиране на социалното пространство и приоритетно въздействие на конкретни аудитории; налагане на информационното въздействие на медиите като предпочитано; инплан171

тиране с модерните информационни технологии; засилване на
финансовия оборот и непрекъснато увеличаване на печалбата.
Заедно с тези тенденции все по-релефтно се открояват и неблагоприятни последствия, които водят до открити и прикрити деформации в обществото. Често традиционните демократични постулати налагат в живота на съвременните общества поредица от
деформации, очаквани и непредвидени, които генерално променят
традиционните и неподлагани на съмнение досега общочовешки
ценности. Демокрацията, разбирана преди всичко като максимално
забавление през свободното време, е най-благоприятната среда в
която генерират формите на висшия живот. Медиите и в това отношение имат значим принос.
Медиен скандал избухна преди няколко години в Германия,
когато студенти от школата на РТЛ, най-големият частен канал в
Европа, се оплакаха, че в техните глави непрекъснато се набива,
като формула за успеха твърдението,че публиката иска от новините “трупове”, “цици” и “животни”. Формулата не е исмислена
случайно – както частните, така и обществените телевизионни
програми в страната се надпреварват в това отношение. Има и
политика, има и пари, но те са силно ограничени и сякаш се
“промушват” между труповете, циците и животните. Така допълнително се засилва приоритетът на визуалната информация пред
текстовата – не картината илюстрира новината, а новината като че
ли пречи на картината. Изявленията на политиците, дебатите и
законопроектите, изобщо цялата т.н. сериозна информация, са
пресовани като десертни вафлички и се поднасят за броени секунди.
За това успешни са именно онези политици, които се явяват пред
камерите в безупречен марков костюм и без запъване произнасят 45 кратки и закачливи изречения.
Изследователят Мартин Дьолеман определя комерсиалната
развлекателна телевизия като “сияйна тъпота”. В есето си “Тъпи
смислови схеми” той анализира как потопа от псевдоинформация
измества разума и личния светоглед. Средностатистическият зрител
очаква от телевизията най-вече развлечения, които да имат поне две
задължителни измерения: възбуда и удовлетворение. Всичко
трябва да се поднася на готово – без предварителна подготовка,
специални знания или изисквания за възприемателна способност.
Така идва ред на шоутата от рода на “Моето хоби е сексът”, “Моите
цици са най-красивите”, “Можеш да си купиш всяка жена”,
“Дебелани в еротично облекло – балсам за очите”, “Младите не
струват”, “Добри обноски ли – заврете си ги отзад”, “Червенокосите
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– мещици или светици?”, “За нищо на света не си развалям кефа” и
т.н. Рекламодателите мечтаят точно за този средностатистически
зрител – той им носи висок рейтинг и е подложен на техния
постоянен натиск. Четири любими типажа се обединяват в неговия
образ – ненаситен зяпач; въодушен фен; безкритичен търсач на
забавления и амбициозен кандидат за дори няколко минутна слава
чрез участие в телевизионна игра. Точно този зрител е дълго търсен
и моделиран и веднъж изграден, трудно ще бъде преотстъпен
другиму.
В процеса на “дресирането” на ползвателя на медии телевизията е фаворит, но принос имат радиото и печатните издания. В
сборника “Стратегии на затъпяването, съставители Юрген
Вертхаймер и Петер Цима, се посочват десетки случаи. Например
вечно търсещият провокация “Билд Цайтунг”. В сферата на медиите
и културата е опасно да се обслужва само мнозинството. Тази
мисъл развива Уве Вирт в есето си “Дискурсивна тъпота”. Той
разглежда медиите като посредници в популяризирането на всевдомнения и общи позиции, което елиминира възможността на
индивида за проявления, различаващи се от общото статукво. Още
по-категоричен и краен в мнението си е Юрген Вертхаймер:
“Докато нас ни тресе страхът, че в бъдеще ще се произвеждат
серийно все по-еднакви човешки тела, наоколо ни вече отдавна и с
успех се възпроизвеждат серийно мозъци и серийни чувства”.
Модерният и най-масов медиен “супермаркет”, наречен
телевизия, вече е излишен за младите хора. Тях интернет ги научи
да бъдат критични и диалогични, да избират сами, да санкционират
скучните и досадните. Затова познатите и добре все още работещи
манипулативни техники на медиите скоро ще започнат да боксуват
и ако не се променят бързо, ще пропаднат в пропаста, която сами
създават. Както пише френският философ Ролан Бард в есето си в
цитирания вече сборник “Стратегия на затъпяването”, “...ако
глупостта се поддаваше на научен анализ, телевизията отдавна да е
рухнала”.
ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО И БЪЛГАРИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ТЕЛЕВИЗИЯТА
Какво показват наблюденията присъствие на телевизията във
всекидневието на гражданите в България ? Данните, които ще цитирам, са от изследване на агенция Be Media Consultant, проведено
през март 2012 г. Близо 97 % от населението гледа редовно
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телевизия – всеки ден или почти всеки ден. Най-голям брой
респонденти на възраст 18+ (77.0%) посочват, че гледат телевизия,
тъй като научават новините пълноценно – с картина и звук. Ако
причислим филмите и сериалите към общо казаното „ползване с цел
развлечение”, то със сигурност развлекателната функция на телевизионния продукт е водеща за зрителя. Близо 74% декларират гледане на телевизия заради филмите и сериалите. При жените, на
възраст 18-49 години, се регистрират 81%, т.е. игралните филми и
сериалите са водещ фактор в ползването на телевизията от жени. За
разлика от жените, мъжете на възраст 18-49 години декларират посилен интерес към информационно-публицистичния жанр, отколкото към филми, сериали и развлекателни предавания. Традиционно,
мъжете в активна възраст подреждат на четвърто място спортния
жанр като мотивиращ фактор за гледане на телевизия - 44%.
Съвместното семейно гледане и перцепцията за телевизията като
фон за семейно общуване е посочено в по-голяма степен от жените
(33%), отколкото от мъжете. На декларативно ниво интересът към
относително новите за българския телевизионен пазар услуги
„Video on demand”, “Pay per view” и 3D телевизия е нисък. Можем
да предположим, че запознатостта с описаните услуги е
относително ниска и поради тази причини липсва интерес. Фактор е
и липсата на масирано предлагане от страната на телевизионните
оператори на „Video on demand” и „Pay per view”.
РАДИОТО
Над 60% от населението на България на възраст 18+ години
слуша радио, а 46% от анкетираните декларират, че слушат радио
редовно – всеки ден или почти всеки ден. Радиослушателите,
особено редовните, са по-млади и по-високо образовани от средното равнище за страната - над 66% от тях работят или учат, докато
делът на учащите и заетите общо в страната е 56%. Над 60% от
столичани, слушат радио редовно, докато в страната делът на
редовните радиослушатели е 46%.
Като основни причини за избягване на радиото са посочени
преферирането на телевизията (81,4% от неслушащите, 18+) и
пресата (12,7%) като източник на информация.
По-младата част от групата на неслушащите радио, които
живеят в града, са посочили, че се информират или слушат музика
чрез Интернет – 23,1%. Близо 40% от анкетираните потвърждават
извода за ползване на „микс” от традиционните медии – например
слушане на музика по телевизията, четене на преса в Интернет.
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Налице е непрестанно „заемане” и ”прехвърляне” на характерни за
една медия функции в полето на друга. Телевизията и Интернет се
опитват да разширят естественото си поле на въздействие и се
превръщат в платформи-носители на съдържание, характерно за
други медии [5].
Над половината (51,1%) от българите над 18-годишна възраст
слушат радио заради музиката, но 30% оценяват и информационната полза от радиото и декларират, че слушат радио тъй като
„..от него най-бързо научават новините”. Въпреки, че двете групи
не са взаимоизключващи се /анкетираните могат да посочат и двете
твърдения като причина за слушане/, логично профилът на двете
групи до голяма степен е различен – сравнително по-младите
потребители, работещи и учащи, наблягат на музикалната страна,
докато по-улегналите в средните и по-горни възрастови групи се
интересуват и от новини.
БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС
В края на април 2012 г.организацията на медиите в
Югоизточна Европа, чиято централа се намира във Виена, остро
разкритикува българските медии, като заяви, че те прекалено много
се съобразяват с финансовите интереси на собствениците им. В
специален доклад бе направен извода за наличие на двоен аршин
към българските и международните издатели. Посочено бе, че от
сблъсъка на няколко медийни групировки в страната страда качеството на журналистиката. Сливането на политиката с журналистиката поставя въпроса дали в страната има разделение на властите.
Според анализа не медиите диктуват дневния ред на обществото,
нещо повече у нас /това се констатира в доклада на американската
неправителствена организация IRX/ става подозрително лесно и
удобно да се купи новинарско съдържание.
Забавни, клюкарски сюжети и обслужване на повърхностни
интереси – това е само една от диагнозите на българските медии.
Журналистически самоанализи и независими оценки сочат, че
България има проблем със свободата на медиите, пише в свой
материал "Дойче веле".
В България няма медиен собственик, който да печели основно
от медията си и това прави публичната среда особено нечистоплътна. Съществуват монопол и цензура. Създава се впечатление за
сделка между политически брокери, които контролират голяма част
от електронните и печатните медии, и изпълнителната власт.” Това
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са само част от самооценките за медийната среда в България на
авторитетни български журналисти от популярни национални
вестници и онлайн издания. През декември 2011 г. Българският
Хелзинкски комитет (БХК) се допита до журналистите за влиянието
на властта върху тяхната работа.
Корпоративната журналистика не е журналистика
Това е извод от друго изследване на българския медиен
ландшафт през 2011 г. Анкета на Асоциацията на европейските
журналисти свидетелства за лоша медийна среда, зависимости,
цензура и автоцензура. От 113 анкетирани български журналисти
82-ма са били преки свидетели на посегателства срещу свободата на
словото.
Икономически интереси са попречили на 28 журналисти да си
свършат нормално работата. За 58 съществува политически натиск
върху медията, в която работят. Примерите за натиск, които дават
журналистите, са „тясно обвързване на съдържанието с факта, дали
една фирма рекламира в медията”, „напътствия да се пише
критично срещу компании, отказали реклама”,” наложена забрана
за задаване на въпроси към министри”, ”телефонни обаждания от
високите етажи на властта”.
Според анкета на Асоциацията на европейските журналисти
кризата на пазара на труда кара журналистите в България да
приемат доскоро неприемливи за тях условия в редакциите, да
упражняват професията си в атмосфера на зависимости и натиск. В
годишния доклад на Фондация „Медийна демокрация”, който
оценява медийния пазар, пише, че през 2011 г. политиката и медиите са се сближили още по-опасно. Според доклада „политическите
жестове на управляващите, независимо от техния мащаб, продължават да са неизменно във фокуса на медийния интерес, като
самите стандарти за новинарска стойност са подменени”.
Според Орлин Спасов, директор на фондация „Медийна
демокрация”, политическата кариера на Бойко Борисов е изцяло
медиен продукт. За разлика от своите предшественици, които
разчитаха на исторически наследен символен капитал (Симеон
Сакскобургготски), или като един Сергей Станишев, опиращ се на
ресурса на стара партия, Борисов стигна до голямата политика през
телевизията. Медиите са стълбата към успеха и основната сцена , на
която се разиграват ключовите събития, свързани с личността на
Борисов и неговото управление. С идването на Борисов на власт е
настъпил и краят на традиционната политика през институции, като
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партии и парламент. Големият успех на Борисов е, че успява да
задържи благосклонното отношение на средствата за информация.
Макар и популярността на министрите му да пада, собствената му
репутация остава константна. На фона на всичко казано дотук е
обяснимо, защо Българският Хелзинкски комитет обобщава, че през
2011 г. положението със свободата на изразяване в България се
влошава, и защо страната остава в групата на 65-те страни с
„частична свобода на медиите”, според класацията на световната
неправителствена организация „Фрийдъм хаус”.
КОМЕРСИАЛНИ ВЛИЯНИЯ
В западния тип общества, чийто модел се утвърждава и в
България, обикновено масмедиите са част от голяма индустрия
или финансова група. За голяма част от медийните организации
рекламата е основен източник за финансиране на медията. Като
следствие рекламодателите оказват силно влияние върху съдържанието и развитието на средствата за масова комуникация.
Влиянието на рекламодателите се осъществява по два начина. В
началото на XX век например вестниците, които подкрепят порадикални възгледи за реорганизация на капиталистическото
общество, се бойкотират от рекламодателите. По този начин
голяма част от съответните печатни издания са принудени да
фалират, защото се оказва невъзможно да се самоиздържат от
оборота и продажната си цена.
Вторият начин е по-популярен и не така директен - търсене
на рекламодателите за подкрепа на медии, отразяващи определени интереси. Историята показва, че в търсенето на възможности за разширяване на аудиторията медиите се масовизират в
степен, която надхвърля интересите на една социална група или
тесен сегмент от аудиторията.
Влиянието на рекламодателите, разбира се, не се изчерпва
само с посочените характеристики. Изследвания в американската
психология показват, че режисьорите на драми за телевизията по
времето след Втората световна война са повлияни от рекламодателите – от тях се изисква да не продуцират истории за
тежкия живот на работническата класа. Не защото такива драми
са непопулярни и нямат аудитория, а тъкмо обратното. Рекламодателите предпочитат формирането на друг социален контекст за
своите продукти. Така „работническите драми” се заменят с
телевизионни сериали с много действие - т. нар. екшъни или такива,
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в които „добрите и красивите” герои се занимават нерядко с
бизнес. На тази основа може да се направи извода, че не толкова аудиторията, колкото рекламодателите са реалните поръчители и
консуматори на медийната продукция.
Някои американски изследователи предлагат по-различна
интерпретация на развитието на масмедиите. Те смятат, че
заедно с демократизацията на капитализма се демократизират и
средствата за масова комуникация: контролът на масмедиите е
по-скоро в ръцете на професионалистите мениджъри, отколкото
в ръцете на собствениците, а балансирането между интересите
на мениджърите и собствениците на масмедиите дава възможност
за създаването на медийни продукти, които да не зависят
единствено от печалбата.
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЪЖАТА,
НЕЙНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ
В МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО
Митко Славов, Кремена Андонова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Резюме: Изследване и характеристики на лъжата, нейните разновидности, цели, обекти, ползи и предимства. Главни и водещи теории и
дефиниции от различни литературни източници. Извеждане на общи
резултати от проведено анкетно проучване, анализиране и обобщение на
получените резултати.
Ключови думи: Лъжа, характеристики, теории, изследване, анкета.

Дефинирането на лъжата може да стане по много различни
гледни точки и теории. Тя е феномен, който се разглежда още от
древността.
Независимо от различните теории и гледни точки, лъжата за да
е налице се предполага друг човек, който да бъде обект. Затова тя
най – често се среща сферата на общуването и взаимодействията
между хората.
Разбира се лъжата може да бъде насочена не към някой друг
обект или обекти, а и към самите нас. Това става под формата на
самозаблуждението. Дори в този случай лъжата отново има автор и
обект на залъгване. Тук тя се разпределя във формите на несъзнаването или различните Аз – ове. За да бъде по – ясно, ще използваме теорията на Фройд и трите му форми Аз , Свръх Аз и То.
На кратко ще представим дефинициите за всяка форма по
отделно.
Ø 1То - примитивната, несъзнавана основа на психиката,
доминирана от първичните нагони и подчинено на принципа на
удоволствието.
Ø Азът - подчинен на принципа на реалността, играе
ролята на водач в нея, може да се приспособява и променя.
Тясно свързан е с несъзнаваното и играе ролята на посредник
между То и Свръх-Аза.
Ø Свръх-Азът - съзнанието, разбирането на индивида на
нормите и правилата. Фройд го нарича съвест или цензура.
Дейността му е несъзнавана.1
1

З. Фройд – Аз и То, 1923
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След като изяснихме функциите на всяка една форма от
структурата на Фройд , ще се опитаме посредством тях да обясним
лъжата и нейният механизъм насочен към самите нас.
Всеки човек има потребности и смисълът на живота му се
състои в тяхното задоволяване. Задоволяването се осъществява
посредством Аз - а. Той е връзката между То и Свръх-Аза.
То (безсъзнаваното) казва какво иска, Свръх-Аза определя
дали е позволено или не, а Азът балансира между тях, за да не се
създава напрежение. Балансът се съсътои в това да се задоволи
потребността на То без да се нарушат изискванията на Свръх-Аза.
Има три възможни варианта във взаимоотношенията между
трите психични елемента в които ще проличи ролята на лъжата и от
кой , към кого е насочена тя:
1. То има потребност, Свръх-Аза позволява – Азът е спокоен;
2. То има потребност, Свръх-Аза не позволява – Азът е
тревожен. Създава се напрежение, защото потребността не е задоволена. Тя може да намери проявление в друга посока (като сублимация) и да се изтласка. Това не означава, че е забравена, защото в
несъзнаваното продължава да си съществува като потребност.
Много изтласкани и незадоволени потребности са в основата на
неврозите;
3. То има потребност, Свръх-Азът не позволява. Невъзможността да се задоволи потребността и да се получи удоволствие,
предизвиква фрустрация и засилва напрежението в Аза. За да го
премахне и възстанови равновесието, без да влиза в конфликт със
Свръх-Аза, Азът си изработва специална форма на психична
защита, т.е. изработва си защитен механизъм, наречен лъжа. Много
ясен пример за този механизъм са фразите (думите) съчетани в едно
изречение, които имат двусмислен характер, като най – често
двойният смисъл е от сексуално естество. По този начин се залъгва
Свръх-Аза с първоначалният смисъл на посланието, докато скрития сексуален намек преминава през „бариерата” и достига до
обекта към когото е насочено посланието.
— Основни дефиниции
След като разгледахме къде и защо възниква лъжата при трите
психични елемента на Фройд , ще се спрем на няколко основни
определения и дефиниции за лъжата.
Има много трактовки за явлението лъжа. Велитан я определя
като “измислица или изкривяване на истината”; Щерн – “съзна180

телно неверно показание”; Лурия – “особен вид мислене”. Леон
Леви казва, че лъжата е “преднамерено несъответствие между това,
което човек казва и това, което действително чувства и мисли”.
Според Zuckerman, DeFrank, Hall, Larrence, Rosenthal (1979)
лъжата може да бъде определена като преднамерено вербално
съобщение, което не съответства на действителното мнение и
чувства на индивида. и това, че лицето получава някаква полза от
лъжливото си твърдение.
Пол Екман определя лъжата „като действие, с което един човек
въвежда в заблуждение друг, правейки това умишлено, без предварително да го уведоми за своите цели и без ясно изразена от страна
на жертвата молба да не се разкрива истината” (П. Екман, 2000 г.,
с. 32).
В своята монография „Лъжата” (1975) Л. Леви определя
последната като „преднамерено несъответствие (или противоречие)
между онова, което човек е заявил, и онова, в което той действително е убеден, което действително знае, мисли, счита или чувства".
Според определението на „Философски речник” (1977) лъжата
е „изказване, което изопачава действителното положение на
нещата”, a пo определението на И. Паси в неговото съчинение
„Иронията” (1970) лъжата е „съзнателно изказвано и поддържано
твърдение, което противоречи или най-малко не отговаря на
действителното убеждение на изказващия го”.2
С други думи може да се каже, че лъжата представлява
съзнателно утвърждаване на неистини или противопоставяне на
истини, съответстващи на действителността. Тя е „действие, с което
един човек въвежда в заблуждение друг, без предварително уведомяване на своите цели и без отчетливо изразена молба от страна на
жертвата да не се разкрива истината”.
Лъжата може да бъде като противоположност на истината.
Лъжата е неистина.
От гледна точка на лъжещия, лъжата е негово средство за
постигане на някаква цел, което той използва съзнателно и преднамерено.
Нека се спрем на целите или причините поради които прибягват до лъжата.
Дълбоката цел на всяка лъжа е някаква реална или виртуална
полза за някого, най – често самия автор, въпреки че има и случаи
2

Б. Ганчевски. Психодиагностика на истината и лъжата в досъдебното
производство, Албатрос, 2004.
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при които е възможно лъжата да носи полза на самия лъган. Това се
среща при случаи когато лъжата се използва като предпазно
средство чрез което се предотвратява емоционалното и/или психическо нараняване на един или група от индивиди.
• Като най-обикновената и основателна причина може да се
разгледа страха. Чрез лъжата е възможно осигуряването на
сигурност и защита срещу възможно наказание или санкция. Дори и
виновни хората прибягват до лъжата за да избегнат санкциите, като
даже са склонни да обвинят друг, който да поеме последствията от
тяхното деяние.
• Друга причина да възникне лъжа е подражанието, при което
се следва някакъв чужд модел. Когато някой вижда, че другите
лъжат, той става по-склонен също да излъже.
• Също така хората лъжат, защото чувстват, че истината няма
да им помогне да получат това, което искат.
• В много сфери на обществената практика различните форми
на лъжа са ежедневие. Тези сфери са политиката, рекламата,
бизнеса и други.
Хората са снизходителни към различните прояви в тези
области. Приемат, че лъжата е почти естествена за съответният
контекст и не бива да бъде обект на осъждане.
• Другата основна причина хората да лъжат се крие в много
често възникващото у тях желание да скриват действителното
положение на нещата.
• Също така е възможно с лъжата да се доставя удоволствие,
както е при ласкателството, комплиментите, при фантазирането,
при различните изкуства и други.
• Понякога хората лъжат по принуда, т.е. лъжата не е по тяхно
собствено желание, нямат лични мотиви да лъжат. На тях им се
налага отвън, от други хора, от
обстоятелства и случайности да изкривяват истината и да
поднасят някому „нови”, неотговарящи на реалността, „истини”.
Важно е да разгледаме и типологията на лъжата и нейната
форма , място и разпространение.
От гледна точка на разпространеността лъжата може да бъде:
ü Единична;
ü Малко разпространена;
ü Много разпространена;
ü Повсеместна
Според причините, които ги пораждат лъжите биват:
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др.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Поради лична предразположеност към лъжа;
Стечение на обстоятелствата;
Поради желание за добра само-представяне;
Лъжа заради полза;
Лъжа за увреждане на друг;
Лъжа поради глупост;
Грешка във възприятията и в логиката на мисленето и

Формата на лъжата ни предлага доста разширена типология:
Ø Лъжа с мълчание;
Ø „Словестна мъгла”
Ø Лъжа с многословие;
Ø Лъжа чрез полуистини;
Ø Симулиране;
Ø Подвеждане;
Ø Извъртане;
Ø Преструване;
Ø Прикриване;
Ø Подправяне;
Ø Мистифициране.
Според използваните средства лъжите биват:
Ø Вербални – писмени и устни;
Ø Невербални – „с жестове и мимика”;
Ø Лъжи с мълчание;
Ø Лъжи чрез действия или чрез бездействие;
Ø Смесени и кодирани.
Начинът на лъжата класифицира многобройно множество от
различни лъжи главно като: преднамерени и непреднамерени,
настойчиви и ненастойчиви, полуистини и нелепи лъжи, лъжи
с много фантазия, „украсени” лъжи, само съобщавани лъжи и
изигравани с вживяване, зле поднесени лъжи, професионални и
аматьорски лъжи.
Според механизма си на възникване лъжата може да бъде
определена като: спонтанна, принудена, случайна, нарочна,
невинна, обмислена, подготвена.
Според функциите си: сполучлива, несполучлива, успешна,
неуспешна, поразяваща, ужасяваща, разсмиваща, безобидна,
етикетна и дипломатична лъжа.3
3

Леон Леви – Лъжата 1976 г.
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Разширените типологии на лъжата могат да ни послужат като
инструмент за разбиране на същността на една конкретна лъжа,
каква е тя сама по себе си и какво представлява като действие в
дадено общество.
След като разгледахме основните видове и характеристики на
лъжата, ще Ви запознаем с нашето проучване. То беше проведено
сред 109 души от различни възрастови граници и полови
характеристики.
Проучването беше под формата на анонимна Online анкета,
като нейното разпространение ставаше в Internet общността.
Анкетата е формирана от въпроси, които са от вече проведени в
България изследвания на тема лъжа, а те са както следва :
ü Първото се провежда през 1963 г. от вестник „Народна
младеж”. Той се обръща към своите читатели с молба да отговорят
на редица въпроси. Това е първата анкета на Центъра за младежки
проучвания , създаден към вестника с наименование „Автопортрет
на поколението”. Частта от въпросите които са включени към
нашата анкета определят основните отрицателни черти в характера
според анкетираните.
ü Второто е проведено през есенния семестър на 2006 година,
като допълнителен семинар към курса по “Социална психология” от
самите студенти под ръководството на доц. Иван Евтимов.
Целта на изследването е да подпомогне студентите в усвояването на учебния материал, като теоретичните знания се допълнят
с изследване по една от изучаваните теми.
„В изследването искахме да видим как студентите се
отнасят към персоналните и социални лъжи, кои лъжи приемат
като морално допустими и кои осъждат, кога, колко и за какво
лъжат.
Бяха анкетирани 148 студенти от НБУ, от които 42,6%
мъже и 56,8% жени на възраст от 18 до 23 години.”4
— Основни характеристики на проведеното изследване:
В изследването взеха участие 109 човека , като от тях 74 (68%)
са жени и 35 (32%) са мъже.
Възрастовите интервали варират от 16 до 57 години, а средната
възрастова граница е 24 години.
4
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Важно е да се отбележи, че на някои от въпросите хората
могат да отбелязват повече от един отговор и това е
причината сумата на всички проценти на въпроса да надхвърля
максимума от 100%.
— Получени резултати от проведеното проучване:
ü 65 % от анкетираните смятат, че най-големите недостатъци в човешкия характер са лицемерие и двуличие, 47% пък
смятат, че лъжата, измамата и мошеничество са големи
недостатъци.
Други 44% смятат, че подлостта, доносничеството и
клеветата са най-проблемните области в човешкия характер,
докато едва 17% смятат, че това са самохвалство, високомерие и
угодничество. С най-малък процент са ходатайство и кариеризъм
– 14%
ü На въпроса „Лъжете ли?”, 86% отговарят положително, а
14% отрицателно.
ü Оказва се, че 6% от анкетираните са дали неверен отговор
на горния въпрос , докато 94% отговарят искрено.
ü Най-честите причини, които подтикват анкетираните да
излъжат са следните:
За да спестя притеснения – 55%
За да не обидя някого – 54%
Страх от нещо – 42%
Желание за благородни лъжи – 29%
За да се оправдая – 27%
За да спася някого – 26%
За да спечеля нещо – 15%
Желание да украсявам истории – 13%
За да обясня нещо на детето си – 12%
Не лъжа – 8%
Желание да лъжа преподавателите – 7%
За удоволствие – 5%
Навик ми е – 3%
Лъжа, за да живея – 0%
ü Анкетираните най – ЧЕСТО използват лъжата пред :
Родителите – 44%
Непознати – 32%
Други – 30%
Колегите ми – 20%
185

Любимата/Любимия – 19%
Не лъжа – 7%
ü Кого НИКОГА не лъжете?
Любимата/Любимия – 43%
Приятелите – 33%
Родителите ми – 31%
Други – 22%
Непознати – 14%
Колегите – 6%
Не лъжа – 6%
ü Най-често лъжите, които анкетираните биха простили са:
Лъжа, която спасява човешки живот – 82%
Лъжа, която предотвратява нараняването на някого – 56%
Лъжа, която украсява някаква история – 34%
Лъжа, която скрива жестока истина от другия – 32%
Лъжа, за получаване на по-добра работа – 17%
Лъжа, която прави индивида по – значим – 13%
Лъжа, която е с търговска цел – 11%
Лъжа, с която се избягват данъци – 10%
Лъжа, с която да спечелите любовта на другия – 7%
Лъжа, с която да получите политическа власт – 6%
Не мога да простя лъжа, каквато и да е тя – 2%
ü Кои лъжат повече, мъжете или жените?
Няма значение – 36%
Не мога да преценя – 28%
Жените – 20%
Mъжете – 16%
ü Анкетираните използват лъжата РЯДКО пред:
Приятелите ми – 39%
Родителите ми – 27%
Любимата/Любимия – 23%
Колегите ми – 18%
Други – 18%
Непознати – 17%
Не лъжа – 9%
ü Според анкетираните ПОСТОЯННО използват лъжата :
Младите – 43%
Възрастните – 34%
Децата – 17%
Старите – 6%
ü Според анкетираните РЯДКО използват лъжата :
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Децата – 44%
Старите – 28%
Възрастните – 23%
Младите – 5%
ü Професиите в които се използва лъжата ПОСТОЯННО
според анкетираните са :
Политици 85%
Търговци 72%
Журналисти 63%
Юристи 41%
Студенти 30%
Сервитьори 23%
Лекари 19%
Шофьори 16%
***Останалите изброени професии са с нисък или
минимален процентов израз.
ü Според анкетираните МНОГО ЧЕСТО използват лъжата :
Младите – 54%
Възрастните – 27%
Децата – 14%
Старите – 5%
ü Темите при които най – често анкетираните прибягват до
лъжа са:
За чувствата си към другите – 42%
Когато украсявам миналото си 25%
За прикриване на изневяра 21%
Когато флиртувам с другия пол 16%
Когато ме хванат да преписвам 15%
За килограмите си 14%
За да спечеля пари 13%
За сексуалните си фантазии 12%
За сексуалните си преживявания в миналото 11%
За употреба на наркотици 10%
За материалното си положение 6%
***Останалите изброени теми са с нисък или минимален
процентов израз.
ü Професиите в които се използва лъжата Умерено според
анкетираните са :
Журналисти – 28%
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Студенти – 25%
Работници – 22%
Преподаватели – 22%
Сервитьори – 20%
Шофьори – 18%
Свещеници – 18%
Юристи – 17%
Учени – 17%
Военни 13%
***Останалите изброени
минимален процентов израз.

професии
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ü Според анкетираните НЕ използват лъжата :
Децата – 46%
Старите – 31%
Възрастните – 19%
Младите – 4%
ü Когато анкетираните биват хванати в лъжа :
45% си признават
21% твърдят докрай, че те са прави
18% се правят че нищо не знаят
16% твърдят че още не са ги хващали в лъжа
ü В самооценката си дали са добри лъжци, анкетираните
споделят:
Понякога успявам, понякога не – 65%
Да, винаги успявам – 18%
Не, винаги се издавам – 17%
ü За наситеността на лъжата в своето ежедневие, анкетираните споделят:
Лъжа по-рядко от един-два пъти месечно – 48%
Един-два пъти месечно – 18%
Всяка седмица – 16%
Всеки ден – 11%
Не лъжа – 7%
ü Професиите в които се използва лъжата РЯДКО според
анкетираните са :
Не мога да преценя – 29%
Учени – 27%
Селскостопански работници – 20%
Лекари – 19%
Военни – 18%
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Преподаватели – 17%
Моряци – 17%
Свещеници – 16%
Шофьори – 16%
Работници –14%
Индустриалци – 11%
Социолози – 11%
Юристи – 11%
Студенти – 9%
***Останалите изброени
минимален процентов израз.
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ü Професиите в които НЕ се използва лъжата според
анкетираните са:
Не мога да преценя 42%
Учени – 22%
Свещеници – 22%
Лекари – 19%
Моряци – 17%
Военни – 16%
Юристи – 13%
Социолози – 9%
***Останалите изброени професии са с нисък или
минимален процентов израз.
ü Относно самозалъгването, анкетираните споделят:
Рядко се самозалъгвам – 50%
Често се самозалъгвам – 28%
Не се самозалъгвам – 16%
Постоянно се самозалъгвам – 6%
ü За тежестта и силата на лъжата, анкетираните споделят, че
най – силно ги е заболяло от:
Любим/Любима – 53%
Прлиятел(ка) – 27%
Родител – 15%
Търговец – 3%
Политическа сила – 1%
Преподавател – 1%
ü За тежестта и силата на лъжата, анкетираните споделят, че
не ги е заболяло много от:
Търговец – 27%
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Политическа сила – 23%
Преподавател – 19%
Прлиятел(ка) – 15%
Родител – 10%
Любим/Любима – 6%
ü За тежестта и силата на лъжата, анкетираните споделят, че
не ги е заболяло изобщо от:
Политическа сила – 61%
Търговец – 19%
Преподавател – 14%
Родител – 5%
Прлиятел(ка) – 1%
Любим/Любима – 0%
ü Относно истинността на информацията по мас – медиите ,
анкетираните споделят:
Не вярвам, защото медиите манипулират – 61%
Вярвам, но не на всичко – 36%
Не мога да преценя – 3%
Да, вярвам – 0%
— Сравнение, анализ и интерпретация на получените
резултати:
Забелязват се леки изменения в получените резултати спрямо
изследването от вестник „Народна младеж”, което може да е
следствие от различните социологично – времеви характеристики
на различните поколения. Разликите в процентното изражение са
следните :
Недостатък, който ви внушава най голямо отвращение –
21,3% от анкетираните отговарят лъжа, измама, мошеничество, 18,5% – лицемерие,двуличие, угодничество ходатайство
и кариеризъм 15,3%
Подлост , доносничество и клевета 13,5% , самохвалство и
високомерие 8,9%5
С оглед и сравнение на резултатите от предишното и сегашното изследване, може да се каже, че макар и с разлика в понятията
и разминаване в резултатите, двете анкетирани поколения посочват
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директно лъжата или такива пороци при които лъжата е съществен
момент или необходимо условие.
При сравнение на резултатите получени от нашето изследване
и изследването на доц. Иван Евтимов прави силно впечатление
почти еднаквостта на получените резултати от въпроса „Лъжете
ли” – В изследването проведено през 2006 г. 86,5% от анкетираните отговарят ДА , 13,5% отговарят НЕ6.
В нашето изследване получените резултати са 86% отговарят с ДА и 14% отговарят с НЕ.
Тъй като за провеждането на нашата анкета, въпросите бяха
цитирани (с леки изменения във формулировката на, но без промяна
на смисъла) е възможно да е пресъздаден един или подобен модел
на изследване, който да не се е променил през последното десетилетие, което от своя страна води до близки по стойност резултати.
Съществена разлика при двете изследвания, може да се
отбележи при въпроса за най –честите причини които подтикват
към лъжа. При изследването през 2006г. резултатите са следните:
За да се оправдая 50%, Страх от нещо 42.6%, За да спечеля
нещо 25.7%, Желание за благородни лъжи 13,5%, За удоволствие
10.9%6 , докато при нашето изследване резултатите са:
За да спестя притеснения – 55%, За да не обидя някого – 54%,
Страх от нещо – 42%, Желание за благородни лъжи – 29%, За да
се оправдая – 27%, За да спася някого – 26%, За да спечеля нещо –
15%, Желание да украсявам истории – 13%, За да обясня нещо на
детето си – 12%
Тук като водещи по резултати причини виждаме голяма
разлика. Получените от нас резултати, може би са и повлияни
донякъде от обстановката на икономическа криза. Това е време
което е трудно за много хора и е изпълнено с притеснения от
всякакъв род и вид. Можем ясно да видим стремежа на човек да
спестява излишни притеснения или то ако не да ги спести, то да
избере подходящите обстоятелства и момент за да сподели дадена
информация.
Отново имаме еднакви резултати по отношение на страха.
Много е вероятно именно страха да е една постоянна константа, при
която резултатите да са еднакви или близки по стойност, тъй като в
природата на човек е заложено да има страхове изразяващи се под
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различни форми и е склонен за да се самозащити да прибегне до
лъжата.
Интересни са и резултатите получени от нас по отношение на
хората (обектите) на лъжа.
Най – често посочвания обект на лъжата са Родителите (44%),
което от своя страна може да означава много за по – голямата маса
от анкетирани лица. Най – вероятно показателно значение за този
факт има и годините на изследваните лица, тъй като ако може да се
съди по средната стойност на годините от нашето изследване (24
годишна възраст), това е време в което индивидите вземат решения сами, изразяват ясно своята самостоятелност и сами определят
какво е най – добре за тях. В следствие на това родителите от своя
страна са свикнали да се грижат за своите деца и да им помагат по
начин, който ги прави зависими и несамостоятелни. Това само по
себе си е една основна и ежедневна причина да възникват конфликти в лицето на децата и родителите и от своя страна анкетираните
лица (децата) използват лъжата за да избегнат конфликтните ситуации и да запазят спокойствието в дома.
Важно е да се отбележи и големият процент (43%) от хора,
които ограничават до минимум лъжата и се придържат към
искреността в лицето на любимата или любимия. В тази връзка на
нещата съвсем очаквани са и резултатите по отношение на това, че
най – голям процент (53%) от анкетираните посочват, че лъжа от
която най – много ги е заболяло е именно от близкия партньор.
Това е нормално за сериозните връзки или хората които са
намерили множество допирни точки с другия и тяхната връзка се
гради именно на доверието, което от своя страна не може да
съдържа лъжа в своята структура.
Интересни са резултатите за отдавна задавания въпрос , дали
мъжете или жените лъжат повече. Интересното в случая е, че найголям процент отговарят, че всъщност няма значение (36%). Това
от своя страна отхвърля предположението на много хора, че на този
въпрос винаги се отговаря, че противоположния пол е по –
„лъжлив”. Може би в структурата на днешното модерно общество
този въпрос няма голяма значение и все по- малко хора му обръщат
внимание.
Внимание трябва да се отдели и на резултатите относно
професиите с най-силно и често използване на лъжата и нейните
разновидности. Не са изненадващи резултатите, че най-голям процент от анкетираните (85%) сочат, че хората боравещи постоянно с
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лъжата са политиците, следвани от търговците с 72% и журналистите 63%.
Това са очаквани резултати, тъй като от край време в основата
на изброените професии по – горе е заложена лъжата с всичките си
разновидности. Това нещо се води като „не писан закон” и се знае
от всички – млади и стари. Тази отдавна нагласена нагласа се
потвърждава и от това че 61% от анкетираните не определят
лъжите на политическите сили (политиците), като болезнени и
значими за тях.
— Заключение
Като заключение може да се каже, че лъжата е неразделна
градивна част от характера на човек и винаги, ще я има като такава,
защото е и основен защитен механизъм, позволяващ съхранението
на човек като индивид в социалната,семейната и екстремна среда.
Независимо от оценките които се слагат на лъжата, изграждането
още в детска възраст на нагласа за това, че да лъжеш е лошо и
многобройните стимули за истинност, може би са необходима част
от формирането на умението за използване на лъжата в определени
ситуации. По този начин човек сам определя границите, както и
допустимите или не теми в които да прибегне до лъжа.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ В ПСИХОЛОГИЯТА
Борис Минчев
СУ „Св. Кл. Охридски”, ВСУ „Ч. Храбър”
Докладът развива идеята, че от гледната точка на феноменологичната психология психиката се изявява в поведението чрез
естествени или изкуствени индикатори. Психологическите индикатори са аналогични на „социалните индикатори” в социологията и
икономиката. Разглеждането на индикаторите съставлява предмет
на специална част от общата психология, която може да се нарече
„психосемиотика”. Обикновено индикаторите не са прости съответствия на психичното в поведението, а се извеждат в края на каскада
от промеждутъчни конструкти, включени в теория. Авторът привежда редица примери за индикатори от разнообразни изследвания,
включително и от неговите.
Ключови думи: феноменологична психология, индикатори на
психичното, промеждутъчни променливи, психоеволюция.
В обикновения живот предполагаме, че нашите душевни
състояния са „прозрачни” и не изискват специални усилия да ги
изразяваме адекватно. Нерядко изпитваме неудобство, дори срам,
че другите „четат” непосредствено нашите преживявания. От друга
страна, когато се държим възпитано лицемерно, или пък лъжем, сме
уверени, че можем да скрием ефективно своите истински чувства и
оценки от околните. Така се оказва, че реално имаме дълбоко
противоречиво отношение към възможностите за експресия на
нашия вътрешен живот в публичното пространство.
Същата противоречивост по отношение на възможностите за
автентична експресия на психически състояния във външен (поведенчески) план се забелязва и в научната психология. Там различията са свързани с базисното понятие за психическа реалност,
конституиращо направления и общопсихологически теории.
Например, проблемът за експресията на психичното не съществува в бихейвиористките подходи – просто съществуват „външни” и
„скрити” форми на поведение и континуален преход между тях.1
1

Всъщност епистемологичната ситуация в бихейвиоризма е доста нюансирана:
радикалният бихейвиоризъм на Б. Скинър изобщо отрича необходимостта от
експресия на субективни състояния, а „субективният бихейвиоризъм” на Дж.
Милър, Ю. Галънтър и К. Прибрам, и вече предполага, че вътрешни състояния
съществуват, но са „трагически невидими” (по Веккер, 1974, с. 9-17). Още по-рано
подобна нагласа се вижда в когнитивния бихейвиоризъм на Е. Толмън, който
предполага субективни феномени със статут на „промеждутъчни променливи”.
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В дейностните подходи се предполагат комплексни единици,
съчетаващи външно и вътрешно, наричани „операции” и „действия”
(А. Н. Леонтиев, Р. Харе, Р. Рометвейт и др.), които нерядко
създават интерпретативни проблеми, решавани ситуативно чрез
набор от правила.
Субективисткото направление (интроспекционизъм, феноменологична психология), макар и не солидно представено днес,
предполага принципна вътрешност и закритост на психическите
процеси и състояния на субекта. Връзката с поведението е лабилна,
дори и неактуализирана. Оттук се приема принципна слаба познаваемост на вътрешния свят на човешкия индивид.
Смятам себе си за представител на последното направление и
съм убеден, че психиката е „биологическа виртуалност”, която е
доста независима от поведението. В част от случаите тя е подготовка на ефективни поведенчески актове и е непосредствено
ефективна за оцеляването, но при липса на еволюционен натиск,
скритата виртуалност произвежда собствени състояния на „науж”,
често за собствено удоволствие. В психиката при благоприятни
условия се маркира една удоволствена линия на функциониране
(Денев, 2011). Тази виртуалност е свободна да „избие” в поведението, или просто да остане без определен поведенчески ефект.
Така психика и поведение се свързват „лабилно”.
Скритост на същностни свойства и състояния се предполагат в
цялото поле на социалното познание. Там се търсят, обосновават и
изчисляват като разнообразни т. нар. „социални индикатори”: за
брутен национален продукт, различни борсови индекси, за социално
и субективно благосъстояние, психично здраве, индекс на щастие и
пр. Изобщо обсъждане на индикатори се прави във всички социохуманитарни проблематики, при които се отчитат „показатели”,
„критерии”, „норми”, „корелати”, „самоотчети”, „знаци”, „символи”, „метафори”, „индекси” и т. н. В тях се приема информативност
на някои емпирични измервания относно определени скрити или
комплексни състояния на изучаваните обекти или субекти. Ето
защо проблемът за индикаторите не е уникален за психологията,
само придобива специфики в нея.
Концепция за психологически индикатори
От радикално субективистка гледна точка психологията не би
могла да процедира без система от индикатори. И по-добре би било
приложението на индикатори в психологическите изследвания да
става на основата на теория или концепция, отколкото непред195

намерено, интуитивно. В следващото изложение се прави опит да се
щрихира такава концепция.
Главната идея е, че преобладаващата част от психическите
процеси и състояния се наблюдават косвено чрез видими проявления в поведението, чрез данни от апаратни методики – полиграфи,
електроенефалографи, както и от произведения на изкуството и пр.
Една по-малка част е дадена във вид на непосредствени състояния
на познаващия субект в актовете на интроспекция. Остава в сила
принципът, че субектът има привилегирован достъп до своята
частна психическа реалност. Но да превърне това „частно” знание в
публични факти субектът се нуждае от индикатори и най-вече от
възможността за „словесен самоотчет”. Така или иначе повечето
психичен живот у човека, подлежащ на комуникация и познание, е
индикиран, т. е. семиотично преобразен. Индикаторите са носители
на редица семиотични свойства: степен на преднамереност-спонтанност, информативност, комуникативност, място в семантична знакова система, допълнителност и пр.
Могат да се очертаят серия типологии на индикаторите. Те
могат да бъдат естествени и културни, количествени и качествени,
процесуални и резултативни, описателни и предиктивни, телесни
(невербални) и словесни, прости и комплексни, лабораторни и полеви, идеосинкретични и широко приети и редица други. Всъщност
многообразието от типологии е отражение на множеството измерения и качества на индикаторите и заедно с това изяснява, че всеки
индикатор има предимства и недостатъци в конкретни комуникативни и изследователски ситуации.
Психологическата теория на индикаторите (може да се нарече
още „психосемиотика”) следва да прави сравнителен анализ на
индикатори, както и да обяснява тяхната реална и потенциална
валидност да бъдат репрезентации на отделни ментални факти,
феномени и ефекти. Това изисква общопсихологически анализ на
емпирични парадигми и на включените в тях емпирични индикатори на теоретични конструкти, отнасящи се до реалности на
човешкото преживяване. Най-солидната част на аргументацията за
валидност е свързана с действието на еволюционни приоритети и
структури на психиката.
Подчертаването на търсенето на аргументи за валидност не е
добавка към изследователските методологии в психологията, а
първостепенна научна необходимост. Твърде често методиките се
подбират по мода, привичка, удобство, достъпност или по силата на
изследователска традиция, а не по критерии за уместност спрямо
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изследвания психологически феномен. Обикновено от докторантите
се изисква подробен литературен обзор на проблемите и идеите в
дисертационната област и сравнителна оценка на методологиите на
емпирично изследване. По нататък това отпада като изискване към
утвърдените психолози-изследователи, а следва да се запази. Винаги трябва да се дава обяснение защо е предпочетена именно дадената методика с присъщите й индикатори като зависими променливи, а не алтернативни. Често се приема без доказателство, че
дадената методика е единствено уместна. А понякога се прави
собствена методика без аналог в изследователската парадигма и
изследователят си приписва принос на това основание. Пак без
рефлексия върху възможните индикатори.
Индикаторите винаги са външен обективен израз на черти,
аспекти и състояния на психиката във вид на преднамерени и
непреднамерени форми на поведение и данни от апаратни методики. Повечето индикатори са вероятностно отражение на обозначаваните от тях субективни феномени. Например, показанията на
полиграфа могат да значат, че е доста вероятно да лъжете относно
конкретни събития. Но в случая остава по-малката вероятност и да
казвате истината. Същото се отнася до всяко експериментално
установяване на поведенчески ефекти. Последните са вероятностно
свързани със субективни състояния, които биха могли да бъдат
техни причини. Достоверността на извода за причинна връзка се
засилва при повторение на експеримента с близък ефект, както и
при съгласуване на различни индикатори на същия субективен
феномен. Различните индикатори взаимно се валидизират.
Освен от вероятностни процеси интерпретацията на индикаторите се затруднява и от това, че изначалната еволюционна функционалност на психиката се състои в това, че тя е подготовка за
ефективно поведение. Психиката е по-пригодна да манипулира и
променя поведението и външните обстоятелства, отколкото да е
средство за познание на света и на самата себе си. Иначе казано,
конкретните преживявания обикновено са повече манипулативни,
отколкото дескриптивни. Това следва да се отчита и при анализа на
техните индикатори. Но това не пречи субектът да се стреми да
създава и експресивни действия, предназначени да описват
достоверно аспекти и фрагменти на вътрешни състояния.
Дискусии, свързани с индикатори
Индикаторите са обсъждана тема в психологията още от
нейното обособяване като самостоятелна наука. Термините за обоз197

начаване на индикаторите са разнообразни и повечето от тях бяха
изброени в началото на доклада. В края на XIX век се водила
полемика за обхвата на психическата реалност (психическият
универсум) и били изтъкнати версиите „панпсихизъм”, „биопсихизъм”, „зоопсихизъм”, „невропсихизъм”, „антропопсихизъм” и
„антипсихизъм” като внимателно се предлагали критерии за „психичност” според всяка от тях. Известно е агностичното обобщение
на Е. Дюбоа-Реймон „Не знаем и няма да узнаем” по повод тази
мащабна дискусия. Тя била изчерпана поради липсата на решаващи
аргументи и убедителни индикатори за психичност, произтичащи от
някоя от версиите. Все пак в учебниците от един век насам е прието
да се излага „зоопсихизмът” като най-убедителен за здравия смисъл
(Леонтиев, 1974; Назаретян, 1987).
От късните години на живота на Чарлз Дарвин досега се
обсъжда идеята за „базисни емоции”. Индикаторите за наличие на
съответна базисна емоция са два: наличие на стабилен жестовомимичен патерн, експресиращ емоцията външно и наличие на
подобен патерн у висшите маймуни. Забележително е, че консенсус
по отношение на броя на тези емоции и патерните, които ги
идентифицират, все още не е постигнат.
В последните две десетилетия в невропсихологията се е надигнал особен оптимизъм към методики за проследяване на мозъчните корелати на психични феномени, основани на ядрено-магнитния резонанс (повече в Минчев, 2009, с. 64-66). Тези методики
позволяват да се проследява обмена на глюкоза, маркирана с
изотопни атоми в невроните при тотално проникване в дълбочина
чак до отделен неврон и динамично да се отчитат всякакви
взаимодействия в мозъчната тъкан. Така се създават неврофизиологични индикатори с неограничен капацитет за проследяване на
мозъчния код на психиката. В методическо отношение главният
пробив в разбиране на мозъчната организация на психическите
явления вече е осъществен. Това се дължи на новото качество на
индикаторите на мозъчна активност.
Всъщност специфичните индикатори като патерни на взаимодействие на мозъчни структури тепърва ще се откриват и прецизират. Крайният резултат би бил компютърна реконструкция на
реални мисли, възприятия с достоверност близка на преживяваната
от изследвания носител на психични състояния. Бих нарекъл такова
бъдещо апаратно устройство „детектор на истинни преживявания”.
Но това засега е научна фантастика. Тя обаче има реалистични
шансове да се случи.
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От разнообразните индикатори на психичност водеща роля
изпълнява „словесният отчет на ментални процеси”, наричан още
„мислене на глас”. Това означава отделни структурни и динамични
аспекти на преживяванията да се изразяват в думи. Възможностите
на словесния отчет са позитивно посочени и оценени в известната
книга на Ериксън и Саймън (Ericsson and Simon, 1993). Възразява
се, че двамата известни психолози реабилитират интроспекцията с
нова терминология. Но и на това може да се отговори: интроспекцията има много слабости, но е незаменима, защото е единственият метод, даващ привилегирован достъп до съзнанието
(Минчев, 1986). Речта е изключително индикативна именно с
възможностите да генерира символни и метафорични репрезентации на преживелищен опит. Американските лингвисти Лакоф и
Джонсън се изтъквали, че и най-обикновеното говорене за преживявания и изтъкано от явни и литерализирани метафори и са написали впечатляваща книга за всепроникващата метафоричност на
езика, описващ ментални феномени (Lakoff and Johnson, 1980).
Можем да обобщим, че речта, устна и писмена, е потенциално
най-богатият и диференциран набор от индикатори на човешката
психика. От нея най-пълноценно се възползват поетите и писателите. Но забележително е също, че те най-много се оплакват от
дефицит на речеви средства за изразяване на изтънчени състояния и
визии, които ги вълнуват.
Индикатори, произтичащи от авторови изследвания
Ще разгледам два казуса от моята работа: идеята за развитието
в психологията и проблемът за смисъла в живота.
Разработвайки своя лекционен курс по психология на развитието, съм имал потребност от единна теория и подход към развитието. В анализа на известните теории и концепции за онтогенезата
на човешката психика установих, че всяка от тях дава специфична
дефиниция на развитието. Последната се операционализира в система от критерии и параметри на поведението на развиващите се
субекти. На свой ред критериите и параметрите се свеждат до
емпирични индикатори на зависими променливи в конкретни
изследвания на феномени, факти и ефекти на човешкото психическо
развитие. Резюмирал съм тази „каскада” от теоретични конструкти
в следната таблица, заимствана с модификации от Минчев, 2011 а,
с. 179-180.
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Таблица 1. Типология на концепциите за психично развитие у
човека следващите от тях индикатори
Същност
(централен
процес) на
развитието
Уголемяване и
диференциаци
я на жизнени
сили; растеж,
подобен на
семето на
растение

Съдържание на
развитието

Критерии за
развитие

Ритмично
нарастване
на
жизнените
сили

Оцеляване,
способност за
отглеждане на
поколение.
Нарастваща
адаптивност,
гъвкавост и
бързина на
реагирането,
експанзия

Епигенеза
(предоопредел
ен набор от
психични
трансформац
ии)

Разгръщане
на серия
качества в
универсална
последовате
лност

Серия от стадии
с нормативни
характеристики,
навременно
навлизане във
всеки стадии,
количествени
параметри на
съответния
стадий

Сума от
фактори,
заедно
предизвикващи
конфигурация
от промени

Формиране
на
психически
механизми.
Множество
образувания
от
хетерогенно
естество,
специфични
за съответна
фактурна
структура
Навици,
знания,
умения, способности,
дейности,
образуване
на нови
потребности

Степен на
уравновесяване
на средата, в
която действат
факторите,
формиране

Удовлетворяване на
система от
потребности,
изразяващи
човешката
природа
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Разумна степен,
самостоятелност и
хармоничност
на удовлетворяване
потребностите,
самоактуализация

Резултати
(ефекти) на
развитието
Психична
зрялост.
Все поадекватно
реагиращ на
средата
организъм,
големина,
хармония и
ритмично
действие на
базисните
психични
функции
Всяка линия
(интелектуално,
емоционално,
волево и пр.) на
развитие има
свои
специфични
качества; степен
на реализация
на набор от
архетипи
Множество
феномени на
развитие,
пъстри и
многообразни,
подлежащи на
документиране.
Съответствие на
социални
изисквания.

Конфигурация
от привични
равнища на
удовлетворяван
е на
потребностите

Автори,
придържащи се
към съответния
възглед
А. Гезел, Л.
Търмън, частично
етология и
социобиология

Х. Вернер, Ж.
Пиаже, Е.
Ериксон, Д.
Левинсън, К.-Г.
Юнг, частично
етология и
социобиология

А. Бандура, У.
Бронфенбренър,
повечето руски
автори

Е. Маслоу, Г.
Олпорт, К. Левин
Л. И. Божович

Постмодернистични възгледи –
развитието е
причудлив
набор от
аспекти на
преживявания
и поведения,
породени от
съответна
епоха
Ситуационистка
концепция за
развитието развитието е
набор от
умения,
усвоявани
поетапно от
субекта.

Неопределен набор от
потенции,
които се
реструктурират чрез
импровизация и воля

Формиране
на
ситуационн
и редове
(СР-е).,
диференцир
ане на СР-е,
обособяване
като
самостоятел
ни на части
от СР-е

Творчество,
степен на
индивидуална
свобода,
стремеж към
максимум
удоволствие.
Развитието е
сума от частни
постижения, а
не унитарен
процес.
Разнообразие,
степен на
лабилност на
ситуациите в
СР-е, чувството
за ритмичното
им протичане,
произвеждането
на жизнено
дело

Смислови
образувания.
Уникална
индивидуалност. Творчески
постижения,
достигане на
равнището на
висока
духовност

К. Герген,
трансперсонална
психология,
позитивна
психология

Обща
удовлетвореност от живота,
смисъл в
живота,
ефективно
справяне по
критериите на
специфична
култура

М. Мерло-Понти,
Х. Дрейфус, Гари
Клайн, авторът на
настоящия доклад

В горната таблица се приема нарастваща конкретизация на
централния процес на развитие, дефиниран в колоната най-вляво.
Това е представено в три стъпки на неговото операционализиране в
колони две, три и четири. Едва в четвъртата колона развитието се
свежда до непосредствени параметри и данни от емпирично
естество. Колкото и непосредствено поведенчески да се проявяват в
четвъртата колона, индикаторите са „обременени” с теория, черпят
валидността си от определена теория. От своя страна емпиричните
индикатори създават външна валидност на теорията. Така теория и
данните, събрани чрез емпиричните индикатори взаимно се валидизират.
Видно е, че немалко изследователи никак не са загрижени да
проверяват следствия от теоретична дефиниция на онтогенезата.
Доста често развитието на индивида се схваща като успешно разрешаване на задачите на развитие, спонтанно възникващи в последователни възрастови периоди. За мен такава атеоретичност е
неприемлива, защото стратегическата цел на всяка наука е да
построи теория за своя обект и усилията в тази насока трябва да са
непрекъснати.
През годините съм проявявал интерес към проблематиката за
смисъла в живота на индивида. Най-значителното ми начинание в
нея е свързано с българската адаптация на Тест на Дж. Крумбъг и Л.
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Махолик за смисъл в живота (Минчев, 2011 б). Всъщност всеки тест
е операционализация на конструкта, влизащ в неговото название.
Така съдържанието на конструкта става равнозначно на серия
отговори на тестови айтеми. И аз съм приел, че конструктът
„смисъл в живота” означава това, за което двамата автори питат в
тестовата бланка. Там се пита в три формата: скални значения на
психометрични айтеми, довършване на незавършени изречение и
описание на ситуация за смисъл/безсмислица то личен опит. И
трите формата разчитат на словесни отговори и на уменията на
изследваните лица да изразяват преживяванията си в думи. В случая
обсегът на изследване на феномена „смисъл в живота” е ограничен
от типа индикатори, а именно словесни, които се използват в трите
тестови формати.
Интуитивно ясно е, че част от смислите са имплицитни,
подразбират се без да се проговарят. Моята хипотеза е, че те се
преживяват във вид на ритъм от потвърждаващи се позитивни
очаквания. Това е индикатор за смисленост, за който още не е
създаден подходящ психометричен инструмент. По-скоро такава
ритмова смисленост като фоново преживяване може да се изяви и
оцени чрез психотерапевтично интервю и да се опише със
средствата на художествената литература.
Друг критерий за смисленост от практическо естество е
увереността, че нещата, които правиш, могат да имат продължение
в твоя живот и в живота на други хора. Самото продължаване,
континуалността на един замисъл го прави реално важен и значим.
Осъществяване на нещо, което е предназначено да има последствия
за своя живот и за другите, се нарича „постъпка”, „дело”. Хората
усещат, че практически важният смисъл на преживяванията им е
изкристализирал в обективна съвкупност от дела, или обобщено в
„жизнено дело”. Последното се схваща като символична компенсация за изтеклото време на живота на субекта. Жизненото дело е
най-впечатляващият показател, че си живял смислено. Но в
преживяването на значимост на жизненото дело влиза възможност и
необходимост то да бъде продължено в една „щафета” на живота.
Делата, които губят продължение, се обезсмислят. Заедно със
осмислянето чрез някакви съзидания в живота върви и масивен
процес на обезсмисляне, от който хората съзнателно или не се
страхуват.
Казаното в горния абзац показва, че психологическото изследване на смисловите преживявания на индивидите изисква и специален анализ на това как лицата проектират, осъществяват и
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оценяват своите дела, какви емоции инвестират в тези процеси,
какви са техните прогнози за съдбите на деянията им и какво в
крайна сметка се случва реално. Смисловият живот на индивида
следва да се описва и анализира в широк жизнен контекст.
Обобщение
Едно радикално субективно схващане на психиката като свят
на преживявания изисква като свое необходимо допълнение
усъвършенстващ се набор от показатели (индикатори) за психически факти и феномени в поведението на индивида.2 Част от индикаторите са еволюционни придобивки, други са културни артефакти, а
някаква част са творчески инвенции на индивиди, силно мотивирани да експресират за другите, а и за себе си, фрагменти и аспекти
на своите преживявания.
Индикаторите са нужни не само за научното изследване на
психиката и за публичното самоутвърждаване на субектите. На
човешко равнище индикаторите са необходими на индивида, за да
усили отчетливостта на своите субективни феномени, да увеличи за
себе си тяхната достоверност и значимост. Повишена реалност за
самия носител на преживявания добиват тези от тях, които се
преборват за „крайния общ път – поведението” (Ч. Шерингтън). Ето
защо индикаторите са обърнати колкото „навън”, толкова и „навътре”.
Изучаването на индикаторите, тяхната систематика, валидност,
емпирично приложение и перспективи съставляват специален
проблем на общата психология и частност на приложните области
на психологически изследвания. Изучаването на поведенческите
индикатори на субективни феномени е възможно и наложително.
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СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА АДАПТАЦИЯ
КЪМ УЧЕБНАТА СРЕДА
Силвия Савова
ЮЗУ „Неофит Рилски”
This paper presents the results from a research of 200 university students’
adaptation to their environment (measured according to Riff’s model as
acceptance of self, personality growth, life goals, autonomy, personal control
over the environment, and positive relationships) and adaptation to the
academic process in the university (measured by a scale of adaptation by S.
Djonev). Most students in 2 and 3 year of study (75.5%) were well adapted both
to their school and other environment. The results on the two measures of
adaptation correlated positively and significantly.
Key words: adaptation, positive psychological functioning

Един от най-важните проблеми в университета е адаптацията
на студентите, адаптация не само към учебната среда, но и към
рязката промяна на заобикалящата ги социална и психологическа
среда. Адаптацията на студентите в университета е важна част от
образователната дейност. Процесът на адаптация е изключително
динамичен, а нейният успех зависи от редица обективни и субективни фактори. Всеки човек се отнася по различен начин към едни
и същи събития, а един и същ въздействащ стимул при различните
хора може да предизвика различна ответна реакция. Затова
изучаването на механизмите и закономерностите в адаптацията на
студентите придобива фундаментално значение.
Понятието “адаптация” (идва от латинското “adaptatio” – приспособяване, нагаждане) се използва във връзка с много феномени и
има множество значения. Тя се отнася към способността на индивида да се приспособи към обкръжението и да взаимодейства с
него.
Адаптацията на студентите се разделя на професионална и
социално-психологическа. Професионалната адаптация на студентите е свързана с приспособяването на студента към съдържанието,
условията и организацията на учебния процес, изработване на
навици за самостоятелна работа [5]. Социално-психологическата
адаптация е приспособяване на индивида в групата и връзката му с
нея, изработване на свой собствен стил на поведение. Разграничават
се три форми на адаптация на студентите към образователната
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дейност: формална адаптация, дидактическа адаптация и социална
адаптация.
Формалната адаптация включва приспособяване на студентите
към новата среда, към структурата на университета, към съдържанието на обучението в него, към изискванията и отговорностите.
Дидактическата адаптация е подготовка на студентите към
новите форми и методи на учебно-възпитателната работа в
университета.
Социалната адаптация е процес на вътрешна интеграция на
групи от студенти и интеграция на същите тези групи в социалната
среда. Социалната адаптация е резултат от процеса на активното
приспособяване на индивида към социалната среда.
К. Мечков определя три критерия за преценка на адаптацията:
съответност, своевременност и съразмерност. За съответност на
адаптацията говорим когато качеството на реакцията на индивида
към промяна отговаря на обективната ситуация. Своевременността
се отнася за случаите, когато адаптивният отговор се получава сравнително кратко след ситуацията, изискваща промяна. Съразмерност
- когато адаптивният отговор довежда до балансирана за индивида
ситуация [2].
Основен закон на адаптационния процес е съответствието на
психичната структура със структурата на външната, окръжаваща
личността социална среда. На тази основа е възможно адекватно
поведение и дейност по отношение изискванията на социалната
среда. Според А. Петков това е динамично равновесие между личност и среда, постоянен стремеж чрез развитие и самоусъвършенствуване личността да се доближава, да следва измененията във
външните условия [3].
Проведени са много изследвания свързани с проблемите при
адаптацията на студентите от I курс, изготвени са програми за
тяхната адаптация. В настоящия доклад се изследва нивото на
адаптация на студенти от II и III курс за да се установи нивото на
адаптацията им.
Изследвани са 200 студенти от ЮЗУ “Неофит Рилски” от
специалности: Направление Педагогика II курс, Социална педагогика II курс, МОП III курс, и Психология III курс. Изследваните
студенти са на възраст от 19 до 23 години.
Използван е тест за измерване равнището на адаптираност към
учебния процес на С. Джонев [1] и методика за измерване адаптацията на индивида към средата [4].
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Предполагаме, че студентите от II курс и III курс са добре
адаптирани към учебния процес и социалната среда, и че съществува положителна корелация между адаптацията към учебния
процес (измерена с тест на Сава Джонев) и адаптацията към социалната среда.
Резултатите от теста за измерване равнището на адаптацията
на студентите към учебния процес показват, че 42,5% са със средно
равнище на адаптация и 33% от изследваните студенти са с високо
равнище на адаптация. Тези изследвани студенти са се приспособили към учебния процес, осъзнали са ролята и мястото си в
академичната среда, харесват специалността си, станали са поорганизирани, учат с удоволствие и имат висок успех от изпитите.
24,5% от изследваните лица са с ниско равнище на адаптация, не се
чувстват уверени, в това което правят, не са удовлетворени от
начина на протичане на учебния процес, преподавателите или
специалността, в която се обучават.
Въпросникът „Адаптация към средата” разглежда отделни
аспекти на адаптацията обединени в схващането на Riff (1989) [по
4] за дименсиите на позитивното психично функциониране. Те са
следните: приемане на себе си, личностен растеж, жизнени цели,
автономия, личен контрол над средата, позитивни взаимоотношения.
По скала „Приемане на себе си” 20% от изследваните лица са с
ниско равнище, 68,0% са със средно равнище на приемане на себе
си и 12% - с високо равнище. Изследваните студенти осъзнават
собствените си добри качества и недостатъци, и преживяват чувство
за собствено достойнство и себеуважение.
Скала „Личностен растеж” показва субективната оценка на
наличните възможности за себеразвитие и себеусъвършенстване. От
изследваните студенти 14,5% са показали ниско равнище, 72% средно равнище и 13,5% - високо равнище на субективна оценка на
възможностите си.
При 19% от изследваните студенти се установиха ниски резултати по скала „Жизнени цели”, студентите не проявяват постоянство при преследване и постигане на целите си, лесно се отказват.
69,5% от изследваните студенти са със средно равнище по тази
скала, а 11,5% - с високо равнище по скала жизнени цели. Те проявяват способност за поставяне и преследване на дългосрочни лични
цели и жизнени планове в средата.
Резултатите от изследването на адаптацията на студентите към
средата по скала „Автономия” показват, че за 16,5% от изслед207

ваните лица е характерно ниско ниво на автономия, те са зависими
при вземането на решения и не отстояват позициите си. 68% са със
средно ниво и 15,5% са с високо ниво по скала автономия. Тези
студенти са независими във формирането и отстояването на
собствените виждания, мисленето и поведението от другите хора, с
които са заедно в една и съща среда.
От скала „Личен контрол над средата” 78,5% от изследваните
студенти показват средно равнище и 12,5% - високо равнище по
отношение на възможностите им да установяват контрол над хода
на протичащите събития и процеси в живота и да се справят
успешно с възникващите проблеми. 9 % от изследваните студенти
се чувстват безсилни, безпомощни да контролират средата си.
По скала „Позитивни взаимоотношения” 14% от изследваните
студенти са с ниски резултати, те трудно се сприятеляват или
проявяват чувства на привързаност. 70,5% са със средно равнище и
33% - с високо равнище по отношение на уменията си за проявяване
на емпатия. Лесно установяват близки взаимоотношения с другите
хора в средата и проявяват чувства на привързаност.
Таблица № 1. Корелационен коефициент на Пиърсън (r)
между някои характеристики на адаптацията към средата и
равнището на адаптация към учебната дейност, N= 200

приемане на себе си

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
личностен растеж
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
жизнени цели
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Автономия
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
контрол над средата
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
позитивни взаимоотношения Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Адаптация към
учебната дейност
,470**
,000
,467**
,000
,474**
,000
,324**
,000
,397**
,000
,412**
,000

**. Корелацията е значима при равнище на значимост 0.01.
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Корелационният анализ на резултатите от двете методики
показва, че с нарастването на адаптацията на студентите към средата (т.е., с нарастване на приемането на себе си, независимостта,
себепреценката за упражняван контрол над средата и за наличие на
позитивни взаимоотношения с околните, високата оценка на своите
възможности за себеусъвършенстване, постоянството при преследване на целите) нараства и равнището на адаптация към учебната
дейност. Вероятно по-добрата адаптация на студента към средата е
предпоставка за по-добра адаптация към учебната дейност.
В подкрепа на издигнатата хипотеза се установи, че мнозинството от изследваните студенти от II курс и III курс (поне 75,5% от
тях) са добре адаптирани (в средна и висока степен) към учебния
процес и социалната среда, както и че адаптацията към учебния
процес е свързана с адаптацията към социалната среда. През своето
обучение в университета студентът се реализира в различни
дейности, взаимодействайки си със социалната среда. И в зависимост от това как студентът се е адаптирал, може да се счита за
успял или не успял в личната си реализация. Ефективната социална
адаптация е предпоставка за високо равнище на успеваемост в
учебната среда.
Адаптацията на студентите е свързана с добро познаване на
социалната среда, самопознание, отговорност за собствените действия и за последиците от тях.
Литература
1. Джонев, С. (1990). Адаптацията и нейното измерване. Психология, 2:
16-22.
2. Мечков, К. (1993). Психиката. В.Търново: ПИК.
3. Петков, А. (1987). Личност и психична адаптация. С., Наука.
4. Радославова, М. и Величков, А. (2005). Методи за психодиагностика. С.,
„Пандора Прим”.
5. Стефанова, Т., Ангелова-Барболова, Н. и Георгиева, Д. (2011). Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния
процес по регулирани професии. Научни трудове на Русенския
университет, том 50, серия 8.1, Изтеглено през април 2012, от
http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp11/8.1/8.1-12.pdf
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ЗАБРАВЯНЕТО, ЗАБРАВАТА, ЗАБВЕНИЕТО
Бойчо Бойчев, Петър Петров
ВСУ „Черноризец Храбър”
В докладасе разглеждат три неотделими от паметта понятия:
забравяне, забрава и забвение. В първата му част се предлага
философски анализ на споменатите термини, като се акцентира
върху етическата същност на забравата и забвението. Втората част
на доклада има за задача да представи не толкова психолингвистична, колкото езиковедска и лингвокултурологична позиция
към „криещото се“ зад трите думи. Центърът на разсъжденията е
върху забравянето и донякъде върху забравата.
Ключови думи: език, забвение, забрава, забравяне, философия
Посвещава се на Иринео (Фунес) и на Соломон (Шерешевский)
На една предходна конференция представихме доклад за
тайната и т. нар. „Тайни дневници“ на Л. Витгенщайн. В частта за
същността на дневниците отбелязахме, че те не само могат да бъдат
обект за анализ от гледна точка на психологията, но и представляват особен литературен факт. Този факт често прикрива особено
самочувствие и особен страх – страха от забравата. Настоящият
доклад продължава до известна степен някои мисли от доклада за
тайната и дневниците и раз-мисли на видни психолози (вж.[1]).
С този текст ще се опитаме да се доближим до психологията,
като представим две позиции (на философаи на езиковеда; и
двамата понякога и сега с психолого-културологически „забежки“)
по отношение на определено близките по своята същност думи, а
защо не и термини „забравяне“, „забрава“ и „забвение“. Ако
процесулното по своето звучение и по своя характер „забравяне“
често, задължително се споменава при анализа на паметта като
психоложки обект, „забравата“ и „забвението“ някак си биват
забравяни. Докладът ни е предопределен от скромния стремеж да
предпазим от снизхождение, от забравяне на забравата и забвението.
В първата му част философът анализира разликата между
трите понятия, като подчерта етическите измерения най-вече на
последното.
Тази част от текста, втората,а може би идеятаз а целия доклад,
бе породена от едни вопли на не едни фейсбукари (да ги наречем
образно), чедори и да изтрият профила си, той не изчезва от
социалната мрежа. Воплите им предизвикаха не толкова съ-гласие,
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съ-страдание у нас, а по-скоро предизвикаха спорове между нас, съавторите по въпроса за заличаването. Или по-точно кой има правона
“изтриване”, „изчезване“, „заличаване“. По-късно споровете ни се
ориентираха към това защо, как, дали Паметта предхожда
Забравата. Съ-авторът на втората част иска да защити правото на
забравянето да съществува даже преди запомнянето. А доколко тя,
забравата е понятие на/от психологията, той не се наема да твърди
това. Джеймс Хилман, човекът, директорът преди много години на
Института „К. Г. Юнг“ (Цюрих), казва, казваше, че психологията е
един език, постнаполеоновски. И че науката психология, като особен език, често говори за забравянето, но, разсъждава на забравен
език. Не случайно една от първите книги на Хилман е свързана с
особената „проява“ на желанието на индивида за „самозабравяне“(вж.[8], [9]).
Тази, втората част,представлява бегъл, фасетно-калейдоскопичен поглед към Езика на Забравата, към Забравата в Езикаи
донякъде към забравените езици. Говоренето й трябваше да се
изгражда чрез включването, чрез повтарянето на думи и фрази от
вида на„ако не ни лъже бедната памет“, „надяваме се, че не сме
забравили“, „може би помним“, “доколкото знаем“ „казано било“ и
други подобни, наподобяващи.Изоставена бе, частично тази словесна образност, за да не се подсилва значението на заглавието.
Ако не бяхме забравили някои [не]значителни елементи от
възможния ни текст, щяхме да разсъждаваме на места пространно
за различни,разнородни неща, засягащи най-вече забравата. Да
представим някои от тях (някои от тях „въпросно“).
Първият въпрос е в какво отношение (според лингвистите,
според „лингвопсихолозите“) се намират думите „памет“ и „забрава“. В каква степен може да се приеме абсурдното схващане, че
Забравата е пред Паметта (да не се разбира като„предхожда“, а като
„предпоставя“, като „дава смисъл“, като „оправдава“)? Защо често в
речниците „забрава“ и „забравяне“ се представят като синоними, а
това не се отнася за „забрава“ и „забвение“? (За речниците вж. понататък.) Може ли „по-обиходният“ езиков и езиковедски анализ
на „забрава“ да подпомогне научните търсения на психолозите?
Друг съществени проблеми за нас са свързани с изясняване на
разликата между термините „мъртви езици“, „тайни езици“ и
„забравени (неизползвани) езици“. Те засягат и същността на
глосолалията (γλῶσσα – „език“ и λᾰλέω – „говоря“; език, по-точно
реч, изградена от безсмислени думи словосъчетания, притежаваща
признаци на нормална реч – темп, ритъм и др.; наблюдава се при
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„забравили се“, „само-забравили се“, „забравени“ хора в състояние
на транс, по време на съм или при психични заболявания). Отнасят
се и до ксеноглосията (говоренето на език, който не сме чували, не
сме използвали) или до криптонезията (припомнянето на чуждезик,
научен несъзнателно или в детството).
Когато анализират забравените езици, тълкувателите не забравят да споменат Деянията на апостолите. Това се отнася и за нас. В
Деяния на Светите апостоли, Глава 2 се казва: 3. И явиха им се
езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на
всекиго от тях. 4. И всички се изпълниха с Дух Светий,и наченаха
да говорятна други езици, според както Духът им даваше да
изговарят. 5. А в Иерусалим се намираха иудеи, човеци набожни,
от всеки народ под небето.6. Когато стана тоя шум, събра се
много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на
на неговия говор.7. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду
си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци? 8. А как
слушаме всички своя си роден говор?
Позволихме си по-пространно цитиране по ред причини. В
тази част от Деянията е скрита явната борба между Паметта и
Забравата. Тази част е и напомняне за Вавилонската кула, и възхвала на Единния език на Вярата, който е същностен елемент на
Христовата църква. Забравеният общ език, изчезнал с Вавилонската
кула, се завръща, въз-стано-вява се със слизането на Светия дух.
Неговото Сниз-хождение става Въз-хождение на единението,
забравеното разбирателство, унищожено от умножаването на
Петдесетница и Свети Дух са „антоними“ на Вавилонскта кула.
На Петдесетница различните езици не събарят горделив и безсмислен градеж (останал обаче незабравен), а съграждат Христовата
църква. Без да изпадаме в петдесятничество, възможно е на Св. Дух
да се чества и Денят на Езика, тази част от Божията воля, този
Божи, божествен, апостолски и човеков дар.
Нас ни интересува и въпросът в какви направления психологическото литературознание може да си взаимодейства с психолингвистиката или с „психологическото езикознание“, когато се
изследва веригата „забравяне > забрава > забвение“. (За термина
„психологическо литературознание“ вж. [2]; словосъчетанието
„психологическо езикознание“ или почти синонимното „лингвистичната психология“са почти авторовинеологизми.) И оттук: колко
„тъжни“ са текстовете, в които се говори за забрава (вж. само
„Забрава“ на Блага Димитрова и „Забрава“ на Димитър Бояджиев;
„хвърлящата се в очи“ Вазова „Епопея на забравените“ е достатъчно
212

изследвана, литературно интерпретирана – тя по-скоро би била
интересна за нашия доклад с често забравяния неин елемент „Братя
Жекови“). И нещо друго (конкретно за българската литература): кой
герой е най-[не]забравим, кой има най-[не]забравима реч, кой е
българският Рип ван Уинкъл?
Последна група въпроси, преди да преминем към последната
част на текста:
- Проявленията на забравянето приовладяването на чужд език
или защо не можем да запомним някои думи.
- Свидетелските показания и забравеното в речта на свидетеля.
- Защо писателите и сценариститепри създаване на своите
фабули се облягат на слепващите повествованието „изтрита памет“,
„манипулиран спомен“, „забравено“, „забрава“? Кой филмов герой
е „забравил“ повече: Доминик Коб („Генезис“ – Inception)или
Джейсън Борн („СамоличносттанаБорн“ –Bourne Identity)?
- Има ли забравеното племе „пираха“ забравяне и забрава, или
то е освободено от тях, понеже няма в темпоралната си система
(езиковата) ни минало време, ни бъдеще, идно време?
- Защо Библейският Конкорданс „реагира“ така:
Търсене на "забрав*" в превод Православен
В резултат на търсенето бяха открити 115 стиха.
(За интересуващите се първият стих е от Битие 40:23 – Но
главният виночерпец си не спомни за Иосифа, а го забрави а
последният е от Евреи 13:16 – А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.)
Търсене на "забрава" в превод Православен
В резултат на търсенето бяха открити 2 стиха.?
- Трябва ли да се издигне ако не храм на Забравата (като храма
на Лета в Древния Рим), то поне един паметник, на който да пише,
че е построен за забравящите, забравените, забравимите, а така
също за Амнезията, Амнистията, Съня, Унеса...?
- Кой ще систематизира приписките(най-вече добавките към
свещените текстове, написани „отстрани“ и прогонващи забравата
на/за преписвача или писача?
- Как може да се направи сравнително удачна психо-лингвокултурологична съпоставка на тълкуваниятана трите думи от
заглавието и на глагола забравям, най-вече (съпоставката да бъде в
синхронен и диахронен план и то на въпросните думи в различни
езикови групи)?
- Може ли да бъде съставен речник на забравените (не на
архаичните !) думи?
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Много въпроси поставихме, много идеи представихме. Дано не
ги забравим, дано ги споменем пак в някое „бъдно“ изследване...А
сега, в последната част нещо за речниците (езиковедските, не за
енциклопедичните, специализираните, терминологичните) и за
едни „забрави“на все още незабравения Борхес.
Замисляме в един бъдещ текст да направим опит за
сравнително удачна психо-лингво-културологична съпоставка на
етимологиите и тълкуванията на трите думи от заглавието и на
глагола забравям, най-вече. При това съпоставката да бъде в
синхронен и диахронен план и да обхваща еквивалентите на
въпросните думи в различни езикови групи. В този доклад ще
маркираме две от насоките.
Етимологията и забравеният произход. Обикновениятчовек,
неспециалистът в областта на езика съзнателно бяга оттова как се
ражда думата.Него го интересува употребата на думата; той знае,
като Л. Витгенщайн, че значението на думата е нейната употреба.
Ние обаче смятаме, че значението на думата е и в нейния етимологичен развой. Разглеждайки произхода на „славянските“ думи,
свързани със значението ‘забравям‘ (например забрава и забвение;
уточнение: в руския няма забрава, но освен забвение има и
забытие), можем да направим извода, че руският език се различава
в тази малка смислова област от българския – руските думи ни
насочват към быть, към ‘излизане от битието, излизане от съществуващото‘, докато българските са етимологически свързани със
бера, брать, със значението ‘вземам‘. В това отношение е видна
близостта по „произходна номинация“между българския от една
страна и английския и немския, от друга (вж. само етимологиите на
to forgetи Vergessenheit; тази близост се открива и при етимологисти
като М. Фасмер, П. Черних, П. Скок, и чрез etymonline.com). ‘
Накратко за тълкуванията. В „съвременния“ (и според авторите) „Съвременен тълковен речник на българския език с приложения“ (вж. [5]) има четири съседни еднокоренни думи до глагола
забравям – те са забрава, забраван, забраванаи забравя и са между
заборчлявам и забрадка. Забравям се тълкува така: 1. Какво. Губя
нещо от паметта си. Забравих името й. Забравям се/забравя се: 1.
Увличам се, унасям се; Забравям се от любов. 2. Губя контрол над
поведението си. Забрави се от много пари. Напи се и се
забрави.Забрава: 1. Забравяне. Имената им потънаха в забрава. 2.
Прен. Унес. Тя го гледаше в забрава.Забвение е извън обръча на
заборчлявам и забрадка и се описва така: ср., само ед. Забрава.
Потъвам в забвение. (последният пример е дълбоко информативен
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– бележката е на авторите на доклада). В незабравения незабравим
речник на Н. Геров липсва думата забрава, но има заборавяние,
забравяниие, а тълкуванията, примерите, устойчивите изрази,
свързани съсзаборавям, забравямса относително изящни за времето
си. Вж. само първото значение на заборавям: Изпущам из памят, не
помня, излиза ми из ума, из памятта, затрънявам (? – Б.Б., П.П.[6,
т.II, с. 36]).
На финала за „забравите“ на Х. Л. Борхес (използваме
множествено число, макар че Ст. Буров и др. да казват, че това е
неправилно), за Иринео и Соломон. Борхес казва (може би защото
баща му е бил преподавател по психология, както сме чували) в
„Тльон, Укбар, OrbisTertius“: „Можем без преувеличение да
твърдим, че класическата култура на Тльон се състои от еднаединствена наука – психологията. Всички останали са й подчинени“
(вж.[3, с. 74]). И ние смятаме така. Смятаме също, че в почти всяка
творба на Борхес присъства образът на Забравата; той/тя е до
Огледалото, Съня, Опровержението и... Досадата. За Борхес забравата е сложно чувство, загадъчно психологическо понятие. И
странното е, че свръхпаметливият Иринео Фунес от разказа „Фунес
паметливият“ (вж. [3] , с 131-138) носи тази идея. За Фунес няма
забравяне и в това е неговата трагедия. За да го освободи от мъките,
Борхес го „убива“, като възпалява през 1889 г. (или 1942 г.) белите
му дробове. Гениалният аржентинец не е намерил (или е забравил
да намери) брилятното решение на Соломон Шерешевский,
пациента на А. Р. Лурия. Почти толкова (като удивително
паметливия Фунес) паметливият Шерешевский намира прост изход:
от смазващата го ненужна информация в паметта си Соломон се
освобождава, като си представя, че цялата тази информация е
написана на една черна дъска; и после я... изтрива (вж.[7]и [1, с.
486-487]). Това е краят на текста ни.
П.П. Забравихме да разгледаме още две Борхесови забрави,
които са в разказите (или есетата) „Легенда“ и „Заир“ , които пък са
в[4].
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ЕТИКАТА КАТО РЕГУЛАТОР ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ОТ ТИПА НА
„КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО…” (WHAT IF…)
Златина Манолова
ВСУ „Черноризец Храбър”
„Само онези, които са изпитали на гърба си непреодолимата
притегателна сила на научното изследване са в състояние
да ме разберат. Във всички останали занимания Вие следвате
изминатия преди Вас път и няма какво друго да очаквате;
докато научното изследване е постоянен извор за
открития и изумление.” [5]
Мери Шели

Психологията е наука, която очарова и подхранва стремежа на
човека към придобиване на повече знания за самия себе си и за
взаимодействието си с околния свят. Докато теорията развива и
усъвършенства ума като предизвиква постигнатото до този момент,
практиката в психологията е онзи следващ етап в познанието, чрез
който се подкрепят или отхвърлят хипотезите за състоянието на
психиката, за явления или отношения между изследваните лица. В
еднаква степен са необходими проява на смелост и усет към новото
в теорията и способност за реализация на идеите в практиката. Три
са методите, чрез които се набавят емпирични данни за потвърждение на теорията и за превеждане на идеите в реалността, при това
с научна значимост – наблюдение, допитване и експеримент.
Експериментиране и експерименти
Особен интерес предизвикват експериментите у начинаещия
учен – наблюдава се често при студентите в специалност
Психология. При наблюдението и допитването ролята на изследователя е пасивна, той само регистрира наличието на емпирични
данни или насочва изследваното лице при само-анализирането си.
Експеримента предоставя възможност на изследователя за активна
роля и намеса в самото реализиране на експерименталната постановка. Примамливо е усещането за контрол върху ситуациите,
изкушаващо е да се предизвиква зависимост, чрез която да се достига до предвидено положение. Когато изследователя усети за първи
път възможността да преведе от теорията в практиката своите
възгледи, това е несравнимо изживяване, което сякаш потвърждава
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значимостта и ролята на човека в науката. Предварителната теоретична подготовка на студентите е основата необходима бъдещо
реализиране на експерименти, но в сравнение с манипулацията на
променливите в експериментирането, разбирането и познаването на
теориите и практиките вече установени като еталон не са така
привлекателни. Целия процес на предварителна подготовка е с цел
да се достигне до така желаното експериментиране. В определен
етап от обучението на студентите е особено важно да се докоснат до
експерименталната психология, при това превъплъщавайки се във
водещата фигура на експериментатор. Под вещото ръководство на
вече утвърдени психолози се представят класически експериментални постановки, възпроизвеждайки се с точност, за да се докаже
каква голяма значимост има точното следване на протоколите за
провеждане на експерименти. Повторението на постигнатия резултат при вече осъществените базисни експерименти е изключително
полезно за студентите, защото резултатите от един единствен
експеримент са по-малко убедителни, пред резултатите от поредица
свързани експерименти т.е. решава се проблема за надеждността на
резултатите. Понякога повторението на класическия експерименти
би могло да се усложни с въвеждане на разширение – прибавяне на
някаква нова зависимост при наличието на добре контролираните
стари зависими променливи. Дори нещо на пръв поглед малко и
несъществено е способно да обогати научното познание с разликата
в резултатите. Но през очите на начинаещите експериментатори
подобни разширени изследвания са някак по-малко изкушаващи
поради схващането, че всичко важно и социално значимо в
психологията е вече изследвано и смелостта в търсене на нови
тематики очакващи да бъдат разгадани се подплатява с обилни дози
ентусиазъм. Необходимо е да се възпитават последователност,
старание и чувство за отговорност у студентите при реализиране на
тези първи „крачки” в прохождането по изследователския път в
науката. Още в самото начало самите студенти сформират предпочитания към определен психологически проблем или се засилва
интереса към специфично явление. Тази склонност към съсредоточаване на изследователския интерес е естествен и значим, тъй
като е важно за психологията да развива и обновява своите
практики, за да се утвърждава и обновява съобразно с динамиката
на развитие на самия живот.
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„Какво ще стане ако…?” или „What if…?”
Не е тайна, че студентите се впускат с голям ентусиазъм в
реализиране на експериментални постановки по възможност, без
особено задълбочено проучване и преглеждане на изследването по
определената тема до този момент. Интерес по психологически
въпроси може и е естествено да се провокират непосредствено от
самия живот. При първа възможност и с не много усилия е примамлива възможността да се осъществи сравнително бърза проверка на предположение относно корелационни връзки, детерминирани
положения или ситуации провокирани от явление с психологическа
определеност. В тези случаи хипотезата се построява на основата на
въпроса: „Какво ще стане ако…?”, като е характерно да се набляга
на предизвикано въздействие. Формулирана по този начин хипотезата звучи правдиво и следва дословно изпълнение на предположението. Получават се дадени резултати и едва в този етап е
възможно да се появят смущаващи въпроси – „И какво от това?”,
„Какъв е смисъла от провеждането на подобни експерименти?”,
„Резултатите получени при подобен експеримент, надеждни ли
са?” и т.н. При съпоставяне на класическата формула на представяне на хипотезата с „Какво ще стане ако…?” се появяват някои
разлики:

Ä Класическо построяване на хипотеза – графично може да се
представи по следния начин:

Фигура 1. Класическо построяване на хипотеза при експерименти
Формулирана по следния начин хипотезата, ясно и отчетливо
обособява предварителното планиране на експериментатора. Бъдейки обозначени независимата променлива и контролираното й въздействие спрямо зависимата променлива се конкретизира и местоположението на очаквания резултат. Резултата би се получил като
добре структурирано твърдение. В случай, че хипотезата не бъде
потвърдена след провеждането на експеримента, се дава възмож219

ност на изследователя да заключи, че „хипотезата не се
потвърждава”, което от своя страна може и е желателно да се
разтълкува и също да допринесе към пълноценното анализиране на
резултата. По този начин дори и незавършен според първоначалните очаквания, експеримента би бил полезен и самото му
реализиране би се считало за основателно спрямо нуждите на
науката.

Ä „Какво ще стане ако…?”

Фигура 2. Постояване на хипотеза при експерименти
от вида „Какво ще стане ако…?”
На пръв прочит прави впечатление въпросителния знак в
Фигура 2. При въпросително формулирана хипотеза се очаква
отговор, но от какво естество и в каква формулировка, това би
могло да търпи ротации и в зависимост от способността на
изследователя да се изразява. Всякакъв резултат би могъл да бъде
причислен към проведения експеримент. Създава се положение, в
което се наблюдава твърде голяма свобода на анализиране на
резултатите при все, че един от възможните мотиви за провеждане
на експеримента е желанието за максимален контрол върху експерименталната постановка. Самата конструкция на въпроса предполага за бъдещо наличие на нещо случващо се, но оставащо в сферата на неизвестното. Още по-смущаващо е наличието на „АКО”. Във
Фигура 1 е строго определено, че в случай на действието на независимата променлива би се причинила зависимост в изследваната
променлива – самото наличие на „ТО” обозначава и посочва посоката на развитие на експеримента. Във Фигура 2 след предпоставката за условие „АКО” и еобходимото причиняване на зависимост следва само резултата. Достатъчно ли е, това за експериментирането?! Подобни въпроси са изключително интересни и водят до
отговори предизвикващи разсъждения и анализ, но е в способностите на всеки един човек да си ги задава – къде остава психологическата насоченост и научната обособеност?! Друг недостатък при този вид формулировка на хипотезата е липсата на
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адекватно процедиране, в случай, че хипотезата не се потвърди.
Какво се случва с обекта на изследване в случай, че плануваното
въздействие не се осъществи по предварителното планиране или
въздействието излезе от контрола на експериментатора? В ежедневието тези въпроси биха могли да бъдат отложени или пренебрегнати, но в науката съществува т.нар. принцип на детерминизма
според, който нещата са взаимно обусловени и свързани помежду
си. Едно неясно въздействие, неконтролирани резултати не са
крайна точка на експеримента, а само междинно ниво по пътя към
заключението, към първоначално търсения извод. Оказва се, че
провеждане на експерименти от този вид не е продуктивно, но
въпреки това те си имат своето място в науката.
Нуждата от регулатор при провеждане на психологически
експерименти
Напълно разбираемо е защо психолозите изпитват известно
пренебрежение към експерименти от вида на „Какво ще стане
ако…?”, след като резултатите не биха могли да послужат с
определена представителност, поради ниската степен на контрол
върху самата експериментална обосновка. За да бъдат реабилитирани този вид експерименти се появява необходимост от регулатор,
който да успее до някаква степен да допринесе за научна обусловеност и валидност на резултатите. Когато се отнася до провеждане
на експерименти в ролята на регулатори влизат правото и
етиката. Докато правото се съсредоточава в последствията от
експериментирането (резултатите) и дефинирането им като допустими или недопустими и съответно подлежащи на санкция, то
етиката акцентира на осмислянето на самите действия необходими
за провеждане на експерименти и предварителното осъзнаване на
отговорността на изследователя. Настоящата тема има за цел да
обърне внимание на етиката, в качеството си на регулатор при
експериментирането с психологическа насоченост и в частност към
определен тип експерименти – „Какво ще стане ако…?”.
Етиката най-общо представлява способ, чрез който човека
превежда теоретичното знание за доброто и злото в практиката, а
именно в собствения си живот. Тъй като битието на човек е
проблемно битие, от особена важност за справяне и преодоляване
на проблемни ситуации се явява знанието. Етиката намира своето
място в сферата на научното познание като акцентира върху необходимостта човек да бъде високо морална личност, като субект
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притежаващ и свободно разполагащ със знание за самия себе си и
околния свят. В противен случай знанието впрегнато съзнанието на
човек лишен или с недостатъчно развит морал би било предпоставка за сътресения, злощастия и страдания. Човек може да бъде
определен като носител на морално съзнание когато: „ постъпките
му се извършват до толкова, доколкото те представляват благо,
добро и са за предпочитане пред всички други възможности. По
такъв начин нравственото съзнание разглежда явленията и
постъпките не от гледна точка на тяхната причинна обусловеност, а от гледната точка на тяхната стойност, ценност.
Нравствеността предлага на човека избор между доброто и
злото, който той трябва да извърши не по силата на неизбежната необходимост, а поради това, че сам признава тази необходимост” [4].
При съприкосновението си Етиката и Психологията намират
допирна точка в лицето на психолозите, хора силно повлияни и
убедително ръководени от морала и общочовешките ценности.
Бивайки отъждествен като морална личност, психологът следва да
изрази желание, доброволно и съзнателно да подчини действията си
на морала. Чрез осъществяване на подобен избор се наблюдават
образно казано две предимства: подсигуряване на резултати от
дейността в характеристиката си на добри и правилни и представяне на едно нравствено поведение в обществото, олицетворявайки
пример за подражание. Веднъж оценил позитивното отражение на
доброто в собствения си живот се очаква от психолога да се стреми
към надграждане на самия себе си, като поставя пред себе си нови
цели съобразени с нравствеността, да изпитва себе си попадайки
сред обстоятелства, които действат като провокатори на първо
сигнално поведение, както и да посочва предимствата и недостатъците на своето поведение и това на другите. Подобни задачи биха
били възможни за реализация при наличието на ориентир, който да
следи за отклонения и да представя нагледно необходимостта от
нравственост при практикуване на професията психолог. Такава
роля играят етичните принципи. Етичните принципи представляват закономерности, чрез които се ръководи поведението на човека.
Чрез тях се разкрива същността на нравствеността и за разлика от
дължимото поведение, което се изисква от нормата, при принципите въпроса опира да схващанията на човек за това как е редно да
се постъпва. Когато човек е изправен пред проблемна ситуация
(такава може да е провеждане на експеримент), изискваща от него
конкретно решение относно действията, принципа е онази увере222

ност, която идва от осъзнаването на минал опит, а също и от
оценяването на вече изживяна подобна ситуация. Преодоляването
успешно на ситуация определена като „проблемна” и осъзнаването
на продуктивността, на стойността на правилното поведение
провокират човек да реагира по аналогичен начин при възникване
на нова проблемна ситуация. По този начин се осъществява образно
казано една „циркулация” в действията и се връща към закономерностите определящи определен тип поведение като правилно и
добро. Принципите дават насока в поведението на психолога и
актуализират неговото морално съзнание. Когато принципите се
възприемат като ориентири в научното познание, те се явяват
необходимите насоки, които рамкират допустимото поведение на
изследователите. Да бъде под ръководството на етичните принципи
за експериментатора означава, той да подчини разбиранията и
подбудите си на конкретни основания в Психологията гарантиращи
добрата практика. Тези основания са селектирани, ранжирани и
обособени в правилник, който има официално естество, наречен
„Етичен кодекс на психолога”. На базата на четири фундаментални
етически принципа са обособени всички основания за действия на
практикуващия психолог в България:
ü Уважение достойнството и правата на личността –
Основни акценти в първия принцип са достойнството и правото на
личността на клиента1, потърсил услугите на психолог. Достойнството се изразява в моралното отношение на личността към самата
себе си, както и способността на психолога да оцени и осъзнае
наличието на достойнство и при другите хора. Да опази достойнството на клиента за психолога означава да демонстрира уважение и
позитивна нагласа към човека срещу себе си, признавайки го за
личност. Показвайки уважение към чуждата личност, всъщност
психолога зачита правата на клиента.
ü Компетентност – Тук акцента пада върху степента на
професионална подготовка на психолога, количественото и качественото усвояване на научно знание, конкретната специализация, в
която се е усъвършенствал и съответно практикува както и самосъзнанието, че е допустима изявата и извършване на дейности само
в неговата професионална пригодност.
1

В „Етичния кодекс” съставен от Дружеството на Българските Психолози, термина
„клиент” се отнася до всеки човек, пациент, лица във взаимна зависимост или
организации, с които психолозите имат професионални взаимоотношения [6]
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ü Отговорност – Свързана е със самоосъзнаването на психолога като професионалист, както и с ясното му разбиране, че
всяко негово действие води до определени последици били те
предварително планирани или неосъзнати. От принципа на професионалната отговорност следва, че психолога би трябвало да се
стреми към осъществяване на дейности изцяло ориентирани към
благото на клиента, да подхожда с разбиране и грижа към обекта на
изследване, както и при извършване на действия те да бъдат
съобразени с определената като добра дейност.
ü Почтеност – Акцентира се върху способността на психолога да бъде честен, безпристрастен, справедлив и да не допуска
ощетяване и присвояване от каквото и да е форма на труд (материална, интелектуална или практическа) собственост на колеги или
на хората изобщо.
Когато психологът експериментатор е изправен пред планиране и провеждане на експериментална постановка етичните принципи играят важна и насочваща роля, но основен подтик се явява
мотивацията за осъществяване на изследването. Нормално е още
при първоначалната подготовка да се създаде момент на несигурност относно типа на експеримента, методиките на изследване, а
както стана вече ясно и неизвестното естество на търсените резултати. Етичния кодекс до голяма степен тушира тази несигурност
като стандартизира изискванията за работа с изследвани лица. Но за
науката е необходимо като наличие на чувство за новото при
изследователя, така и неговото култивиране и развитие, с цел
допринасяне за нови научни знания. За психолога наличие на
подобно чувство означава да предусеща и развива необходимостта
от развитие в науката, да дефинира, поставя и решава актуални
проблематики с психологическа насоченост, както и да се стреми
към възможно най-доближаващото се до идеално положение на
нещата. Спецификата на експериментите от вида „Какво ще стане
ако…?” ги представя в много благоприятна светлина когато мотивацията за тяхното провеждане е под наслов „В търсене на новото в
науката”. Изследователите са способни на яростно защитаване на
правото експеримента им да бъде реализиран още повече след като
са положили старание да го дефинират с първостепенна важност и
голяма научна необходимост. Дори и в случай, че очакваните
резултати не се потвърдят, често се предпочита причината за разминаването да се търси в странични фактори, а не в несъстоятелност
на хипотезата или неетични и некоректни подбуди за изследването.
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Този вид експерименти, особено когато са представени по колоритен начин, могат да се използват като „трамплин” в кариерата на
начинаещия психолог, тъй като предизвикват интерес и обществено
внимание. Донякъде подбуда от подобно естество за провеждане на
психологически експерименти е също неетична.
Обикновено когато се заговори за етиката в експериментирането на преден план се изтъкват нравствените изисквания към
изследователя по отношение на изследваните обекти. В психологията обекти на изследване представляват живите организми
носители на нервна система, способни на реакция, а още по-желани
са изследвани лица, притежаващи психика. Субектите, които отговарят на изброените условия и представляващи интерес за
психолозите са животните и хората.
Експериментиране с животни
Животните използвани като обект на психологически изследвания имат права от гледна точка на морала. Въпреки, че не притежават психика, те имат добре развита нервна система, следователно са способни да изпитват усещания като болка, глад, жажда,
студ, умора, страх, паника и т.н. Етиката е критерия, чрез който се
допуска изследователя да причинява подобни усещания в изследваните животни. До определени контролирани нива (морални
норми), подобни усещания биха предизвикали дискомфорт, но не
биха представлявали опасност нито за самите животни, нито за
екипа ангажиран с изследването. Съществуват спорове относно
експериментирането с животни, а правота в доводите се наблюдава
както от страна на поддръжниците, така и от страна на отричащите
подобни изследвания. Някои от възможните решения на проблемите свързани с здравословното физическо и психическо състояние
на хората са възможни посредством експериментиране с животни
със сходен тип нервна система. До каква степен обаче учените имат
право да прилагат агресивни методи на лечение остава недоуточнено. Наблюдава се тенденция, в която се разкрива склонността на
човек да се примирява с експериментирането с животни, които са
по-отдалечени от него самия в еволюционно ниво.
В изследване за установяване на нагласите на студенти по
психология по отношение на склонността им за експериментиране с
животни, се представят експерименти на тема „Тежките последици
върху хормоните в следствие на стреса” с изследвани обекти
различни животински видове. На всички студенти е предоставено
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описание на един експеримент, в който е описано как животно е
подлагано на силни и продължителни електрошокове, като
единствената варираща характеристика в описанието е вида на
животното. Резултатите посочват, че студентите смятат за по-малко
етично да се използват животни, които се доближават до човек като
шимпанзета и предпочитат порове или катерички да бъдат
подложени на силните нива на стрес. Също така фактор при избора
на животинския вид се оказва и емоционалната предразположеност
към определени видове - кучета, котки, зайчета, вместо тях
студентите са предложили плъхове, мишки, порове и т.н. [2]
Основния етичен принцип, който трябва да се има в предвид в
изследването с животни е отговорността. Задача на експериментатора е да се ръководи според хуманно отношение към лабораторните животни. Той трябва да развива в себе си грижа към тях и
да се стреми да намали дискомфорта, да тушира тежките последствия, както и да сведе до минимум причиняването на вреда. Тези
изисквания трябва да важат с особена тежест за експериментите от
вида „Какво ще стане ако…?”.
На 3 август 1962г. в Оклахома двама учени Луис Уест и Честър
Пиърс решават да реализират експеримента „Какво ще стане ако
дадем LSD на слон?”, като предварителните очаквания на експериментаторите са да проверят дали ще се предизвика временна
лудост в изследвания обект, изразявайки се в изключителна агресия
и наличие на слузеста, лепкава течност отделяна от слепоочните
жлези на мъжките екземпляри. Под ръководството на горепосочените изследователи, директорът на градския зоопарк Уорън
Томас инжектира мъжкия слон Туско с 297 милиграма LSD. Реакцията на слона е шок, изразен в няколкоминутно обикаляне в кръг и
внезапно падане на една страна - мъртъв. Като заключение от
проведения експеримент следва: „Изглежда слонът е силно чувствителен към ефекта на LSD.”[8] На пръв поглед експеримента е
довел до определен извод, за съжаление обаче изследователите са
изправени пред невъзможността да повторят експерименталната
постановка със същия обект на изследване с цел изясняване на
надеждността на резултатите. В представения случай учените и
директора на зоопарка са пряко ангажирани с опазването на живота
на изследвания обект, но явно като приоритет излиза желанието им
да задоволят любопитството си. Допусната е загуба на живота на
изследваното животно, без дори да се осъзнава до каква голяма
степен са свързани обстоятелствата около появата на слузеста
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течност при мъжките слонове с причиняването на стрес и смърт при
слоновете, чрез подлагането им на необосновани експерименти.
Д-р Джойс Пуул е изтъкнат учен посветил вниманието си към
изследване на поведението на слоновете и проучване на техния
когнитивен капацитет. В периода от 1992 до 1994 г в Националния
парк в Пиланесберг се наблюдава смущаващо чести убийства на
носорози по особено жесток начин. След разследване с цел откриване на убиеца се открива, че вината за зверствата е на слоновете в
същия парк. Ирационалното поведение на слоновете е провокирано
от стрес и липса на примери за следване в социалното им развитие.
Оказва се, че до нещастните случаи с убитите носорози са довели
необмислени действия на хората – 13 години преди първото
убийство, малки слончета стават очевидци на убийството и разчленяването на техните майки от военни части преминаващи през
територията на парка. В последствие подрастващите слонове са
оставени в защитената среда на парка, но поради липса на възрастни екземпляри, които да служат за пример на поведение и да
предадат умението си да се движат и живеят в група (подобно на
семейството при човека), слончетата израстват повлияни от посттравматично стресово разстройство, което повлиява на поведението
водещо до агресивни актове. Слузестата, лепкава течност всъщност
представлява секреция от около очните жлези при мъжките екземпляри поради прекомерно повишаване на нивата на тестостерон и
при неподходящи опити за осъществяване на полов контакт (поради
незрялост на слончетата тинейджъри и несъвместимостта им с
носорозите като биологичен вид) прилива на хормони подтиква
слоновете да изпаднат в „състояние на мъст”.
Отговорността на експериментатора към поверените му животни се отнася не само до експерименталните постановки, но до
осъзнаване на последиците от дейността на хората върху развитието
и поведението на животните. Паралела в социалното развитие на
слоновете и човека е смущаващо сходен и експерименти без ясна
представа за това какви резултати биха се получили са еднакво
опасни както за изследваните обекти, така и за експериментаторите
и „очевидците” на експеримента, които косвено могат да причинят
вреда в бъдеще.
Експериментиране с хора
Принципа за отговорност по отношение на изследвания обект
важи и когато се експериментира с хора. Етиката осъжда причи227

няването на смърт или тежки последствия за физическото и психическото състояние на човек, било то и изследван с цел допринасяне на ново развитие в науката. При хората има наличие на
психика и съзнателност и това поставя експериментатора в особено
положение спрямо отговорността. Самото изследвано лице [ИЛ]
също носи отговорност за осъществяване на експеримента – като
човешко същество то има и се възползва от правото си на избор,
дали да бъде подложено на наблюдение и въздействието на
експериментатора или не. Преди всяко провеждане на експеримент
задача на експериментатора е да се сдобие с информираното
съгласие на изследваното лице. Чрез съгласието на ИЛ за участие,
изследователя се подсигурява до определена степен за възможността очакваните резултати да излязат от неговия контрол. Тук възниква въпросите: „по какъв начин да бъде представена експерименталната постановка пред ИЛ, така, че то доброволно да даде
съгласие за участие?” и „информирайки в детайли ИЛ за експеримента, няма ли да се наруши замисъла на изследването?”. От една
страна експериментатора е длъжен да представи пълна информация
относно рисковете, които ИЛ би поело при участие, от друга страна
подобна информация би нарушила концепцията на експеримента –
подобни дилеми са тема на дискусии в Етиката. Възможно решение
е „научната измама”. Тя представлява запознаване на ИЛ с подобен експериментален план, в който предвижданите последствия са
от сходно естество с реално планирания експеримент. Ако ИЛ е
склонно са даде съгласието си, то се допуска, че поради сходството
на двата експеримента ще е на лице и сходство в самото съгласие.
Когато планирания експеримент е от вида „Какво ще стане
ако…?”, в ущръб на експериментатора е обширния спектър за
възможните получени резултати. Дори и с добрата воля на експериментатора за информиране на ИЛ, пак степента на сходство с
подобни вече провеждани експерименти ще е недостатъчно висока.
В случай на умишлено подвеждане на ИЛ и склоняването му към
съгласие, санкции върху експериментатора се налагат от правото. В
правомощията на Етиката остава възможността за апел към научните работници към съвестност и хуманно отношение към ИЛ. Ето
защо етапа, в който се възпитава чувство за дълг към добрата
практика в професията е заложен в основата на образованието на
бъдещите психолози. Твърде силно изкушаващо е да се разсъждава
в посока, че немалко външни фактори и обстоятелства са в съприкосновение с експериментите и, че експериментаторът не е способен да предвижда абсолютно всички възможни последици или да
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отговаря за „изпускането” на контрола. Основна разлика от това да
бъде психолога човек и експериментатор в науката е съзнанието, че
предприемайки действия, чрез които се манипулират и контролират
ИЛ, изследователя е въвлечен в изпълнение на практическите
изисквания на моралния дълг. При често пренебрегване на моралните норми в науката се наблюдава процес на деморализиране на
експериментаторите, а това явление в дългосрочен план е пагубно
не само за бъдещите експерименти на конкретния учен, а и за
авторитета на науката като цяло.
Морала в науката има регулираща функция, която е силно
свързана както с желаните положителни резултати в експериментирането, така и с защитна роля и по отношение на изследваните
обекти и експериментатора. В случаите когато бъде допуснато
откъсване от нравствеността, последствията могат да добият колосални размери и въпреки добрите си намерения и високата си
образованост, експериментатора да бъде неспособен да асимилира и
ограничи пагубните резултати от действията си. Неслучайно някои
методи в науката имат приоритет спрямо други, колкото и изкушаващи да са експериментите от вида „Какво ще стане ако…?” недостатъците им от гледна точка на етиката накланят везните към поограниченото им използване и внимателно предварително обмисляне.
Използвана литература
1. „Експериментална психология” – ав. Бари Х. Кентауиц, Хенри Л.
Родигър III и Дейвид Дж. Елмс изд.”Изток – Запад” 2011
2. „Психология” – ав. Джон Д. Сиймън и Дъглас Т. Кенрик изд. „Планета–
3” Нов български университет
3. „Психология на човека” – ав. Румен Стаматов и Борис Минчев изд.к.
„ХЕРМЕС” 2003
4. „Речник по Етика” – под редакцията на О.Г.Дробницки и И.С.Кон
(второ издание) изд.”ПАРТИЗДАТ” София 1974
5. „Франкенщайн” – ав. Мери Шели превод Ж.Г еоргиева изд. „Вестникарска Група България” София 2009
Интернет адреси
6. ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БУЛГАРИЯ
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7. Casebook on Ethical Issues („Сборник със случаи, включващи етични
проблеми”)
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КАК ИНТЕРЕСЪТ НА ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА БИВА
ИЗМЕСТЕН ОТ ПЛАНИРАНО ПСИХОЛОГИЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ КЪМ РАЗЛИЧНО ЯВЛЕНИЕ ИЛИ
КЪМ НОВ АКЦЕНТ В НАБЛЮДЕНИЕТО
Златина Манолова
ВСУ „Черноризец Храбър”
По време на втората година от следването си в специалност
Психология във ВСУ „Черноризец Храбър”, автора на настоящата
статия е въвлечен в реализирането на курсова задача поставена по
дисциплината „Експериментална Психология II част”. Задачата
бива поставена ясно и отчетливо и с готовност и желание са
следвани инструкциите за реализиране на дълго очаквания първи
експеримент с психологическа насоченост. Според учебната програма по съответната дисциплина е зададен определен диапазон от
възможни фактори, които да влиаят на изследваните лица, това са
Усещания, Възприятия, Памет, Внимание, Мислене, Представа и
Въображение.
План за провеждания експеримент
Тъй като основна задача е използването на повече методики за
измерване на процеси студента се спира на възможността да
изследва влиянието на вниманието върху краткосрочната памет
като следи за промени в два аспекта: точност на възпроизвеждане
материала за запаметяване и обема на същия материал. Аргументите за това решение са, че с едно изследване ще бъдат представени
пред изпитващите в деня на изпита, знания и умения необходими за
локализиране и дефиниране на поне два психични процеса –
внимание, което влиза в ролята на независима променлива и
краткосрочна памет, съответно зависима променлива.
Изследваните лица са 23-ма ученика в VII клас като интересен
факт се оказва подбора на учениците в този клас – те са селектирани
от общо 63-ма ученика във випуска чрез показване на най-добър
успех след IV клас. Изследването е съобразено с програмата на
учениците и е планирано и проведено в два последователни
понеделника 7.05.2012г. и 14.05.2012г. в 7-мите часове, когато по
програма е заложен „Час на класния ръководител”. Експерименталния дизайн на изследването представлява „План с предварително и последващо тестуване в една група” където предва230

рителното тестуване представлява тест за памет - Методика за
проверка на обема на кратковременната памет, въздействието тест
за внимание - Методика на преплетените линии и отново тест за
памет, чрез който всъщност се планира да се докаже наличие или
отсъствие на влияние от въздействието.
Последователност на случилите се събития
На 2 май 2012г студента се среща за първи път с класния
ръководител на VII Б клас към СОУ „Св. Климент Охридски” гр.
Аксаково с цел предварителен разговор относно планираното изследване. В хода на непринуден разговор става ясно, че в програмата на седмокласниците за месец май е очаквано първото посериозно изпитване тип матура, чиито резултати се използват за
образуване на бал за кандидатстване в профилирани училища. Това
събитие е изнесено на преден план в цялата учебна програма, която
е ориентирана така, че оптимално да подготви учениците за
изпитването. Етапите на матурата са два: 1.) на 21 май 2012 – по
БЕЛ 2.) на 23 май 2012 по математика. Още на този етап става ясно,
че учениците са изцяло погълнати от представата за важност на
очакваното изпитване и са налице засилени нива на тревожност. За
тях изследването бива представено като нещо интересно и
различно, което да отвлече вниманието им от тревогата.
На 7.05.2012 г. е проведена първата презентация на тема
„Памет” като е пуснат контролен тест. Поради стечение на непредвидени обстоятелства, в кабинета оборудван с мултимедия са
дублирани часовете и вече има ученици от X, които чакат да
проведат час по Биология. Двата класа се засичат, и се получава
неловко положение. В цялата суматоха се установява и несъответствие на версията, на „Power Point” ( изготвена е във версия 2003
година, а в училището се работи с версия 2010г.) чрез която е
изготвена презентацията. Докато се търси решение, да се представи
презентацията по-големите ученици разбират, че студент по Психология е дошъл, за да «прави нещо неизвестно с „малките”» и си
позволяват да коментират и да демонстрират пренебрежително
поведение. След като техническия проблем е отстранен е поставено
начало на презентацията. Впечатление прави известен интерес от
страна на учениците, но и наличие на мнителност и стремеж да се
предпазят от възможността да бъдат „прочетени като отворена
книга” или още по-нежеланото „ да им бъде ровено из мозъците”.
След шега от страна на студента, атмосферата е счетена за
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благоприятна за провеждане на презентация и слайдовете започват
да се сменят според запланувания ред и темпо. Учебния час преминава според очакванията, но когато училищния звънец отбелязва
края на учебния час, респективно ден, тъй като седмия час се явява
и последен, само три от децата пожелават да напуснат учебната
зала, като причина за това е необходимостта да се предвижват до
населеното място където живеят. Останалите ученици, макар и
нетърпеливо изчакват последния слайд на презентацията и чак
тогава напускат залата. Непосредствено след проведения учебен час
се провежда втори разговор с класния ръководител, където още
веднъж се обсъжда неспокойствието на учениците. Също така от
разговора се изяснява и допълнителна информация за част от
учениците демонстрирали по-засилена от обичайната активност.
На 14.05.2012 г. е проведена втора презентация на тема
„Внимание” и са поставени общо три теста – два свързани с
вниманието и един свързан с краткосрочната памет. Още преди
началото на учебния час, учениците пристигат в явно превъзбудено
състояние и се ориентират да заемат същите места както предния
понеделник. Става конфликт, защото първия ред от учените маси се
оказва предпочитана позиция от учениците, но той бързо се решава,
при това без голяма намеса от страна на студента или класния
ръководител. Отново има известно забавяне в началото на презентацията, отново технически проблеми, този път от друго естество.
Презентацията преминава по план. Звънеца отбелязва края на
учебния час, но този път никой от учениците не издава каквито и да
е признаци за нетърпение или желание да се напусне залата. След
обявяване на края на презентацията и пожелание за успех за
предстоящия изпит от страна на студента към учениците срещата е
прекратена.
Поради желанието на учениците на 18. 05.2012 студента е
поканен в голямото междучасие, с цел да представи резултатите от
тестовете. Срещата преминава много емоционално. Целия клас е
събран и в очакване на положителни резултати от тестуването.
Студента изказва благодарност за сътрудничеството и съобщава
обобщените резултати, след което раздава на всеки ученик по една
четирилистна детелина изрязана от зелена хартия и с надпис:
„21.05.2012 – УСПЕХ!”
Официалните срещи между студента и учениците приключват.
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Акценти, който привличат вниманието в съвсем нова
насока
Ä Защита на интелектуална собственост – въпреки
очевидния интерес към студента, учениците са в не малка степен
мнителни и предпазливи. Още на 7.05.2012г впечатление прави
един от учениците, който е заел място на първия ред от учебни маси
– пред себе си държи разопакован шоколад. При забележка с цел
предпазване на учебната апаратура ( монитор, клавиатура и мишка),
шоколада се премества, но не е прибран. На 14.05.2012г същия
ученик е забелязан отново „въоръжен” с разопакован шоколад. При
забележка шоколада се прибира, но станиола бива прилежно
запазен в непосредствена близост до ръцете на ученика. Смутен
студента асоциира станиола от шоколад като щит от алуминий,
който да спира вероятни „психологически облъчвания” насочени
към учениците. Това на вид съвсем невинно разполагане на шоколада пред ученика се явява вид защита, блокиране на манипулации
насочени да „видят, разчетат” личните мисли.
Ä Стремеж към преговори и уговорки – студента пожелава
един от учениците да бъде ангажиран като негов асистент – да
раздава тестовете на съучениците си. На въпроса дали има желаещи
се откроява един от учениците, явно ползващ се с уважение от
другите. Още докато е инструктиран за задълженията си се започва
разговор в насока заплащане на услугите. Искана е бутилка ракия в
замяна на асистирането. Студента поставя въпроса за годините на
ученика и след като се стига до извод, че ученика е значително под
18 годишна възраст, се стига до извода, че според законите на
Република България подобно „заплащане” на услугите е подсъдно.
Като контра преговори се явява желанието на студента да разбере
какви облаги би получил, за да позволи на някой от учениците да
бъде избран за асистент, тъй като реализиране на експеримент с
психологична тематика и с вероятен принос в научното познание е
желана и престижна позиция. В стаята настъпва тишина. Повече
няма повдигнати въпроси за заплащане на каквато и да е било
дейност.
Ä Културен и емоционален шок – по време на първата
презентация на тема: „Памет” (7.05.2012г) студента има за цел да
въвлече учениците да вземат активно участие като дискутират слайдовете и дават обратна връзка за това дали адекватно възприемат
предложената информация. Поставено е питане: „Кой е най-ранния
ви спомен? Ще ми разкажете ли?” и учениците първосигнално
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заявяват, че си спомнят буквално хиляди спомени. При насочване
на вниманието в условието – „най-ранния спомен” настъпва смут
при учениците. Само един от тях си позволява да поиска думата.
При посочване от страна на студента се случва неочаквана езикова
грешка – студента нарича ученика с обръщението „колега” и
останалите ученици показват любопитство за причините за подобно
обръщение. Посоченият ученик е видимо притеснен, но след
обяснението на студента, че това е уважителна форма на обръщение
използвана в университетска среда е престъпено към отговор на
поставения въпрос. След края на презентацията в разговор между
студента и класния ръководител става ясно, че ученика е в период
на адаптация, тъй като е роден и израснал в Германия. Дете на
родители с различна култура ( баща германец и майка българка)
детето израства билингвист, но българският език е значително послаборазвит, тъй като е използван в по-малко ситуации. След тежък
развод, детето сменя не само езиковата, а и културната среда и се
наблюдава занижено желание за общуване със съучениците. Детето
показва над средното ниво способност да запомня и възпроизвежда
материал, както и много добро ниво на концентрация. Трудност
представлява комуникацията му с околните и удобна аргументация
за това се явява езиковата бариера. По време на всички срещи
между студента и ученика се установява чувство на доверие.
Ученика дори сам пожелава да проведе разговор със студента. По
стечение на обстоятелствата същия ученик бива избран за асистент
на студента на 14.05.2012г*.
Ä Генетична предразположеност към успех – забелязано е
убеждение в двама от учениците в генетичната им предразположеност към успех. Това убеждение е мощен мотиватор за показване
на висок успех, но когато тестовете нямат за цел да проверят степен
на овладяване на заучен материал, а способност за запаметяване или
концентрация на внимание е възможно да се появи отричане на
подобни тестове, бойкотиране на самото тестуване или търсене на
друг начин, по който да преодолеят проблемната ситуация.
Случай №1: Ученика е в близка потомствена връзка с изтъкнат
специалист, който се ползва с уважението на преподавателите в
конкретното училище. Убедеността във високата степен на подготовка и стремежа към прецизен стил на работа са предпоставки,
ученика не само да се възпротиви на тестуването на 14.05.2012, но и
*

Виж акцент «Без да го пипаш!»
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да търси и да дори да „намери” сериозни пропуски в теста с
„Преплетените линии”, които са препятствия между положения
труд и желаните резултати. Когато студента дава инструкция да
бъдат пренебрегнати тези „несъответствия” между инструкцията и
действителната бланка на теста и да бъде продължена работата,
ученика се възпротивява превличайки вниманието на съучениците
си. Теста се провежда в рамките на строго зададено време за работа
и студента категорично напомня този факт – работата на класа,
дори на възпротивилия се ученик продължава. След края на теста се
обсъжда методиката и след като е установено, че е напълно
коректно поставена задачата, студента споделя мнението си, че
способността на ученика да се съмнява и да търси начин да изясни
съмнението си са предпоставки в бъдеще да развие и усвои
философско мислене. Въпреки смущението за допуснатата грешка,
ученика е склонен да запази позитивно отношение към студента.
Случай № 2: Ученика е трето по ред дете в семейството. Поголемите деца също са били възпитаници на училището и са
оставили много добро впечатление за възможностите си. Ученика е
първенец на класа и е подходящ пример за системно полагане на
усилия за запазването на тази престижна позиция. С наближаване
на матурите се правопропорционално се увеличава и чувството за
тревожност, до такава степен, че ученика се оплаква от чести и
силни главоболия и липса на здрав сън. Отношението на ученика
към студента на 7.05.2012г е като към ново предизвикателство,
което трябва да бъде преодоляно на всяка цена. На 14.05.2012г
отношението се различава, след консултация с най-големия син в
семейството става ясно, че студента е от „добрите”. Аргументите в
подкрепа на студента са, че е познат на братът, който се явява
авторитетна фигура, чието мнение има особена тежест. Ученика все
още е преценяващо настроен, но е склонен да изпълнява инструкции и да поддържа добрата атмосфера в учената зала.
Ä Последните стават първи – тъй като учениците още в
началото са запознати, от своя класен ръководител, че са участници
в изследване е налице засилен интерес към резултатите на всеки
един етап от експеримента. На 14.05.2012 г. се отваря темата за
резултатите от предния понеделник. Самодоволство и гордост са
забелязани и вероятната причина за тези емоции е осъзнаването, че
всички ученици в този клас са избрани точно защото са „найдобрите”. Смут настъпва когато е отличена една от ученичките,
която представя сравнително по-занижени резултати (според закона за разсейване към средните стойности – въпреки, че учениците са
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подбрани според високия им успех, при нови тестувания техните
резултати отново ще се разпределят равномерно, отново ще има и
по-силно и по-слабо представили се). Възраженията от страна на
учениците са отбити с логическите аргументи на студента и
реакцията е ирония и присмех към името на ученичката, която е
притеснена и объркана, защото не е съвсем на ясно как точно се е
представила най-добре.
Ä „Без да го пипаш!” – наблюдава се разделение между
учениците. Според критерии, които самите те си определят като
ценности се преписват етикети на малки групички ( около двама,
трима човека), а някои групички са с по-висок статут от други и
така се обособява известни йерархично разделение в самия клас. На
14.05.2012г ученика, който е поел задължението на асистент в
презентацията бива инструктиран да раздаде тестове. По желание
на една от съученичките му, която е обявена за неформален лидер в
групичката на желаните момичета на класа, асистента бива заставен
да й подаде теста - „Без да го пипаш!”. Студента спира асистента си
и задава нова инструкция: „Когато подадеш теста на госпожицата,
искам да си отъркаш ръцете в него, така сякаш ги чистиш от нещо
мазно.” Възгласите на класа са от най-различно естество, но е явно,
че има бурна реакция на новата инструкция. Аргументите в
подкрепа на изискването на ученичката пожелала теста й да бъде
подаден без да бъде в съприкосновение с кожата на асистента са, че
поради наднорменото тегло на асистента е засилено неговото
потоотделяне, а това й е неприятно. Студента задава въпрос
относно степента, в която ученичката е способна да контролира
собственото си потоотделяне и след като подобна способност бива
отречена темата за допира на асистента до тестовете се затваря.
Ä „Г-жо, гласът Ви не е дразнещ!” – по време на срещите
на студента с класа има няколко ситуации, в които студента се
разграничава от очакваното за учителите поведение. Това предизвиква смесени реакции. От една страна учениците са шокирани от
свободата и критичната аргументация на студента, от друга това
поведение представлява новост за тях и е посрещнато с интерес и
изострено внимание. На 14.07.2012г една седмица след първата
среща, учениците са стигнали до заключението, че са склонни да
пренебрегнат критиката, тъй като откриват справедливост в самоиронията на студента. В момент на шумно дебатиране провокирано
от презентацията, студента обяснява, че гласа му е стимул, дразнител, който има за цел да предаде определена информация, която е
насочена към учениците. Бурна реакция от страна на учениците,
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които се възпротивяват с категорично заявяване: „Г-жо∗∗, гласът
Ви не е дразнещ!”. Студента използва метафора да обясни какво
всъщност е имал в предвид заявявайки, че гласът е дразнител.
Отношението на учениците към студента е осезаема симпатия и
дори самоиронията на студента се явява недопустима за тях.
Студента е искрено трогнат, но при последвал случай на разсейване
отново прави забележка. Учениците нямат нищо напротив.
Ä Детелината – символ на късмета – Студента прави жест,
който изразява доброто му отношение към учениците при последната им среща 18.05.2012г – раздава по една „позитивно заредена”
хартиена четирилистна детелина на всеки ученик като чрез нея
показва убедеността си в положителния резултат в деня на матурата
по БЕЛ. Учениците приемат символа и обещават да съобщят дали е
изпълнил предназначението си веднага след полагане на матурата.
Оказва се, че четирилистната детелина е имала благоприятен ефект
върху полагането на матурата като е „олекотила” екстремалността в
ситуацията. Учениците изказват притеснение, че за втората матура
не са снабдени с втора детелина, която да помогне за преодоляване
на предизвикателството. Студента предлага възможно решение за
да тушира притеснението по този повод – в деня на втората матура,
учениците трябва да поставят детелината така, че надписа:
„21.05.2012 – УСПЕХ!” да сочи надолу. По този начин според
студента се акцентира върху важността на конкретния изпит, като
се загърбват резултатите ( независимо дали са очакваните или не) от
предходния изпит и вниманието се насочва единствено и само към
настоящия. Аргумента на студента е, че щом вниманието може да
бъде концентрирано върху настоящия изпит, то вероятно и късмета
би могъл да се концентрира аналогично. Резултатите показват, че
въпреки лекото усещане на късмет през първите 10 минути от
матурата по математика – усещането се е засилило след това и е
довело до добри резултати.
Студента е очарован от добрите резултати на влиянието на
символа на четирилистната детелина, който в случая е плацебо
ефект, който тушира нивата на тревожност по време на двата
изпита.
∗∗

Студента е смутен от това обръщение, но взима в предвид, че това е обичайното
обръщение, което учениците асоциират с човек (учител), който води учебните
часове. В зависимост от пола обръщенията са „Господине” и „Госпожо”. Студента
е от женски пол.

237

Дилема пред експериментатора: „Как да се запази валидността на първоначално планирания експеримент и въпреки това
да бъде обърнато внимание на явленията, които са предизвикали
интерес?”
След разсъждения в тази насока се взема решение да бъдат
степенувани приоритетите на студента:
1.) да се реализира максимално добре поставената курсова
задача
2.) да се използват знанията придобити в лекционен курс
„Експериментална Психология II част”
3.) да се заздравят добрите отношения между студента и
класния ръководител, който е отправил поканата за посещение в
училището
4.) да се остави положително впечатление в учениците от VII
„Б” клас
5.) всичко горе изброено да премине в приятна за всички
страни атмосфера
Комуникацията с изследваните лица – обратна връзка
Студента е оставен с много положителни впечатления от
срещата си с учениците. Техния интусиазъм и желание за максимално високи резултати са възприети като вдъхновяващи. За
оригинална се намира позицията на учениците: „Може да сме
шумни, но сме умни!”, поставено е предизвикателството под
наслов: „Дайте да видим, колко точно…”. Въпреки строгостта и
категоричния тон в определени моменти, студента бива възприет до
такава степен положително, че след предложение и гласуване се
постига единодушие по въпроса - заключението е, че студента е
желан „за постоянно” присъствие в училището. Учениците са
отзивчиви и с готовност връщат обратна връзка не само вербално, а
и изразявайки се чрез специфични движения с ръцете∗∗∗ Студента
забелязва чести „случайни срещи” в рамките на града с учениците.
Установява се засилен интерес към тези срещи и се акцентира на
сърдечните поздрави. С цел възможно най-бързо разбиране на
∗∗∗

С цел привличане на вниманието в шумен дебат провокиран от слайд на
презентацията, студента започва да щрака с пръсти. Ученик забелязва това и
веднага се включва в ритъма. За кратко време всички групово започват да щракат с
пръсти и да се радват на идеята за групово щракане. Обяснено е значението на
парадигмата „стимул – реакция”, учениците приемат я позитивно.
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резултатите от тестуването учениците желаят да имат достъп до
електронния адрес на студента. Поради естеството на качествено
съдържание на предоставения e-mail ( съдържа името и фамилията
на студента), учениците лесно го проследяват и намират в социалната мрежа „Facebook”. Следват 12 покани за „приятелство”. Чрез
възможностите на посочената социална мрежа, студента е
информиран редовно за емоционалното състояние на класа, за
качеството на получените резултати на двете матури, както и за
всички обстоятелства около водещите фигури в каса, счетени за
информация с приоритетен характер.
Препоръки
Препоръчва се наблюдение, изследване и по-задълбочен анализ
на горе посочените акценти в между груповите отношения на
учениците, повишените нива на тревожност преди сериозен изпит,
отрицателното влияние на убеждението на учениците, че липсва на
алтернатива на успешния резултат от изпитването и плацебо ефекта
изразен чрез символа на четирилистната детелина. Поради началния
етап в обучението си, автора счита себе си за недостатъчно
подготвен за осъществяване на действия в тази насока. Интереса е
вече провокиран и на този етап се планира едно по-задълбочено
проучване на литература по конкретните тематики.
Бележки на автора
Благодарности на ръководството на СОУ „Св. Климент
Охридски” в лицето на директор Мариела Йорданова Петрова за
подкрепата и съдействието при провеждането на експеримента.
Специални благодарности към класния ръководител на VII „Б”
клас Мария Димитрова – има личности, които добавят цветни
щрихи в живота ни, Вие сте „оцветила” с много нюанси архива на
хубавите ми спомени.
Използвана литература
1. Стаматов Р. и Минчев Б. – „Психология на човека” (университетски
учебник) изд.к. „ХЕРМЕС” 2005
2. Стоянов В. – „Теория и практика на експерименталното психологично
изследване” изд.к. „ПСИДО” 2009
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ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ И ОРИЕНТАЦИЯ
КЪМ СОЦИАЛНО ПРЕВЪЗХОДСТВО
Михаил Проданов
ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив
Резюме: Представено е корелационно изследване на взаимовръзките
между конструктите етническа идентичност и ориентация към социално
превъзходство. Етническата идентичност е измерена с методиката на
J.Phinny – MEIM-R. Ориентацията към социално превъзходство е концептуализирана като базисно понятие в теорията на F.Pratto и J.Sidanius. За
нейното оценяване е използван вариант на оригиналния въпросник – SDO.
Изпробван е и инструментариум за изследване на „авторитаризма” вариант на въпросника на B.Altemeyer – RWA, но данните от него са
недостатъчно надеждни. Изследването е проведено с извадка от студенти
на ПУ „П.Хилендарски”. В изследването не се потвърждават предварителните очаквания за линейна положителна връзка между консолидираната етническа идентичност с българския етнос, от една страна, и
ориентацията към социално превъзходство – от друга.
Ключови думи: етническа идентичност, ориентация към социално
превъзходство, авторитаризъм.

Теоретична постановка
В началото ще дефинираме понятията „етническа група”/
„етнос” или „народ”/ и „етническа идентичност”. Според Урс
Алтермат, „етническата група притежава социална спойка, тъй
като нейните членове са взаимно свързани чрез специфични
елементи на културата, религията, езика и нравите и в някои
случаи са развили силна връзка с територията и страната на
дедите си”[1, стр.61-62]. Що се отнася до най-съществените, системообразуващи елементи на етноса, съществуват различни концепции. Например, според Николай и Ирина Чебоксарови, специфичният отличителен признак на етноса е културата, защото такива
елементи като религията и дори лингвистичните характеристики не
са диференциращи във всички случаи. Като аргумент те посочват
съществуването на два различни народа – австрийци и немци, които
говорят на един и същи език. От друга страна, евреите от различни
страни не само говорят, но и мислят на езика на съответната нация,
не изповядват древноеврейската религия, но много от тях продължават да се считат евреи и проявяват голям интерес към миналия и
съвременния живот на евреите[3, стр.18-28]. Все пак, определянето
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на етническата група като културно-езикова общност, която има
свое собствено специфично минало, вероятно е най-всеобхватно.
Това схващане предпоставя относителната стабилност на групата.
Дори когато общественият елит се опитва да манипулира културноезиковите символи на етноса, за да ги използва, тяхната промяна е
ограничена, защото „социалните инженери” в историята и политиката не могат просто така да неутрализират влиянието на миналото.
Етническата идентичност е психологическата проекция на
етноса в Аз-образа на личността. В теорията за социалната идентичност на H.Tajfel и J.Turner, етническата идентичност се експлицира чрез етническото самоопределяне или чувството за принадлежност към съответната етническа група и обвързаността с
нейните ценности, норми и нагласи. Така тя се дефинира като
етническо съзнание и е един от основните компоненти на социалната идентичност[13][14][15]. Едно от съвременните направления в
изследването на етническата идентичност има своите корени в
епигентичната теория на Е.Еrikson и концепцията за его-идентичността на J.Marcia. Според Еrikson идентичността на личността е
продукт на активно изследване и експериментиране, което се финализира с вземане на решение и ангажиране в различните области на
живота – сексуална, професионална, политическа и т.н. Допълващият тази концепция модел на Marcia дефинира 4 основни статуса
на идентитета – дифузна идентичност /индивидът е пасивен и не е
ангажиран/, предварителна /личността има „приписана” от родителите идентичност, без да е изследвал социалната среда/, мораториум /експериментиране без ангажиране/ и постигната идентичност
/когато изследването води до сигурно обвързване/. В този контекст,
J.Phinny и кол. разглеждат етническата идентичност от гледна точка
на развитието и формирането й, поставяйки акцента върху процеса,
който има цикличен характер. Този процес в развитието на личността започва в детството и преминава през три основни цикъла на
изследване – промяна – консолидация, като се очаква с времето
етническата идентичност да се затвърди, когато индивидите придобият по-ясна представа и разбиране за своя етнос и станат пообвързани с него. Консолидираната идентичност положително корелира със самоуважението и самоувереността, с чувството за благополучие и оптимизма[9][10][11]. Въпросът, който засяга настоящото изследване е свързан с евентуалните негативни последствия
от затвърдената етническа идентичност, които се отнасят до ефектите на „фаворитизиране” на собствената група /in-group/ и , евентуално, дискриминиране на другите етнически групи /out-groups/.
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Това може да има опасни социално-политически и хуманитарни
последствия, когато става дума за доминираща етническа група,
притежаваща политическа и икономическа власт да взема решения
от позицията на мнозинството.
В този ракурс е теорията на социалното превъзходство на
F.Pratto и J.Sidanius, според която обществото минимизира междугруповите конфликти като създава идеология, поддържаща принципа за господството на една социална група над другите. Всъщност,
идеологиите, поддържащи груповото неравенство, са средство за
легитимиране на дискриминацията. Разбира се, за да постигнат
ефект подобен тип идеологии, те трябва да бъдат широко възприети
в обществото. За това спомага и формата на представянето им,
която понякога е „наукообразна”, а друг път тези идеи се насаждат
като „очевидни истини”. Недалечен пример за такъв тип идеология,
прокламираща принципите за расовото превъзходство и необходимостта от „расова хигиена” са теориите от типа на „социалния
дарвинизъм” и „евгениката”, които твърдят, че някои хора не са
толкова добри и конкурентоспособно, колкото други, привилегировани по рождение. Не случайно, на конференцията край езерото
Ванзее през януари 1942г., когато се взема решение за геноцид над
еврейското население в окупираните от хитлеристите европейски
държави /т.нар. „Окончателно решение на еврейския въпрос”/, от
присъстващите 15 участници, 10 са имали убеждения, подкрепящи
идеите за расовото превъзходство на арийската раса и необходимостта от „расова хигиена”. F.Pratto и J.Sidanius наричат подобен
тип възгледи „легитимиращи йерархията митове”. Това е така,
защото функцията им е да регулират обществените отношения,
поддържайки установената доминация на дадена социална група
или етнос, което има непосредствено влияние върху политическите,
икономическите и социални механизми за разпределение на благата,
поставяйки някои социални групи в неравностойно положение [12].
Съществуват и противоположен тип идеологии, които имат за цел
да намалят неравенството – това са т.нар. „егалитарни идеологии” /в
противовес на „елитарните идеологии”/. Те застъпват идеята за
универсалните човешки права, като не разделят изрично хората на
групи и категории. Следователно, според F.Pratto и J.Sidanius съществуват две разновидности на социални митове – първата разновидност е митове, които поддържат йерархията и засилват социалното неравенство, а втората – митове, които редуцират йерархията и
съдействат за по-голямо социално равенство. Според теорията за
социалното превъзходство, значимият фактор за това, дали опреде242

лен индивид ще стои на някои от двете основни позиции, се представлява от индивидуалната променлива ориентация към социално
превъзходство – SDO /по-нататък ще се използва тази абревиатура
от английския термин „social dominance orientation” - б.м./. SDO се
описва като генерализирана нагласа /атитюд/, насочена към междугруповите отношения, изразяваща отношението на дадената личност към измерения като: неравенство vs равенство и превъзходство vs подчинение. SDO се явява като централна индивидуалнодиференцираща характеристика, която предсказва степента на
приемане – отхвърляне на множеството идеологии и политики в
сферата на междугруповите отношения. Тази личностна дименсия
се експлицира и чрез социалните роли, които хората са склонни да
изпълняват. Според теорията за социалното превъзходство, индивидите с високи стойности по скалата SDO ще се стремят да станат
членове на институции и да изпълняват роли, които подкрепят или
увеличават социалното неравенство, докато тези, които имат ниски
стойности ще се стремят към институции и роли, които редуцират
неравенството.
Другият психологичен конструкт, който е включен в изследването е авторитаризмът. Първоначално Т.Adorno, E.FrenkelBrunswik, D.Levinson и R.Sanford го разглеждат като личностна
черта и по-скоро, като тип личност, включващ девет основни характеристики. По-късно, изследователите в това направление групират
основните елементи на авторитарната личност в три категории:1/
това са хора, които проявяват конвенционализъм в нагласите и
стриктно се придържат към установените социални норми, следвайки догматична ценностна система; 2/ те са подчиняеми и послушни спрямо овластените авторитарни лидери, които сляпо следват; 3/ проявят агресия към хората с различни убеждения и другите
социални групи. Множеството изследвания в тази област описват
авторитаризма като „коктейл” от тоталитарни догматични нагласи,
независимо дали те се изразяват като крайно десни или леви
политически ориентации, религиозен фундаментализъм или друга
радикална система от убеждения, заедно със силна тенденция към
безусловно подчинение на авторитетните представители на властта
и готовност да участват в агресивни актове, ако лидерите го поискат.
Важно е да се каже, че авторитаризмът е нагласа на последователите в рамките на една социална група [5][6][16]. В конкретното
изследване е използвана скалата на B.Altemeyer за т.нар. „right-wing
authoritarianism” – RWA /тази абревиатура ще се използва по-нататък в изложението, тъй като именно този вариант на операцио243

нализация на авторитаризма се използва в изследването – б.м./.
Индивидите с високи стойности по RWA са склонни към „категоризиращо мислене”, имат множество противоречиви убеждения, използват „двойни стандарти” по социалните въпроси. Те изпълнени
със страхове по отношение на „опасния свят”, имат различни
предразсъдъци към расовите, етническите малцинства, имигрантите,
както и към други социални групи като хомосексуалистите,
последователите на други религии [5] [7].
Целта на проведеното изследване е да отговори на такива
въпроси като: Дали по-силната етническа идентификация е фактор
за по-изразен етноцентризъм и стремеж към утвърждаване на
социалното надмощие на собстваната етническа група, която е найголямата и с най-висок социален статус в национален мащаб?
Репликира ли се факторната структура на етническата идентичност,
така както е концептуализирана от J.Phinny et al.? Притежават ли
скалите за измерване на SDO и RWA добри психометрични
показатели за изследване на съответните конструкти за български
извадки?
Метод
За да се реализират поставените цели е проведено изследване,
в което участваха 72 изследвани лица – студенти в специалностите
„Психология” и „Социална педагогика” на ПУ”П.Хилендарски”.
Изследването е в контекста на тематичния цикъл лекции по
учебната дисциплина „Социална психология”. Разпределението на
респондентите по възраст е в два възрастови диапазона: до 20г.
възраст са 22 лица /31%/ , а в интервала между 21 и 30г. – 50 лица
/69%/. Що се отнася до разпределението по пол, то не е достатъчно
балансирано: 45 души /62%/ са жени, а 27 /38%/ - мъже. Всички
изследвани лица са представители на българската етническа група,
което се оценява чрез тяхната самоидентификация. С цел по-голяма
обективност на резултатите, изследването беше проведено анонимно.
Инструментариумът на изследването представлява въпросник,
който съдържа общо 20 основни айтеми плюс два допълнителни,
които са за пол и етническа принадлежност. Двайсетте айтеми са
компилация от три скали, предназначени да измерват основните
конструкти, включени в изследването:
• съкратен вариант на SDO, който е съставен от 7 айтеми.
Този въпросник е използван от К.Case, H.Fishbein и P.Ritchey при
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изследване на предразсъдъците и дискриминацията спрямо жените
и хомосексуалистите. [7]. Според F.Pratto, J.Sidanius et al., статистическите анализи върху различни извадки показват, че SDO е
еднофакторна дименсия със среден коефициент за вътрешна консистентност / α на Кронбах / = 0,83. Що се отнася до съобщените
данни за надеждност-стабилност след повторно изследване, три
месеца след първото, то корелациите варират от 0,81 до 0,84. Този
вариант, преведен от английски, се пробира върху българска извадка за първи път;
• съкратен вариант на RWA [7], който също съдържа 7 айтеми. В този вид, от оригиналната скала са изключени айтемите,
които се отнасят до религията, а така също и предразсъдъците
спрямо жените и хомосексуалистите. И за тази скала е установена
едноизмерна структура, с натоварвания на айтемите от 0,40 до 0,62,
при α на Кронбах = 0,76. Въпросникът е преведен от английски и за
първи път се прилага върху българска извадка. Трябва да се подчертае, обаче, че съществува слаб теоретичен консенсус за това
какво включва конструктът авторитаризъм. Множество са изследванията в тази посока, но все още сякаш липсва ясна дефиниция за
авторитаризма, която да обясни припокриването му с други психологични конструкти. Поради концептуалните трудности, могат да се
очакват и съответни проблеми с операционализацията и валидирането на съответния въпросник. В настоящето изследване е използван ревизиран вариант на скалата на B.Altemeyer, който в значителна степен следва определението на J.Duckitt за авторитаризма
като нагласа на индивидите да се подчиняват на авторитетите от
своята група. Следователно, според тази гледна точка, авторитаризмът трябва да се възприема като вътре-групов феномен, отнасящ
се до атитюдите на членовете на съответната група за това какви
трябва да са отношенията им вътре в нея. За разлика от това, SDO
обхваща нагласите на индивидите спрямо междугруповите отношения, които в някаква степен също се част от вътре-груповите феномени. Затова, изследванията посочват за наличие на корелации,
макар и слаби между SDO и RWA. Всъщност, двете скали имат
допирни точки по нагласите, свързани с етноцентризма и консерватизма;
• за изследване на етническата идентичност е използвана
методиката MEIM-R / Multigroup Ethnic Identity Measure / [2] [11].
Тя съдържа общо 6 айтеми, които са разпределени по 3 за всяка от
двете субскали, дефиниращи конструкта. Емпиричните данни сви245

детелстват за наличие на дву-компонентна структура на етническата идентичност. Статистически това се представя като двуфакторен модел, в който корелациите между двата фактора са значимо
позитивни [9] [10] [11]. Двете отделни скали са етикирани като
изследване и обвързване. Първата включва айтеми, отнасящи се до
поведения на членовете на етническата група, които са насочени
към изследване културата, историята, бита на тази група, например
„Често говоря с хората с цел да науча повече неща за моята
етническа група”. Втората субскала включва също 3 айтеми, които
се отнасят до степента на привързаност и чувството за принадлежност на индивида към своя етнос, например „Имам силно чувство за
принадлежност към собствената си етническа група”.
Всички айтеми от въпросника са формулирани като твърдения,
на които трябва да се отговори в пет-степенна скала от ликертов тип.
Вариантите на отговор са от „категорично не съм съгласен”/оценка
1/ до „напълно съм съгласен”/оценка 5/, с наличие на вариант за
неопределеност - „колебая се” /оценка 3/, в средата на скалата.
Резултати
За статистическа обработка на данните е използвана статистическата програма SPSS for Windows. Коефициентите за вътрешната
консистентност на скалите от SDO, RWA и MEIM-R са представени
в Таблица №1.
Таблица №1: Коефициенти за надеждност-съгласуваност /α
на Кронбах/ и средни стойности на данните за SDO, RWA и
скалата „етническа идентичност” /MEIM-R/
Скали

Етническа идентичност
/ MEIM-R /
Субскала
СубОбщо за
„изследскала
MEIMване”
„обвърR
зване”

Ориентация към
социално
превъзходство
/ SDO /

Авторитаризъм – Altemeyer
/ RWA /

α на Кронбах

0,71

0,08

0,74

0,83

0,81

Средни
стойности

2,72

-

3,51

3,90

3,71
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Както се вижда от Таблица №1, коефициентите за надеждностсъгласуваност на SDO и MEIM-R удовлетворяват психометричните
изисквания, което не може да се каже за RWA. Тези данни правят
невъзможна интерпретацията на резултатите по авторитаризъм,
поради което RWA трябва да се изключи от анализа. Каква е
причината за недостатъчната консистентност на айтемите от тази
скала е трудно да се посочи веднага: възможно е ревизираният
вариант на RWA, който е използван в изследването, да среща
сериозни трудности при валидирането му към българска извадка, но
е възможно ненадеждостта на скалата да се дължи и на недостатъчната концептуална аргументираност на конструкта авторитаризъм.
Резултатите от факторния анализ на данните от изследването
на етническата идентичност с MEIM-R са отразени в Таблица № 2.
Използван е Principal Component Analysis с Rotation Method Varimax
with Kaiser Normalization. Извлечената факторна структура удовлетворява статистическите изисквания при Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy равно на 0,74 /при минимални препоръчителни стойности от 0,60/ и значимост р < 0,000 на Bartlett’s Test of
Sphericity /Appr. Chi-Square = 162,096, df = 15/.
Таблица №2: Факторна структура на етническата
идентичност
Айтеми от MEIM-R
1. Отделих време, за да разбера повече за
етническата си група, за нейната история
традиции и обичаи
2. Често правя неща, които ми помагат да
разбера по-добре историята на моята
етническа група
3. Често говоря с хората с цел да науча
повече неща за моята етническа група
4. Имам силно чувство за принадлежност
към собствената си етническа група
5. Разбирам доста добре какво означава за
мен принадлежността ми към етническата
група в аспект как да се отнасям към хора
от моята и другите етнически групи
6.Чувствам
силна
привързаност
към
собствената си етническа група
Eigenvalues
Variance %

Факторни тегла
Първи фактор
Втори фактор
0,234

0,670

0,278

0,808

0,096

0,865

0,911

0,117

0,847

0,233

0,751
2,252
37,53%

0,306
2,012
33,54%
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Както се вижда от Таблица № 2, факторната структура на
етническата идентичност е добре очертана, независимо от сравнително ограничената по обем извадка от изследвани лица. Двата
фактора обясняват общо над 71% от общата вариативност на данните, като и двата имат сходни дялове. Освен това, съдържанието
на айтемите, които са включени в съответните структури, потвърждава концепцията за двете дименсионни скали на етническата
идентичност – скалата „изследване” се формира от първите три
айтеми, а скалата „обвързване” – от следващите три айтеми. Така
получената факторна структура почти напълно репликира с голяма
категоричност предходните изследвания върху етническата идентичност, проведени с методиката на J. Phinny [11]. Корелацията
между субскалите „изследване” и „обвързване” е достатъчно висока
– r = 0,477, p = 0,000. Същевременно, коефициентите на Pearson’s
correlation – r между тези скали и общия бал по MEIM-R са
следните: r = 0,858 /„изследване”/ и r = 0,860 /„обвързване”/.
Данните по двете субскали на MEIM-R, при отчитане на тяхното съотношение, може да ни ориентира в индивидуалния статус
на етническата идентичност за всяко изследвано лице. Следвайки
концепцията на Е.Еrikson и J.Marcia за стадиите в развитието на егоидентичността, можем да диференцираме следните основни статуса
на етническата идентичност: 1/ когато индивидът не е включен в
изследване на признаците, отнасящи се до културата, традициите,
бита и нормите на поведение, валидни за неговия етнос, нито пък е
обвързан с решение за принадлежност към него, този статус е на
дифузната идентичност. В конкретното изследване, 9 изследвани
лица имат ниски стойности по двете субскали /под „идеалната”
средна стойност/, което ги причислява към тази група. Седем от тях
са жени /16% от всички лица от женски пол/, а 2 – мъже /7% от
общия брой на мъжете/; 2/ хората, които не са взели решение за
обвързване, но активно изследват и изучават особеностите на своя
етнос, се намират в състояние на мораториум. Тук могат да бъдат
причислени общо 10 лица – 8 жени /17% от всички представители
на женския пол/ и 2 мъже /7% от мъжете в извадката/; 3/ статус на
постигната или консолидирана идентичност имат 53 лица, което е
74% от всички изследвани. 30 от тях са жени /67% от жените в
извадката/, а 23 – мъже /това са 86% от всички мъже/. Използваният
метод не дава възможност да се прецени каква част от лицата, които
са взели решение за обвързване със своя етнос, са направили това
„по презумпция”, без изследване и познание, на базата на иден-
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тичността на своите родители или влиянието на обкръжението –
т.нар. предварителна идентичност.
Що се отнася до разликите по пол, бяха сравнени данните,
получени за скалите „ориентация към социално превъзходство” и
„етническата идентичност”. Анализ на данните от скалата „авторитаризъм” не е правен, поради незадоволителните статистически
показатели за надеждност. Резултатите показват, че по отношение
на ориентацията към социално превъзходство не съществуват
различия, свързани с пола на изследваните лица - и двете групи
имат абсолютно еднаква средна стойност – 2,72. Но по MEIM-R
бяха констатирани значими различия. За сравнение беше използван
t – критерий на Independent Samples Test, тъй като разпределението
на данните покрива изискванията за нормално разпределение /за
етническата идентичност Kolmogorov-Smirnov Z = 1,278/. Средните
стойности на мъжете и жените по скалата на етническата
идентичност са, както следва: мъже – 3,93, жени – 3,57. Различията
са значими при t = 2,15, р = 0,039.
Друг съществен аспект от получените резултати се отнася до
хипотезата за връзка между SDO и етническата идентичност.
Доколкото извадката включва представители само на българския
етнос, който е мнозинство и доминиращ в състава на българската
нация, дотолкова бихме могли да очакваме, че по-високите стойности по скалата MEIM-R ще корелират с по-високи стойности по
скалата за ориентацията към социално превъзходство. Данните
обаче показват, че липсва взаимовръзка между двете променливи –
Pearson’s correlation – r = 0,06. Всъщност, ориентацията към
социално превъзходство е сравнително слабо изразена сред индивидите от изследваната извадка от студенти: от всички изследвани
лица, само осем души попадат в диапазона, определен от средна
стойност над 3,50 по скалата SDO. По пол те са разпределени така :
4 жени и 4 мъже, но трябва да се вземе предвид, че общият брой на
мъжете в извадката представлява 38%, а на жените – 62% от всички
изследвани лица. В тази връзка представлява специален интерес
фактът, че от общо 53 изследвани лица с високи стойности по
субскалата „обвързване”, седем души имат бал по SDO над 3,50,
което е 87% от всички лица с високи стойности по скалата „ориентация към социално превъзходство”. Следователно, взаимовръзката
между „етническата идентичност” и „ориентацията към социално
превъзходство” не е еднозначна, а вероятно е опосредствана от други променливи. Получените данни показват, че с консолидирането
на „етническата идентичност” не означава непременно да се
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проявят нагласи за фаворитизиране на собствената етническа група,
дори ако тя е доминираща и репрезентираща мнозинството в дадена
по-голяма национална общност. Същевременно, високите стойности по ориентацията към социално превъзходство вероятно засилват степента на обвързаност на индивида със собствения етнос.
Обсъждане
Анализът на резултатите от изследването може да се направи в
няколко посоки:
1. Първият извод касае психометричните параметри на методиката за изследване на „етническата идентичност” - MEIM-R.
Статистическата обработка показва много добра консистентност на
скалата като цяло, както и на двете субскали. Факторното решение
потвърждава изследванията, проведени от различни автори върху
различни извадки [2] [11].
2. Статистическите данни от изследването по скалата, измерваща „ориентацията към социално превъзходство” /SDO/, показват
общо ниско равнище по това измерение за извадката от студенти,
изучаващи психология и социална педагогика. Принципно, това е
очакван резултат, като се има предвид профила на специалностите,
тъй като очакванията са към такъв тип материя и професионална
перспектива да се насочат хора с просоциална ориентация в ценностната система. Тези резултати могат да се приемат като косвено
доказателство за критериалната валидност на използвания инструментариум.
3. Резултатите от скалата за етническата идентичност показват,
че студентите, които се намират в диапазона 20-30 г. възраст, имат
сравнително консолидирана идентичност със своя етнос, макар да
са налице индивидуални вариации в степента на обвързаност и
равнищата на активност в изследването и познанието, отнасящо се
до отличителните признаци на етническата група. На този етап от
развитието си, като цяло, студентите отделят по-малко време за
изследване на историята, културата и другите характеристики на
своята етническа група, което вероятно отразява наличието на
достатъчно знание за формиране на утвърдена идентификация. Това
се потвърждава от резултатите, че 74 % от изследваните лица могат
да бъдат причислени към хората с постигната идентичност. Все пак,
12% от всички имат статус на дифузна идентичност, а 14% са в
състояние на мораториум, продължавайки да изследват своята
етническа същност.
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4. Според теорията на H. Tajfel и J. Turner за социалните
идентичности, идентификацията и привързаността с групата би
трябвало да формира предразсъдъци и да мотивира дискриминационно поведение спрямо представителите на другите групи.
Неглижирането на другите групи се счита като средство за поддържане на позитивна социална идентичност. От друга страна, теорията за социалното превъзходство, разработена от F.Pratto и J.Sidanius,
приема, че дискриминирането на другите групи е средство за
поддържане на господстващия статус на съответната социална
общност. В представеното изследване, статистическите данни за
взаимовръзките между етническата идентичност, измерена чрез
MEIM-R, от една страна, и ориентацията към социално превъзходство /SDO/ - от друга, показват, че не съществува директна,
линейна връзка между тези конструкти. Също така, изследването
показва, че степента на обвързаност и консолидация с етническата
група не води автоматично до формиране на нагласи за поддържане
на социалното господство на определена социална група над другите, дори индивидът да се идентифицира с етнос, представляващ
мнозинството в етническата структура на една нация, т.е. притежаващ висок социален статус. Екстраполирайки, можем да кажем,
че силната идентификация на извадката от студенти, самоопределящи се като членове на българската етническа група, не води
непременно до предразсъдъчно мислене и дискриминационно отношение към представителите на другите етнически групи. Налага се
изводът, че категоризацията в проекцията на етническата идентичност не продуцира във всички случаи етноцентризъм и дискриминация, поне що се отнася до определени слоеве от българския етнос.
Всъщност, по-правилно е ориентацията към социално превъзходство да се разглежда не като функция на междугруповите конфликти, а като по-обща личностна нагласа / атитюд /, чието формиране се опосредства не само от силната принадлежност към доминиращ етнос, но и от определени личностни черти. В потвърждение
на това са данните от две изследвания на N.Akrami и B.Ekehammer,
в които са констатирани личностни черти – предиктори за авторитаризма и ориентацията към социално превъзходство [4][8]. В
рамките на личностния модел за „Големите Пет”, тези автори
доказват, че домейна „Отвореност към нов опит” и фасетните скали
от този домейн – „Ценности” и „Идеи”, могат да предскажат стойностите по скалите RWA и SDO. Конкретно, за ориентацията към
социално превъзходство, освен домейна „Отвореност към нов опит”,
значим предиктор е и домейна „Сътрудничество”, както и вклю251

чения в него фасет „Деликантност”. В този аспект, можем да кажем,
че изследваните лица от актуалната извадка, съставена от студенти
в специалностите „Психология” и „Социална педагогика”, вероятно
биха показали по-високи стойности по посочените скали на
„Сътрудничество” и „Отвореност към нов опит”, отчитайки иманентната хуманистична и алтруистична насоченост на тези специалности. Това би могло да обясни защо общата средна стойност на
извадката по скалата за ориентация към социално превъзходство
клони към „егалитарния полюс”, който, според F.Pratto и J.Sidanius
изразява ориентация към равенство между социалните групи и
отказ от дискриминационно отношение. Друго обяснение може да
се търси в културните особености на етноса и традициите в етническия модел на нацията. Етнически групи, които имат установени
трайни отношения, базирани върху принципите за равенство и
взаимна толерантност, нямат нужда от „нова концепция”, която да
регулира междугруповите конфликти, базираща се върху ориентацията към социално господство на етноса с най-висок социален
статус.
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НАГЛАСИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА КЪМ ТИПА ФИСКАЛНА
ПОЛИТИКА
Ирена Левкова
ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив
Георги Маринов
ИУ – Варна
Резюме: Фискалната политика се оказва в центъра както на
въвеждането и функционирането на единната европейска валута, така и
на възможностите за въздействие върху икономическия цикъл. Перспективите пред европейската интеграция на България, и особено вероятността страната да въведе единната европейска валута в близките
няколко години, извеждат едно проучване на нагласите към фискалната
политика на преден план откъм интерес за изследователя и за обществото. Визирайки дългосрочните виждания на младите хора, правим
опит чрез използване на асоциативен експеримент и сходни похвати да
прогнозираме насоките на оформянето на нагласите към фискалната
политика. Представяме и някои от резултатите от проверка на силата
на асоциативните връзки.
Ключови думи: фискална политика, словесни асоциации, асоциативен експеримент, обществени нагласи.

1. Актуалност на проблематиката на фискалната политика
Фискалната политика, като понятие обхващащо механизмите и
философията, стоящи зад формирането на държавните приходи и
разходи, е в центъра на изследователския интерес за икономисти и
политици през последните поне няколко хиляди години.
Особено се засилва интересът към нея през последното столетие, заедно с промяната в типа държавно управление - от монархически тип държави с голяма концентрация на възможности за
вземане на решения у държавния глава към управление, в което
решенията се вземат от представително избрани парламенти.
С увеличаването на ролята на представителността във властта
настъпва промяна и във възможностите за отделните хора да
оказват някакво, макар и опосредствано влияние върху политиката
като цяло, и в частност върху фискалната политика (за представителността като механизми и икономическа интерпретация вж.
напр. [2], с. 81-98, както и [8].
Модернизирането на икономиката - преминаването към индустриален тип едромащабно производство, а по-късно - към доми254

ниращ сектор на услугите допълнително засилва ролята на държавата в икономиката и съответно - на фискалната политика. Чрез
фискалните приходи и разходи се преследват "икономически,
социални или други цели в съответствие с държавната политика" [1], с. 8. Същевременно традиционните разбирания са, че е логично
да се преследва постигането на справедливост чрез преразпределението (за теоретичната интерпретация на справедливостта вж.
[2], с. 31-33.
Фискалната политика е тясно свързана с икономическите
цикли. В течение на времето се сменят различни разбирания, дали
чрез нея може да се въздейства върху тях, и съответно - каква да
бъде фискалната политика - дали да е уравновесена или да допуска
наличието на дефицити - разходите да надхвърлят приходите. В
съвременността "господстващата либерална икономическа философия е причина преразпределителните процеси да бъдат слабо
застъпени в политиката" ([12], с. 159), залага се повсеместно на
идеята за уравновесяване на бюджетите. Така е и в рамките на ЕС,
чрез изискванията за присъединяване към Икономическия и валутен
съюз (приемане на единната валута) и към Пакта за стабилност и
растеж (ПСР), който съпътства ИВС и задължава държавите да не
допускат бюджетни дефицити и увеличаване на държавния дълг.
Фискалната политика винаги е била в самия център на вниманието на държавното управление, защото резултатите от прилагането й пряко се отразяват върху благосъстоянието на гражданите,
а оттам - и върху поддръжката за правителството и върху електоралните нагласи. Стремеж е фискалните въпроси да се формулират по начин, по който да са "политически удобни" ([1], с. 10-11).
Вижданията на гражданите за фискалната политика са важни за
планирането и провеждането на политиката, тъй като в демократически функциониращите държави правителствата се стремят
да откликнат на нагласите на избирателите си, включително и по
отношение на бюджета. Политическите прдставители се превръщат
в "лице" на всички участници в публиката (вж. по-подробно [8]).
Затова и хвърлянето на повече светлина върху нагласите на гражданите е от изключителна полза за формулиране на принципите на
държавното управление.
В годините след прехода към пазарна икономика у нас
правителствата експериментират с различни типове фискална политика. Преди въвеждането на паричния съвет в средата на 1997 г.
фискалната политика е хаотична, залага се на големи дефицити в
държавния бюджет. Правилата на паричния съвет обаче налагат
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поддържането на строга фискална дисциплина, такъв тип е и провежданата фискална политика от 1997 г. насам, при това - от
правителства от практически целия политически спектър - както от
"леви" така и от "десни" и центристки. Този тип политика силно
допринася за десетилетието на икономически растеж у нас първите 10 години на XXI в. Специфичен за българската и подобни
на нея икономики е и "проблемът за вида и формата на неформално
регулиране, което е играло значима роля в исторически план при
различните икономически системи" ([12], с. 272), това неформално
регулиране до голяма степен е повлияно от нагласите на обществото за ролята на държавата в икономиката и оправдава интереса
към проучванията им.
Съвременното състояние на икономиката, обвързаността с икономиките на другите страни, наличието на глобализация предполага
повсеместно налагане на фискална дисциплина, на фискална
политика на балансирани бюджети. Такава е и логиката на съществуващите международни договорености по отношение на бюджетите, тъй като от състоянието на бюджетите от една страна зависи и
състоянието на парите в икономиката, а от друга страна - държавите
се конкурират за привличане на инвестиции отвън и част от
конкурентната борба е предоставянето на изгодни условия за
бизнеса - в т.ч. ниски данъци, сигурност, че данъците няма да се
увеличат в бъдеще и т.н., а това би било невъзможно, ако не се
спазва строга фискална дисциплина и фискалната политика не е от
"консервативен" тип, на уравновесени бюджети. Неслучайно
"балансирането на бюджета е много важно за една стабилна и добре
работеща икономика" ([4], с. 263, за повече подробности по бюджетното балансиране вж. пак там, с. 275-280).
Конкретно за България, стремеж на страната е включването в
Икономическия и валутен съюз на ЕС и въвеждане на единната
европейска валута у нас (с уговорката, това да стане след
реформирането на ИВС). За целта е необходимо продължаване на
поддържането на политика на уравновесени бюджети.
От друга страна, реалностите показват, че по-южните страни от
ЕС имат склонност малко след въвеждането на единната валута да
започнат да се отклоняват от изискванията за фискална дисциплина
- показват го събитията от 2010-2011 г. - главно в Гърция, но и в
Ирландия, Испания, Италия, Португалия (т.нар. PIIGS страни),
които вече имат големи бюджетни дефицити и голям държавен
дълг. "Състоянието на бюджетите и публичния дълг в еврозоната е,
че границите на Пакта за стабилност и растеж не се спазват
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стриктно" ([6], с. 336), и налице е "противоречиво отношение на
висшите органи на ЕС и на държавите към ПСР" (пак там, с. 337).
Поддържането на уравновесени бюджети е част от пакета
реформи, които страните от ЕС трябва да приложат, за да подобрят
конкурентоспособността на икономиките си. За новопостъпващите
страни налице са и допълнителни трудности, по думите на Г.
Ферхойген "натискът от реформите бе огромен, проблемите - също"
([10], с. 84), като същевременно "Европа на различни скорости или
на различна гъстота на интеграцията... е само второто по-добро
решение" (пак там, с. 236).
Дали и в България ще се получи нещо подобно - дали след
въвеждането на единната валута ще се премине към дефицитни
бюджети?
Този въпрос е в центъра на вниманието ни и именно него се
стараем да проучим, използвайки инструментариум, който е
"нетипичен" за икономически изследвания.
Прилагането на различен от "чисто икономическия" инструментариум се оказва наложително, защото "публиката не само
придава най-яркия и видим образ на публичното, но притежава и
най-мощните средства за неговото заобикаляне, прикриване и дори
изключване" ([8], с. 318).
Икономическата теория през последните десетилетия изостава
от стопанския живот, тъй като икономиката е изключително динамична, тя непрекъснато се променя. Прилагането на наложилите се
като традиционни икономически теории "свидетелства колко повърхностни и елементарни в съвременните условия са разбиранията
на икономистите относно собствените им методологични принципи" ([7], с. 406), затова и неслучайно "когато науката навлезе в
криза, нормалната наука се преустановява и учените се посвещават
на екстраординарни научни изследвания" (пак там, с. 396).
Особено интересно, модерно направление в икономикса е
психологическият икономикс, на него се възлагат големи надежди,
тове е "work at the edge" направление (на ръба на науката). Традиционното емпирично моделиране се заменя с agent-based моделиране, от което се очаква да даде по-правдоподобни резултати в един
многокултурен свят, какъвто е светът, резултат от глобализацията
на икономиката.
Засега не са ни известни други проучвания на нагласите към
фискалната политика с инструментариум от областта на психологията. С представянето през април 2011 г. в Констанца на резул-
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татите от пилотното ни проучване [21] успешно бе стартирана
дискусия по проблематиката в балкански мащаб.
2. Дизайн и обхват на изследването
Целта ни е да проверим какви са нагласите на младите хора у
нас към типа фискална политика - т.е. как младите хора гледат на
бюджетните приходи и бюджетните разходи. В бъдеще фискалната
политика ще играе много важна роля у нас и в ЕС като цяло, тъй
като ще се усилва натискът за осъществяване на преразпределителни процеси - Г. Ферхойген говори за необходимост от една
нова солидарност между поколенията ([10], с.233), предвид увеличаването на дела на хората на възраст над 65 години.
Акцентът е върху младите хора, тъй като ни интересуват
нагласите в средносрочен план - вероятно е единната валута да бъде
въведена у нас след 3-8 години, а същевременно практиката показва
че проблеми с бюджетите не възникват веднага, а след поне няколко години - 5-7 години след въвеждането на единната валута, едва
тогава държавите започват да си позволяват да преминат към
бюджетни дефицити.
Така от интерес за нас се оказват нагласите на хората, които ще
са в центъра на икономиката след 10-15 години. Затова поставяме
тежестта на изследването върху младежи, които днес са на възраст
около своето пълнолетие - 16-19 години. Правим съпоставка и с
вижданията на студенти, на възраст 19-24 години.
Стараем се да проверим техните дългосрочни виждания по
проблематиката, затова и се насочваме към инструментариум, който
от една страна е относително прост за прилагане, от друга - даващ
възможност за "надникване в самата същност на мисловния
процес".
Презумпцията, от която се ръководим в нашето изследване е,
че някои от нагласите на хората са дългосрочни, трудно могат да се
променят и остават на практика непроменени през целия живот на
човека (или почти). Тези нагласи са свързани в известен смисъл с
това, което се разбира под "народопсихология" и зависят от
състоянието в средата, в която са израсли и живеят индивидите.
Именно тези нагласи са от интерес за нас, тъй като те влияят върху
електоралното поведение на хората и на поддръжката за едни или
други политически решения.
Поставяме си за задача да ги изследваме с помощта на инструментариума на асоциативните връзки. В рамките на проучването
сравняваме асоциациите на хора на различна възраст, от двата пола
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и от различни населени места. Правим съответните разрези по
възраст, пол, тип населено място и проверяваме дали съществуват
съществени различия. Ако съществуват различия при асоциирането
с дадено понятие, то може да се направи извод, че нагласите
относно това понятие са "мобилни", могат да бъдат променени било
с пропаганда, или пък с промяна на начина на живот (напр.
издръжка от някой друг - учене, или самостоятелна издръжка работа), или дори с промяната във възрастта и на интересите,
специфични за съответната възрастова рамка. Ако различия не
могат да бъдат открити, то понятието се асоциира "трайно", "твърдо" и политическите решения (в т.ч. по отношение на фискалната
политика) е логично да бъдат съобразявани с тази реалност.
Инструментариумът, който използваме, е този на свободните
словесни асоциации.
Свободните асоциации отдавна са се доказали като надеждна
процедура за измерване на силата, броя и посоката на връзките
между различни думи/понятия. По принцип в съвременния си вид
инструментариумът е представен в [19], но свободни асоциации са
правени и по-рано - от Фр. Галтон през XIX век, във връзка с
формулирането на някои статистически понятия.
След първоначалната им употреба в първите десетилетия на
XX в. като психодиагностичен инструмент (вкл. от К. Юнг), от
средата на века насам научният интерес по асоциациите се
премества по посока на широкообхватни изследвания на асоциативните норми.
Изследвания от 1950-те показват, че словесните асоциации
могат да играят важна роля в при обучението и възприятието (вж.
по-подробно [16]), и всъщност важни са не толкова честотите на
поява на думите-отговори per se, а по-скоро 'силата на асоциирането' (associative strenghts), т.е. "относителните вероятности за
избиране на точно определени думи като отговори като отговори на
дадена дума-стимул" (пак там, с. 233). Силите на асоциирането
често се вземат като пропорция от културните честоти, честотите на
отговорите, които дават хората от дадена култура (тъй като повечето известни експерименти са провеждани в страни като САЩ и
СССР, като респонденти са привличани хора от различни националности, които са и носители на различни култури).
Асоциациите могат да помогнат за хвърляне на повече светлина върху нагласите на хората. В науката често се приема, че
концепциите се представят като възли, които са взаимосвързани в
мрежа (вж. по-подробно [18]). Активирането на някаква концепция
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води до разпространяване по протежение на връзките към свързаните с нея други концепции. Словесните асоциации могат да
разкрият някои количествени аспекти на структурата на семантичната памет, и съответно - сходства в представянията на думите в
паметта предполагат наличие и на сходства в набора от реакции на
тези думи ([18], [13]).
Най-влиятелни публикации в англоезичната литература по темата
са [23] и [25] - "The Minnesota Norms", а в литературата на кирилица речникът на асоциациите в руския език - [5], [9] и др. В българската
литература фундаменталната публикация по темата е [3].
Словесните асоциации продължават да се радват на оживен
интерес в науката - съществуват и няколко "каталози" на асоциативни изследвания - [15], обобщаващ 172 изследвания, [14] - 119
изследвания, [24] - 142 изследвания. Има нужда словесните асоциативни норми да бъдат повторно изследвани и рекалибрирани, тъй
като налице е промяна в реакциите и използването на стари норми
може да доведе до подвеждащи резултати (вж. [22]). В този аспект,
считаме че съпоставка на нашето изследване с [3] определено би
дало интересни резултати.
Подобно на оригиналната Kent-Rosanoff идея, целим да направим теста възможно по-прост, така че да не са необходими някакви
специфични условия за провеждане на експеримента. Както и при
оригинала "тестът може да бъде направен във всяка стая, в която
няма разсейващи влияния", и от респондента се иска да "отговори
на всяка дума-стимул с една дума, първата дума която му хрумне,
различна от самата дума-стимул, и не повече от една дума. Ако
нетрениран респондент реагира с изречение или фраза, съставна
дума или различна граматична форма на думата-стимул, реакцията
се оставя незаписана." ([19], p. 41).
Безспорно предимство на метода е, че е прост, а и се оказва че
дава надеждни резултати. Още Кент и Розанов намират, че за
целите на експеримента е достатъчно респондентът да бъде склонен
да дава като отговор каквато и да е дума като отговор на думатастимул. Резултатите на Кент и Розанов показват, че над 90% от
отговорите се получават в рамките на десет секунди. Не се приема
безрезервно, че всяка реакция на респондентите е истинска и
незабавна асоциация на съответната дума-стимул. Похватът не
изисква особено обучение на експериментатора, а и само малко
сътрудничество от страна на респондента.
В нашия експеримент се придържаме към [3] и фиксираме
времето за възможен отговор на пет секунди - думите се диктуват
през пет секунди.
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Пълните инструкции за асоциативния ни експеримент представяме в приложението. Правим анкетно проучване, следващо традиционната методика за изследване на асоциативни полета, изискваме
писмени отговори на думи-стимули, подавани от експериментатора.
Като мярка на силата на асоциацията при анализа използваме
традиционно приеманата мярка - брой (дял) на респондентите,
посочили съответната дума като дума-отговор. Но освен чисто
количествен анализ на реакциите, биха могли да се проведат и
някои опити за качествен анализ.
Възможно по принцип е търсене в направлението синтагматичност - парадигматичност на реакциите, и съответно - евентуална
съпоставка с честотите в други речници на асоциативните норми.
Може би най-интересно в този план би било търсенето на
метафори в отговорите. Н. Цвирко ([11], с. 92) свидетелства, че
например метафори-реакции възникват за 63.2% от думите в руския
речник на асоциациите. Същевременно пораждането на метафори е
свързано с концептуалната система на носителите на езика, и
съответно със системите им за оценки, които съществуват сами по
себе си и само се вербализират в езика. Метафорите са национално
специфичен образ в езика, затова и успешно играят ролята на
призма, през която човек вижда света. Доколкото търсим българската специфика по отношение на ценностите свързани с фискалната политика, проверката за метафори-реакции изглежда многообещаваща.
Съставихме речник от 50 думи (понятия), придържайки се към
следните принципи: от една страна, резултатите да могат да се
съпоставят във времето - половината от думите съвпадат с тези у
Герганов ([3]) (някои са от "традиционния" Кент-Розанов речник),
другата половина са свързани с бюджетната политика - отнасят се
до данъците, държавните разходи, вижданията за ролята на
държавата и държавното подпомагане и т.н.
След подреждане по случаен начин бяха проведени асоциативните експерименти.
Основното ни проучване бе проведено в периода март-юни
2011 г. в 28 населени места (27 града и 1 курортен комплекс) в
България. В проучването взеха участие 2737 ученици от 10 и 11
класове на 67 училища училища и 726 студенти от ИУ-Варна и ПУ
"Паисий Хилендарски".
Прави впечатление силният интерес към проучването от страна
на анкетираните - само 2.6% са отказалите участие ученици.
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С цел съпоставка на резултатите проведохме и допълнително
проучване сред няколко десетки респонденти на възраст между 25 и
80 години, равномерно разпределени по възрастови групи. Проведохме и проверка на обратните асоциации (асоциации за някои
думи-реакции от основното проучване, които имат големи показатели за силата на асоцииране) сред 150 студенти от ИУ-Варна, през
юни 2011 г.
3. Някои резултати
Резултатите от изследването са в процес на обработване и
обобщаване. Тук можем да посочим само някои от тях при изследването на студенти от ИУ-Варна. Преди всичко, оказва се, че една
голяма част от думите-стимули, свързани с фискалната политика
(57%) у голяма част от икономически ВУЗ не предизвикват никаква
асоциация. Такива са думите-стимули, посочени в Таблица 1.
Процент неотговорили на думите-стимули
Дума-стимул
полиция
пенсия
работещ
администрация
акциз
мито
бюджет
политика
пазар
успех
пари
ипотека
помощ
сметка
гражданин
данък
осигурявам
крадец
обещавам
власт
плащам
депозит
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% неотговорили
20.19
18.85
23.65
32.31
30.19
31.15
24.42
36.15
23.27
23.08
19.62
21.54
25.77
15.19
27.5
20.96
32.69
13.46
26.54
19.62
15.77
23.65

Таблица 1

Разбира се, това са само предварителни данни в началото на
едно проучване и предвид малкия брой ИЛ е напълно възможно
тези резултати да са случайни и именно затова изследването трябва
да обхване достатъчен брой лица, както вече беше посочено погоре, от различни страни. Но би бил тревожен фактът, ако се
потвърди, че младите хора в една голяма своя част не асоциират
важните за техния живот понятия с никакви асоциации, което би
означавало, че въпреки обучението си, което би трябвало да ги
подготви за бъдещи икономисти, в действителност, в своите
нагласи, те не отдават никакво значение на явления, свързани с
тяхната бъдеща професионална дейности и с фискалната политика.
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ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРОКУРОРА ПРИ ИНИЦИИРАНЕ
НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС1
доц. ВСУ, д-р Масис Хаджолян
ас. Александра Ангелова
ВСУ „Черноризец Храбър”
Конституцията на Република България регламентира функцията на прокуратурата да „привлича към отговорност лицата, които са
извършили престъпления„ от общ характер. Това се осъществява
чрез предявяване пред съда по надлежния процесуален ред на
обвинение за извършено конкретно престъпление. Формата на
предявяване е обвинителен акт или мотивирано постановление,
които, заедно с делото, се внасят в съда. С този акт на прокурора се
слага началото на съдебния процес [1]. Тази фаза на наказателното
производство се предхожда от досъдебно производство, в което
прокурорът има съществени правомощия. Тяхното приложение са
неизбежни стъпала към иницииране на съдебния процес.
І. В досъдебната фаза на наказателния процес прокурорът се
явява ръководно-решаващ орган, „господар на досъдебното производство”, а Стефан Павлов го определя като „едноличен разпоредител на производството” [2]. Тези определения много добре
отразяват не само ръководната роля и значителните правомощия на
прокурора в досъдебната фаза, но и разкриват важността и отговорността при осъществяването на неговата дейност. През последните десетилетия ролята на прокурора в досъдебното производство
значително се ограничи. Процесуалното законодателство предвижда засилване на контрола на първоинстанционния съд при провеждане на някои следствени действия, при определянето и изменението на мерките за неотклонение и др. От една страна е
разбираемо желанието на законодателя да даде допълнителна
гаранция за законност на действията на прокурора и разследващите
органи. От друга страна, тази тенденция за ограничаване на правомощията породи демотивация, особено при държавните обвинители
с по-голям професионален стаж. Постоянните искания за изменение
на мярката за неотклонение на обвиняемите водят до прекомерна
ангажираност на прокурора в съдебни заседания, което оказва
1

Съдържанието на § І е дело на Александра Ангелова, а останалото – на
МасисХаджолян.
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негативно въздействие върху конкретната работата по разследване
на престъпленията.
Стадиите на досъдебното производство, съгласно чл. 192 от
НПК са: разследване и действия на прокурора след приключване на разследването.
При упражняване на ръководство и надзор върху разследването прокурорът има следните правомощия:
1. контролира непрекъснато хода на разследването, като
проучва и проверява всички материали по делото;
2. дава указания по разследването, като писмените указания на
прокурора до разследващия орган са задължителни и не подлежат
на възражение;
3. участва при извършването или извършва действия по
разследването;
4. отстранява разследващия орган, ако е допуснал нарушение
на закона или не може да осигури правилното провеждане на
разследването;
5. изземва делото от един разследващ орган и го предава на
друг;
6. възлага на съответните органи на Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция "Национална сигурност"
извършването на отделни действия, свързани с разкриване на
престъплението;
7. отменя по свой почин или по жалба на заинтересованите
лица постановленията на разследващия орган;
8. наблюдаващият прокурор непосредствено следи за законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в
определения срок.
Действията на прокурора след приключване на разследването са:
1. прекратяване или спиране на наказателното производство,
2. внасяне предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдигане на
обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
Важно е да се подчертае, че горепосочените правомощия се
осъществяват от прокурора в една единна и централизирана
Прокуратура. Всеки прокурор е подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички прокурори са подчинени на административния ръководител на съответната прокуратура и главния прокурор. Същевременно, работата на прокурора – разследването на
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престъпления, води до непосредствен контакт с най-негативните
прояви на човешката природа. Прокурорите в своето ежедневие
стават преки „очевидци” на факти и обстоятелства, които в
болшинството хора биха породили страх, гняв, болка, състрадание.
Всичко това – значителните правомощия и произтичащата от
тях отговорност, съчетана със строго йерархичната структура и
подчинение, както и тежката, изпълнена със стрес работа по
наказателни дела, представят сложната психологическа обстановка
в която се осъществява дейността на прокурора и в рамките на
която той следва да взема важни и правилни решения. Допълнително въздействие имат общественото мнение и медийния интерес
по редица дела, които оказват своето въздействие върху поведението на прокурора.
От решаващо значение са личните качества, които следва да
притежава прокурора, който при встъпване в длъжност полага
следната клетва: "Заклевам се в името на народа да спазвам точно
Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам
задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда безпристрастен, обективен и справедлив, да допринасям за издигане
престижа на професията, да пазя служебната тайна, като винаги
помня, че за всичко отговарям пред закона. Заклех се!". Тази клетва
много добре отразява как прокурорът осъществява своята дейност в
строго определени законови рамки, цели да бъде безпристрастен,
обективен и справедлив, което трябва да е в съзвучие с неговата
съвест и вътрешно убеждение и едновременно с това да служи за
пример и издига престижа на професията. В редица професии е
достатъчно добросъвестно да изпълняваш задълженията си и рядко
съществува такава „психологическата преса”.
Едновременно с това, опонента на прокурора, извършителят на
дадено престъпление няма никакви ограничения при извършването
на деянието. Извършителят не се съобразява кое е законно или
морално, целите и подбудите, които го водят са лични, и полага
всички усилия да прикрие извършеното престъпление и да заличи
своите следи. В допълнение той има и процесуални права – да не
дава обяснения, да се запознава с материалите по делото, да се
информира на базата на какви доказателства се обвинява, да участва
в следствените действия, да прави бележки и възражения, спрямо
него действа презумпцията за невиновност, не носи наказателна
отговорност за лъжесвидетелстване и други. Прокурорът и разследващите органи могат само на базата на събраните доказателства и
то само в рамките на изрично изброените способи на доказване,
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съгласно чл. 136 от НПК да докажат извършеното престъпление и
участието на обвиняемия в него. Всички действия на прокурора
трябва да следват законовите разпоредби, които в редица случаи са
формализирани и ограничаващи. Прокурорът трябва да съхрани
стремежът за търсене на справедливост и процесуалните препятствия да преодолява чрез креативни решения, които отразяват спецификата на всяко разследване. Пример в тази насока е обмисленото планиране на последователността на отделните действия. Ако
прокурорът прецени, че е необходимо да се закрепят показанията на
свидетелите чрез разпит пред съдия и има обосновани съмнения, че
те ще се страхуват или поради други причини ще затаят обективните факти в присъствието на обвиняемия и неговия защитник,
следва повдигането на обвинение да бъде отложено във времето.
От решаващо значение за разследването са първите дни след
възникване на информацията за извършеното престъпление. Активното участие на наблюдаващият прокурор в този етап на разследването – личното участие при провеждането на следствените действия, своевременният анализ на наличните факти, изграждането и
проверката на първоначалните версии, гарантира обективност и повисока ефективност. Това изисква максимална отдаденост, концентрация, самоконтрол и безпристрастност. Събирането на доказателствена информация следва да бъде не едностранчиво, а всеобхватно,
с проверка както на обвинителните, така и на оправдателните
версии. В редица случаи поради прибързаност, изключителна
натовареност по други дела, както и професионална самонадеяност
прокурорът повърхностно се запознава с делото, без да вниква в
детайлите, което не му позволява обективно и всестранно да изследва всички факти. Допълнително неблагоприятно въздействие
оказва развитието на обвинителен уклон в прокурора. Обикновено
обвинителния уклон се изгражда при продължителното упражняване на ролята на държавен обвинител, зависи от натрупания
житейски опит и изградения характер. Не са изключение и въздействието и убеждението от страна на разследващите органи, че
обвинението е доказано.
Провеждането на разследването в досъдебната фаза изисква
съвместна и съгласувана дейност на прокуратурата, разследващите
органи и оперативните работници. Прокурорът освен правомощията
дадени му по закон е необходимо да притежава безупречен професионален авторитет и лидерски качества. Чрез своето поведение той
следва да въздейства не властнически, а да мотивира разследващите
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да бъдат настойчиви и последователни в търсенето и доказването на
истината.
ІІ. Обстоятелството, че съдът не се самосезира и съдебният
процес по наказателни дела от общ характер зависи изцяло от
инициативата на прокурора, изисква от него висока степен на
прецизност при подготовка и изготвяне на обвинителния акт. В него
се акумулира професионалната подготвеност на прокурора, заедно
със цялата му психична дейност. Те се проявяват в следните етапи:
а/ запознаване със събраните в досъдебното производство
доказателства;
б/ преценка на доказателствата;
в/ извод от събраните доказателства;
г/ изготвяне и внасяне в съда на обвинителен акт.
Въпреки, че прокурорът е във висока степен на „господар” на
досъдебното производство и е в течение на хода на разследване на
конкретното престъпление, негово задължение е да се запознае
детайлно с извършените процесуални действия и събраните доказателства. В този етап положителна роля играят такива психични
състояния на прокурора като мотиви (стремеж да достигне до обективната истина), психична устойчивост, работоспособност, настойчивост и целеустременост, вникване в детайлите на доказателствата [3]. Те му дават възможност последователно, по реда на страниците на делото, да обхване в своето съзнание целия доказателствен материал. На неговото внимание трябва да бъде и самата
документация на използваните доказателствени средства, нейната
пълнота, форма, реквизити и пр., като се има предвид, че всеки
пропуск, вкл. от формален характер създава условия за пробив в
обвинението и трудно може да бъде саниран с последващи процесуални действия. Тази познавателна страна на прокурорската дейност неизбежно насочва прокурора и към пълнотата на доказателствата. Техният прочит не е самоцелен, а е свързан с конкретното предявено обвинение. Затова, още в този етап, съзнанието на
прокурора е целенасочено, силно фокусирано в същността на
разследвания случай, в предмета на познанието. С тази особеност,
първият етап неусетно прелива в следващия – преценка на доказателствата.
Преценката на доказателствата се извършва чрез анализ на
съдържанието и значението на отделните доказателства, отделяне и
игнориране на тези, които не са относими към делото, както и
обвързване на доказателствата. Съвокупната преценка помага да се
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даде отговор на въпроса за предела, „достатъчността на доказателствата”. Вредно в този етап е предоверяването на отделни
доказателства или омаловажаването на други. Преценката трябва да
се извършва в спокойна атмосфера, без прибързване или чувство на
самонадеяност и служебен аристократизъм.
Преценката обхваща всички страни на обективните и субективни страни на състава на конкретното престъпление. Прокурорът
обсъжда всяко доказателство от гледна точка на това дали
установява или заедно с другите – помага за установяване на факта
на извършеното деяние с всички негови атрибути (какво, къде и как
е извършено и др.). Преценката неизбежно се задълбочава и във
сферата на виновното поведение на извършителя, не само защото
без вина няма наказателна отговорност. Обективното разкриване на
формите на вината може да доведе до несъставомерност на деянието или да има важно значение за наказанието на неговия извършител.
Прокурорската преценка не може да бъде едностранна. Тя
обхваща както доказателствата, които са в ущърб, така и в полза на
обвиняемия. Това се отнася не само за наличието или не на
елементите на едно престъпление (деяние, обществена опасност,
вина, противоправност и наказуемост), но и за всички други обстоятелства, които имат значение за изхода на делото. Между тях важно
значение имат причините и условията, обусловили престъпното
деяние. Прокурорът трябва да даде отговор на въпроса защо е
извършено престъплението, което е свързано както с отговорността
на обвиняемия, така и с превантивната функция на прокуратурата.
В отлика от предходната българска Конституция, посочената функция неоснователно е пропусната в действащия върховен закон, но е
регулирана на законово равнище в Закона за съдебната власт.
Преценката обхваща и всички факти, които са смекчаващи и
отегчаващи за отговорността на обвиняемия.
Смисълът на преценката на доказателствата от гледна точка на
обвинението е да убеди прокурора в неговата доказаност. Българската съдебна практика по този въпрос е устойчива и независима от
обществените промени в страната. Прокурорът трябва да бъде
убеден, че те водят до единствения извод за извършеното престъпление и за неговия извършител.
Особено осторожна е съдебната практика относно преценката
на косвените доказателства (улики) – тези, които непосредствено не
посочват извършеното престъпление и неговия извършител, но
дават насоки за тях. Тя е единодушна и последователна в разби270

рането, че тези доказателства могат да доведат до осъдителна
присъда само ако направеният от тях извод е единствено възможният и изключва останалите версии [4].
Всеобхватността на преценката може да води до съмнения
относно решаващи въпроси, свързани с разследвания случай. Съмнението е негативно емоционално състояние, което може да доведе
и до по- тежки прояви (например, стрес). Но от друга страна, то има
положителен ефект, като предпазва прокурора от прибързани
заключения. Колкото и да е несъвършен принципа „Съмнението се
тълкува в полза на обвиняемия”, неговото приложение е неизбежно,
за да не се достига до съдебна грешка. По-добре един ненаказан
извършител на престъпление отколкото друг – погрешно обвинен и
санкциониран.
Изводът на прокурора е обобщение на неговата преценка на
доказателствата. Той се подчинява на принципа на „свободното
вътрешно убеждение”. Тази свобода не е абсолютна. Свободното
убеждение не е извод от интуиция. То се изразява в прокурорското
чувство за добре изпълнен служебен дълг на основата на закона и
доказателството по делото. Прокурорът е свободен да приеме или
не едно доказателство или да изрази своето крайно становище по
делото, но е задължен да мотивира своя избор. Мотивирането е
въздигнато в Конституцията и Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК) в един от принципите на дейността на съдебната власт
поради неговите дисциплиниращи и контролни функции. Задължението за мотивиране самоорганизира и самодисциплинира органите на съдебната власт, които знаят, че техните решения трябва да
се обосновават. Мотивирането служи и за нуждите на инстанционния (както и на вътрешнослужебния) контрол на техните актове.
Изводът на прокурора обхваща преди всичко въпроса за авторството и виновността на обвиняемия. Българската наказателноправна теория и практика безусловно отрича идеи, свързани с
достатъчността от доказване на „вероятна” истина. В наказателното
производство се търси обективната истина, т.е. реално проявените
факти, относими към престъплението. Именно те са предмет на
установяване чрез доказателствени средства и върху тяхната преценка се гради крайния извод на прокурора.
Враг на разглеждания принцип на свободното убеждение е
външния фактор, който може да въздейства върху прокурорския
извод. Противодействието зависи от неговата психическа нагласа да
устоява на този натиск, на неговите психични свойства – характер,
идеали, възпитание, нравственост [5]. От процесуална гледна точка
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той има право на служебно отстъпление чрез института на отвода
от разглеждания случай, както и на сезиране компетентните органи.
Когато е убеден в наличието на престъпление и на неговото
авторство, прокурорът изготвя обвинителен акт като прилага
изискванията на НПК. В него се концентрират и отразяват редица
психични свойства и състояния на прокурора и особено – уравновесеност, организираност, внимание, способности. Методически
правила са актът да се изготвя на граматически правилен български
език, да не съдържа обидни изрази спрямо обвиняемия и други
участници в процеса, както и други форми на лични отношения
спрямо тях., не обстоятелствено, но вярно и достатъчно пълно и
точно да представи картината на извършеното престъпление и да
субсумира, подведе фактите към съответната наказателна норма.
НПК обосновано е отразил дълголетната съдебна практика
относно изготвяне на обвинителния акт. Подразделянето му на
обстоятелствена и заключителната част със съответното им съдържание, като и изисканите приложения са обосновани и не срещат
възражения в теорията. Ще бъде полезно, de lege ferenda, в първата
част да се отразят причините и условията за извършеното престъпление, което ще насочи прокурора към вземане на съответни
своевременни превантивни мерки. Има основание да се спести
двукратното изискване относно приложение на чл.53 от НК, което
се повтаря в чл.246 на НПК и за двете части на обвинителния акт.
Процесът на изготвяне на обвинителния акт е едно професионално, но и психологическо действие [6]. То се придружава от
мислен диалог с обвиняемия и неговата правна защита относно
основните въпроси на обвинението. С него прокурорът извършва
генералната подготовка за отстояване на държавното обвинение в
съдебния процес. В този акт прокурорът изразява своята убеденост
в авторството и вината на обвиняемия и решимостта си да доведе
процеса до крайната законосъобразна, обоснована и справедлива
присъда. Въпреки това, тази решимост е условна във времето. Тя се
базира на събраните доказателства в досъдебното производство.
Прокурорът трябва психически готов да се срещне с предизвикателствата на съдебния процес, в който доказателствата се проверяват и се събират и други по искане на страните. Те могат да
повлияят върху процесната ситуация, която да промени прокурорската теза. Това показва, че прокурорът не е догматик. Той представлява държавата в наказателния процес с нейната решимост, но и
с нейната обективност и справедливост в дейността срещу престъпленията. Тази позиция на прокурора го отличава от другите страни
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в процеса, които отразяват и отстояват своите лични интереси в
него. Прокурорската позиция може да бъде мобилна защото е
подвластна само на доказателствата по делото и установената чрез
тях обективна истина.
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КОНФОРМИРАНЕ ЗА АНТИСОЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ
В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ
Николай Иванчев
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
This paper deals with the conformity for antisocial activities at youth age
(15-35 years old). Two self-report questionnaires by Santor, Messervey &
Kusumakar (2000) were modified to measure the conformity under peer
pressure for alcohol and drug use, theft, driving drunk and skipping lessons.
The results indicated low and medium conformity for antisocial activities at
youth age (15-35 years old). The subjects (N=441) conformed most for alcohol
use and skipping lessons under peer pressure. Males were more ready to
conform for antisocial activities than females. Young people from 15 to 25 years
old conformed more for antisocial activities than young people from 26 to 35
years old. Sportsmen conformed most for theft and driving drunk under peer
pressure, i.e. the antisocial situations related to the highest degree with risk
taking.
Key words: conformity, youth, antisocial activities

Съвременната младеж по-дълго се обучава в училище и покъсно започва самостоятелен трудов живот. Придобиването на стабилна професия, материалната независимост от родителите, създаването на ново семейство и други събития, даващи на човека
чувство за зрялост, не настъпват едновременно. Затова са дискусионни възрастовите граници на младостта (Безлатный, Д., 2011:
11).
Определят се различни възрастови граници на младежка
възраст - от 12 до 25 години (Bolzan, 2003); от 11 до 24 години
(Anderson, Bromley & Given, 2005); от 16 до 25 години (Knibbe,
Oostveen & Van De Goor, 1991); от 18 до 30 години (Ward, 2005); от
15 до 30 години (Митев, П. – Е., 2007: 25); от 18 до 34 години
(Коцева, Т., 2007: 59); от 20 до 30 години (Недева, В., 2007: 342); от
18 до 34 години (Чолакова, М., 2007: 560-561); от подрастващи до
35 годишни (Галанова, М., 2007: 526). В настоящето изследване на
конформизма приехме относително широк диапазон на младежка
възраст – от 15 до 35 години.
Конформизмът е промяна на мнението или поведението на
индивид по посока на мнението и поведението на група, в резултат
на реален или въображаем групов натиск (Левин, Д. и Павелчак, М.,
2006: 34; Андреева, Л., 2001: 503; Майърс, Д., 2001: 366). Влиянието
на връстниците може да бъде директен натиск от връстниците да
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повлияят нагласите и поведението на другите, и индиректно влияние (непреднамерено). Индиректното влияние се проявява например в това, че да имаш приятели с девиантни прояви увеличава
собственото рисково поведение за агресивни и девиантни прояви;
намалява твоите способности за емпатия. Негативното пряко и
косвено влияние от връстниците има по-силно отражение върху
поведението на юношите в сравнение с позитивното влияние на
връстниците (Padilla-Walker & Bean, 2009). Младежите са уязвими
поради отсъствието на достатъчно жизнен опит по отношение на
рискови групи на девиантни, употребяващи алкохол и наркотици
(Безлатный, Д., 2011: 51). При юноши с девиантно поведение доминантното и агресивно поведение са детерминирани главно под
влияние на приятелското обкръжение. Референтната група на
девиантни 16-19 годишни се състои на първо място от приятели,
след това – от познати възрастни, след това – от родители (Манчева,
Р. и Ванчева, Й., 2005: 201, 204).
Деца с нисък социален статус сред връстниците си проявяват
по-високи равнища на антисоциално поведение. Деца, които считат,
че във висока степен са приети от връстниците си, по-често се
сбиват в училище. Деца, които считат, че в ниска степен са приети
от връстниците си, по-често проявяват опозиционно поведение
вкъщи и депресивни симптоми (Pardini et al., 2006). Лицата с девиантно поведение приемат другите в по-ниска степен, отколкото
лицата без девиантно поведение. Лицата с девиантно поведение
приемат себе си в по-голяма степен, в сравнение с лицата без
девиантно поведение (Манчева, Р., 2006а: 350).
Лицата с девиантно поведение се стремят към доминиране и
проявяват враждебност към околните в по-голяма степен, отколкото
лицата без девиации в поведението (Манчева, Р., 2006б: 247).
Лицата с девиантно поведение проявяват по-силна тенденция към
доминиране, но и към подчинение, в сравнение с лицата без
девиантно поведение (Манчева, Р., 2006а: 350).
Съществуват социални и междукултурни различия по степента
на конформиране за антисоциални дейности. Така например девиантното влияние на връстниците води до по-голямо конформиране сред слабите ученици, отколкото сред отличниците (Златанова,
В., 2005: 81). Установено е, че деца от САЩ и Израел се конформират повече от деца от републиките на СССР за прояви на антисоциално поведение под натиск на връстници (по Левин, Д. и
Павелчак, М., 2006: 35-37).
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Спортните успехи на младежите увеличават социалния им
статус и приемането им от възрастните и групите връстници
(Маджаров, Г., 2004: 81). Чувството за лична ценност зависи от
социалното приемане, академичната и спортната компетентност,
контрола върху поведението. 11 - 21 годишни, които спортуват,
имат по-висока самооценка от неспортуващите (Стоянова, С., 2006:
190). Разглеждането на себе си като причина, а средата – като
поддаваща се на контрол и изменение, влияе върху личностната
активност, мотивацията и самочувствието на спортиста (Янчева, Т.,
2005: 64). Спортната дейност формира качествата настойчивост,
увереност и умения за работа в екип (Александров, И., 2007: 396).
Може да се предположи, че спортуващите се отличават от неспортуващите по проявявания конформизъм.
Налице са противоречиви данни за различия по пол относно
конформирането за антисоциални дейности. Установено е както, че
момчетата по-често се конформират за извършване на антисоциални действия, отколкото момичетата (Santor, Messervey & Kusumakar,
2000), така и че девиантните девойки се конформират по-често от
девиантните юноши (Гърбачева, А. и Карагьозов, И., 1997: 175-176).
Това налага да се проучат по-обстойно различията по пол относно
конформирането за антисоциални дейности.
Противоречиви данни са налице и за конформирането в различни възрастови периоди. Преобладава мнението, че конформизмът е по-характерен за тийнейджърските години, отколкото за покъсна възраст:
Конформизмът е много характерен от 5 до 11 години и от 12 до
18 години (Немов, Р., 2008: 357, 359). Конформизмът е по-голям
през ранните възрастови периоди, нараства до 15-годишна възраст,
на постоянно стабилно ниво е до 20-тата година и след това
намалява (Ванчева, Й., 2006: 276). Потребността за отдръпване от
групата е най-слаба при 15-20-годишните, усилва се във възрастта
от 21 до 30 години, още повече се усилва над 31 години. Зависимостта от одобрението на групата е най-силна от 15 до 20 години,
намалява от 21 до 30 години и още повече намалява от 31 до 40
години, а след това пак се усилва. Избягването на конфронтация е
по-силно след 41 години, отколкото от 15 до 40 години (Ангелова,
Н., 2011). От друга страна съществува и противоположният възглед,
че с напредването на възрастта хората се конформират повече с правила и социални очаквания (Stoner & Panek, 1985), че конформирането е механизъм на социализацията (Семюъл, У., 1998: 528).
Вероятно конформирането не е линейна функция на възрастта.
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Brendt (1979) изследва ученици от 3-ти до 12-ти клас и
установява, че конформирането с връстниците за антисоциално
поведение е най-силно изразено в 9-ти клас. Конформирането с
родители пък намалява постоянно с възрастта. Установени са негативни корелации между конформирането с връстници и конформирането с родители.
Предположихме, че конформирането с връстници за извършване на антисоциални действия в младежка възраст (15-35 години)
не е силно изразено и се различава според вида на нарушаваната
законова норма. Предположихме, че в младежка възраст са налице
различия по пол, възрастови подгрупи и по занимание относно
конформирането с връстници за извършване на антисоциални
действия.
Антисоциалното поведение включва криминално поведение,
но може да бъде дефинирано като всяко поведение, което е социално неприемливо или игнорира правата на другите. Варира от
актове на вредителско поведение като графити, телефонни обаждания на шега до криминални актове (нападения над собствеността,
кражба, физическо насилие) (Czech & Kemp, 2010: 149).
Методика на изследването
Brendt (1979) формулира 10 антисоциални ситуации, в които
група добри приятели насърчават участието в някаква дейност и
субектът е портретиран или като нежелаещ да се присъедини към
връстниците си в дейността, или като нетърпелив да се ангажира в
тази дейност. За всяка ситуация изследваните лица посочват какво
биха направили по 6 степенна скала на отговаряне от напълна
увереност в неконформизма до пълна увереност в конформизма си.
Подобно на Brendt (1979), Santor, Messervey и Kusumakar
(2000) разработват свои описания на ситуации, които се отнасят до
антисоциални дейности като кражба, пропускане на учебни часове,
шофиране след като си пил алкохол. Вместо шестстепенната скала
на отговор, която предлага Brendt (1979), Santor, Messervey и
Kusumakar (2000) опростяват начина на отговаряне – чрез дихотомни айтеми, което е по-лесно за млади изследвани лица. Преведено
описанието на тези ситуации е следното:
1. Представете си, че този следобяд имате курс по английски
език. Вашите приятели са решили да пропуснат курса и да отидат в
центъра на града, и искат Вие да отидете с тях. Какво е по-вероятно
да направите?
а) ще отидете на курса
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б) ще пропуснете курса следобяд и ще отидете в центъра на
града с приятелите си
2. Представете си, че сте в магазин с Вашите приятели. Почти
няма други хора и забелязвате, че приятелите Ви взимат неща от
рафтовете, без да ги платят. Вие не искате да крадете, но сте
единственият човек сред групата приятели, който не е взел нищо.
Какво е по-вероятно да направите?
а) открадвате нещо
б) не крадете нищо
3. Представете си, че сте на парти и пиете малко бира с
приятели. Когато напускате партито, няма никой трезв, който да
кара Вашата кола, за да се приберете. Приятелите Ви Ви подтикват
Вие да карате. Какво е по-вероятно да направите?
а) шофирате до вкъщи
б) оставяте колата на партито
Във втората и третата ситуация отговор а) е индикатор за
конформизъм. В първата ситуация отговор б) е индикатор за
конформизъм. Всеки от тези отговори носи по 1 точка за конформизъм, а изборът на другия отговор в ситуацията носи 0 точки.
В изследването на Santor, Messervey и Kusumakar (2000) над
50% от изследваните лица под натиска на приятелите си са
пропускали учебни часове, за да се разходят из центъра на града;
шофирали са след като са пили алкохол; откраднали са нещо от
магазин, както приятелите си.
Преведени и модифицирани са 4 айтема от Скалата за
измерване на възприет натиск от връстниците на Santor, Messervey
и Kusumakar (2000), които се отнасят до девиантни поведения (Ако
приятелите ми пият, за мен би било трудно да съм въздържател;
Пропускам уроци, когато другите са ме убедили да го направя;
Чувствам се принуден да пия на партита; Понякога се чувствам
принуден да вземам наркотици, защото другите са ме накарали).
Авторите предлагат да се отговаря на тези айтеми по степени от 1
(напълно несъгласен) до 6 (напълно съгласен), като само крайните
стойности на скалата за отговаряне са означени вербално. Променихме начина на отговаряне по 4-степенна скала от напълно
несъгласен до напълно съгласен, за да бъде по-лесно за изследваните лица да изразят своето мнение.
Изследвани лица
Изследването е проведено през ноември – декември 2011 г. в
София и Благоевград. Изследваните лица са 441, от тях - 222 мъже
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(50,3%) и 219 жени (49,7%). Изследваните са със следното семейно
положение – 347 са неженените (78,7%), 49 съжителстват съвместно
без брак (11,1%), 32 са женените (7,3%), 12 са разведените (2,7%), а
1 е вдовец (0,2%).
Изследвани са 395 студенти (от Национална Спортна Академия
-135; от ЮЗУ „Неофит Рилски” - 260), като спортистите са 139
(31,5%), студентите от различни специалности, които не се
занимават системно със спорт са 256 (58%) и 46 са работещи с
различни професии (10,4%).
Средната възраст на изследваните лица е 21,8 години със
стандартно отклонение 4,3 години. Във възрастта 15-20 години изследваните лица са 233 (52,8%). Във възрастта 21-25 години изследваните лица са 146 (33,1%). Във възрастта 26 – 30 години изследваните лица са 32 (7,3%). Във възрастта 31-35 години изследваните
лица са 30 (6,8%).
Резултати
Таблица 1: Процентно разпределение на отговорите на
изследваните младежи на въпроси за възприет натиск
от връстници за девиантно поведение
Ако приятелите
ми пият, за мен би
било трудно да
съм въздържател.
Пропускам уроци,
когато другите са
ме убедили да го
направя.
Чувствам се
принуден да пия
на партита.
Понякога се
чувствам
принуден да
вземам
наркотици,
защото другите са
ме накарали.

Напълно
съгласен
13,8

По-скоро
съгласен
21,8

По-скоро
несъгласен
29,9

Напълно
несъгласен
34,5

5,2

17,2

41,3

36,3

5,4

8,8

24,9

60,8

2,9

6,3

8,4

82,3
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Преобладават неконформистките отговори за девиантно поведение под влияние на възприет натиск върху връстниците, като найсилно е конформирането за употреба на алкохол и за пропускане на
уроци.
По-младите – от 15 до 20 години (27,5%) и от 21 до 25 години
(19,9%), по-често заявяват, че пропускат уроци, когато другите са ги
убедили да го направят, в сравнение с по-възрастните – от 26 до 30
години (9,4%) и от 31 до 35 години (10%) (χ2=17,208; р=0,046).
По-младите – от 15 до 20 години (15%) и от 21 до 25 години
(17,1%), по-често заявяват, че се чувстват принудени да пият на
партита, отколкото по-възрастните – от 26 до 30 години (3,1%) и от
31 до 35 години (6,6%%) (χ2=17,76; р=0,038).
Мъжете (46%) по-често заявяват, че ако приятелите им пият, за
тях би било трудно да са въздържатели, в сравнение с жените
(25,1%) (χ2=22,263; р=0,0001).
Мъжете (21,7%) по-често заявяват, че се чувстват принудени
да пият на партита, в сравнение с жените (6,9%) (χ2=25,295;
р=0,0001).
Мъжете (13,1%) по-често заявяват, че понякога се чувстват
принудени да вземат наркотици, защото другите са ги накарали, в
сравнение с жените (5,5%) (χ2=12,038; р=0,007).
Няма значими различия по занимание и семейно положение
относно конформирането в такива ситуации.

Фиг. 1. Процент отговори на въпрос относно конформиране в
антисоциална ситуация (бягство от учебен час)
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Слабо преобладават неконформистките отговори на антисоциалната ситуация относно бягство от учебен час, като няма
значими различия между процентите конформистки и неконформистки отговори на този въпрос (χ|1|2=3,449; р=0,063). Няма значими
различия по пол (χ|1|2=0,071; р=0,079), нито по семейно положение
(χ|4|2=1,325; р=0,857), нито по занимание (χ|2|2=2,549; р=0,28) относно
конформирането в такава ситуация.

Фиг. 2. Процент отговори на въпрос относно конформиране в
антисоциална ситуация (кражба от магазин)
Значимо преобладават неконформистките отговори на антисоциалната ситуация относно кражба от магазин (χ|1|2=289; р=0,0001).
Мъжете (16,3%) се конформират значимо по-често, отколкото
жените (4%) в такава ситуация (χ|1|2=15,205; р=0,0001). Няма значими различия по семейно положение относно конформирането в
такава ситуация (χ|4|2=3,234; р=0,519). Спортистите (15,1%) по-често
биха се конформирали с приятели за кражба от магазин, следвани
от студентите (7,4%) и в най-малка степен работещите (4,3%) се
конформират в такава ситуация (χ|2|2=7,773; р=0,021).
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По време на средното и късното юношество приятелите влияят
за извършване на кражби поради възприет натиск от тях, а не
толкова поради реалното им поведение на крадци (Regnerus, 2002).

Фиг. 3. Процент отговори на въпрос относно конформиране в
антисоциална ситуация (шофиране след употреба на алкохол)
Значимо преобладават неконформистките отговори на
антисоциалната ситуация относно шофиране след употреба на
алкохол (χ|1|2=161,653; р=0,0001). Мъжете (25,5%) се конформират
значимо повече, отколкото жените (12,4%) в такава ситуация
(χ|1|2=10,217; р=0,001). Спортистите (28,1%) по-често биха се
конформирали с приятели за шофиране пил, следвани от студентите
(16,4%) и в най-малка степен работещите (13%) се конформират в
такава ситуация (χ|2|2=9,172; р=0,01). Няма значими различия по
семейно положение относно конформирането в такава ситуация
(χ|4|2=2,065; р=0,724). Установени са междукултурни различия
относно конформиране в такава ситуация. Така например арабите
силно се конформират със социални норми за непредпазливо
шофиране (Moran, Baron-Epel & Assi, 2010).
Заключение
Потвърди се хипотезата, че конформирането с връстници за
извършване на антисоциални действия в младежка възраст (15-35
години) не е силно изразено, тъй като съмненията в себе си
(Ериксън, Е., 1996: 130; Байчинска, К., Бакрачева, М. и Савова, С.,
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2009: 23, 25) са по-типични за възрастта до 18 години. За младежка
възраст е характерна ниска и средна степен на конформиране за
антисоциални дейности. Преобладават неконформистките отговори
за девиантно поведение под влияние на възприет натиск върху
връстниците, като най-силно е конформирането за употреба на
алкохол и за пропускане на уроци; следва заявено конформиране за
шофиране в пияно състояние; най-слабо е конформирането за
кражба и употреба на наркотици. Потвърди се хипотезата, че
конформирането с връстници в младежка възраст (15-35 години) се
различава според вида на нарушаваната законова норма.
Частично се потвърди хипотезата, че в младежка възраст са
налице различия по пол, възрастови подгрупи и по занимание
относно конформирането с връстници за извършване на антисоциални действия.
Значими различия по пол са установени по отношение на
конформирането за употреба на алкохол, кражба и употреба на
наркотици (заявената готовност за конформиране е по-силно изразена при мъжете,), но не и за пропускане на уроци. Потвърди се за
младежка възраст резултатът на Santor, Messervey & Kusumakar
(2000), че момчетата се конформират повече за антисоциални
действия. Мъжете в по-голяма степен са склонни да жертват своето
благополучие и успехи за приятелите си в сравнение с жените
(Стоянова, С. и Рибка, Е., 2006: 164).
Младежите от 15 до 25 години се конформират по-силно под
натиска на връстниците за пропускане на уроци и употреба на
алкохол, отколкото младежите от 26 до 35 години. Този резултат
съответства на установената от голям брой автори тенденция
конформизмът да е най-характерен през юношеските години. С
напредъка на възрастта нараства зрелостта на индивида, той вече
притежава все по-голям социален опит да прави самостоятелни и
независими преценки, както и съзнателно да регулира поведението
си, и да прилага социално приемливи модели на поведение.
Спортуващите се конформират по-силно от неспортуващите за
определени антисоциални действия като кражба от магазин и
шофиране след употреба на алкохол. От една страна очакванията
бяха, че спортистите ще се конформират в по-слаба степен, поради
по-високата им самооценка, увереност, настойчивост, високия
социален статус (Маджаров, Г., 2004: 81; Стоянова, С., 2006: 190;
Александров, И., 2007: 396). От друга страна уменията за работа в
екип при тях са силно изразени (Александров, И., 2007: 396), а и
проявяват по-голяма готовност за поемане на риск (Стоянова, С. и
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Георгиева, Е., 2006). Резултатите показаха, че антисоциални действия, които са свързани с висок риск за лишаване от свобода водят
до по-силно конформиране сред спортистите.
Настоящето изследване има ограничението, че резултатите се
основават на самоотчета на изследваните лица, но част от въпросите
питат за вече извършено в миналото поведение, а не само за готовност за поведение в определена ситуация, а и паралелно изследваните лица попълниха скала за социална желателност, което дава
основание да се доверим на отговорите им.
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КОНФОРМИРАНЕ НА МЛАДЕЖИ В СИТУАЦИИ,
СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
(ХРАНЕНЕ И ПУШЕНЕ)
Николай Иванчев
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
This paper presents a study of youth conformity for smoking and eating
under peer pressure. The sample consisted of 441 subjects. The method of the
study was a description of two situations – one for eating and another for
smoking, suggested by Santor, Messervey and Kusumakar (2000). The results
indicated that young people conformed in a low degree for these kinds of
activities, but conformity for eating was stronger than conformity for smoking.
Low acceptance of the other people’s success and moral was related to more
conformity for eating. Male subjects and sportsmen conformed most for
smoking. Workers conformed least for smoking.
Key words: conformity, youth, health

Младостта е преходен период между детство и зрялост, възрастност (Безлатный, Д., 2011: 48). Няма единодушие по отношение
на дефинирането на нейния възрастов диапазон. Различни автори
твърдят, че младостта продължава от 20 до средата на 30-тте години
(Байчинска, К., Бакрачева, М. и Савова, С., 2009: 67); между 14 и 30
години (Безлатный, Д., 2011: 50); от 15 до 29 години (Белчева, М.,
2007: 88-89; Петкова, К., 2007: 297; Рангелова, Р., 2007: 308); от 15
до 30 години (Таир, Е., 2007: 503). В настоящето изследване сме
приели, че възрастовият диапазон на младостта е от 15 до 35
години. В самата младежка възраст могат да се обособят възрастови
и социални подгрупи, тъй като младите хора се различават по
материални възможности, ценностни ориентации и стил на живот
(Безлатный, Д., 2011: 14). Целим да изследваме различия между
възрастовите подгрупи на 15-20, 21-25, 26-30 и 31-35-годишните,
както и между мъже и жени; хора с различно семейно положение;
спортисти, работещи и студенти по отношение на степента на
конформирането им в ситуации, свързани със здравословното
състояние (пушене, хранене).
По-възрастните имат по-влошено качество на живот, свързано
със здравето и социалните взаимоотношения, отколкото по-младите
(Goulia et al., 2010). Потребности, по-ниско в йерархията според
концепцията на А. Маслоу, като хранене и физически упражнения
са по-силни за младежи в сравнение с по-възрастните (Reiss &
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Havercamp, 2005). Предполагаме, че по-младите се конформират
повече в ситуации, свързани с хранене, отколкото по-възрастните.
Предполагаме също така, че няма да има значими различия
между двата пола по конформирането им относно хранене, защото
според данни от изследвания и двата пола променят поведението си
в стремежа си да получат одобрение при ситуация на хранене, но в
различна посока: Увеличаването на потребността от социално одобрение при мъжете е свързано със съобщаване за нараснал дневен
прием на калории и мазнини. Увеличаването на потребността от
социално одобрение при жените е свързано със съобщаване за намален дневен прием на калории и мазнини (Hebert et al., 1997).
Ниското самоуважение в семейството и в училище, както и високото самоуважение в областта на взаимоотношенията с връстниците
са свързани с множество рискови поведения при юношите от двата
пола – например пушене, проблемно хранене и др. (Wild et al.,
2004).
Предполагаме, че степента, в която човек приема другите, е
свързана с конформирането при хранене, защото има данни, че
студенти с проблеми в храненето и студенти – пушачи се чувстват в
по-малка степен приети от другите, отколкото студентите без
такива здравословни проблеми (Okasaka et al., 2008).
Подобряването на здравето е сред мотивите за спортни
занимания (Василева, Л., Богданова, Е., Александрова, Б. и
Александрова, А., 2006: 434). Чувството за лична ценност зависи от
различни видове компетентност, включително спортна компетентност (Стоянова, С., 2006: 190). Спортните успехи на младежите
увеличават социалния им статус и приемането им от възрастните и
групите връстници (Маджаров, Г., 2004: 81). Спортната дейност
формира качествата настойчивост, увереност и умения за работа в
екип (Александров, И., 2007: 396), самостоятелност и саморегулация (Мишева-Алексова, 2006: 27). Може да се предположи, че
спортуващите се отличават от неспортуващите по проявявания
конформизъм в ситуации, свързани със здравословното състояние.
Влиянието на връстниците е съществено за тютюнопушене
(Perkins, Craig & Perkins, 2011). Пушачите имат значимо повече
приятели, които пушат, в сравнение с непушачите. 1/4 от пушачитеученици заемат цигари от приятелите си, а над 50% сами купуват
цигарите си (Манолова, А., Цолова, Г. и Костадинова, К., 2006:
262). Ученици в 5 и 7 клас, които във висока степен наблюдават
себе си и вярват, че пушенето на цигари съответства на нормативното поведение в групата връстници, е три и половина пъти по288

вероятно да пропушат в рамките на една година, отколкото, ако не
вярват, че пушенето на цигари съответства на нормативното поведение в групата връстници (Perrine & Aloise-Young, 2004). Ниското
самоуважение във взаимоотношенията с връстниците е свързано с
намалена вероятност от тютюнопушене за двата пола (Wild et al.,
2004).
Пушенето на цигари се повлиява от стремежа за социално
признаване и статус (Witt, 2010). Лицата от 20 до 25 години с
високи нива на социална желателност пушат по-интензивно. Жените с висок психотизъм и мъжете с висока личностна тревожност
пушат по-дълъг период от време, както и лицата от двата пола с
външна локализация на контрола (Цолова, Г., Манолова, А. и
Костадинова, К., 2006: 257). Способността за самоконтрол на емоциите и поведението е по-развита при непушачите (Саров, Г.,
Сарова, М. и Русинова, В., 2007: 58-59). Пушачите по-често от
непушачите живеят в семейства, в които пушат единият или и двамата родители (Манолова, А., Цолова, Г. и Костадинова, К., 2006:
261).
Предполагаме, че са налице различия по пол, семейно положение, занимание и възрастови подгрупи в степента на конформиране за пушене. Предполагаме, че мъжете и спортистите се конформират по-силно в ситуации, свързани с пушене, тъй като голям
дял от изследваните спортисти са мъже (N=94), а ниското самоуважение в областта на спорта е свързано с намалена вероятност от
тютюнопушене при момчетата (Wild et al., 2004). Предполагаме, че
работещите са конформират най-слабо в ситуации, свързани с
пушене, тъй като в резултат от забраната да се пуши на работното
място, намалява тютюнопушенето сред работещи и като брой изпушени цигари, и като взели решение и успели да откажат
пушенето (Zlatev, Pahl & White, 2010).
От една страна някои автори твърдят, че конформизмът е
условие за психично здраве, тъй като отказът да приеме социалните
норми изолира индивидът от общността (Силами, Н., 1996: 136137), а приемането на другите, позитивните отношения с другите са
свързани с доброто психично здраве (Rigby, 1986: 495; Zuckerman,
Baer & Monashkin, 1956; Potocka, Turczyn-Jabłońska & KiećŚwierczyńska, 2008; Warshaw & Bailey, 1962). Конформиращите се
индивиди ще бъдат адаптирани към средата (Домс, М. и
Московичи, С., 2006: 61). Други автори пък смятат, че автономността, способността за вземане на самостоятелни решения е фактор за
психично здраве и психично благополучие, защото конформизмът е
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неспособност на човек да заеме собствена позиция и се съгласява
винаги с чуждото мнение в отношенията си с другите (Андреев, Б.,
2006: 143).
Настоящето изследване няма за цел да провери дали конформирането или неконформирането са свързани с по-добро психично
здраве. Конформизмът може да бъде както предимство, така и недостатък по отношение на адаптирането (Mehrabian & Stefl, 1995:
262). Считаме, че крайностите не са адаптивно поведение, което да
допринася за доброто здравословно състояние. В зависимост от
ситуацията човек преценява в каква степен да следва съществуващи
социални норми и кога е по-добре да се отклони от натиска на
групата. Спрели сме се на две ситуации, свързани със здравословното състояние – конформиране за пушене и хранене.
Предполагаме, че лицата в младежка възраст се конформират в
малка степен в ситуации, свързани със здравословното състояние –
пушене, хранене.
Методика на изследването
Brendt (1979) изследва ученици от 3-ти до 12 клас да отговорят
на хипотетични ситуации, в които връстници ги карат да извършват
неутрални поведения. За всички типове поведения конформирането
с връстниците е най-голямо в 6-ти и 9-ти клас.
Подобно на Brendt (1979), Santor, Messervey и Kusumakar
(2000) разработват свои описания на ситуации, които се отнасят до
неутрални дейности като пушене, хранене. Вместо шестстепенната
скала на отговор, която предлага Brendt (1979), Santor, Messervey и
Kusumakar (2000) опростяват начина на отговаряне – чрез дихотомни айтеми, което е по-лесно за изследваните лица. Ситуациите
са следните:
1. Представете си, че обядвате с няколко добре изглеждащи
Ваши приятели в ресторант. Всички те са си поръчали салати. На
Вас ви се иска парче шоколадова торта. Какво е по-вероятно да
направите?
а) ще поръчате шоколадова торта
б) ще поръчате салата
2. Вие не пушите, но току-що сте разбрал, че човекът, когото
харесвате, предпочита пушачи. Той/тя е изненадан/а, че не пушите
и Ви кара да запалите цигара. Какво е по-вероятно да направите?
а) ще запалите цигара
б) ще му/й кажете, че не пушите
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Във втората ситуация отговор а) е индикатор за конформизъм.
В първата ситуация отговор б) е индикатор за конформизъм.
В изследването на Santor, Messervey и Kusumakar (2000) над
50% от изследваните лица под натиска на приятелите си са пушили
цигара, за да се харесат на приятел.
Използвани са и скали Приемане на успехите на другите
(α=0,7571) и Приемане на морала на другите (α=0,7711) от Тест за
приемане на другите (Стоянова, С., 2007: 266-293).
„Приемане на успехите на другите” включва шест айтема.
Ниски резултати означават недоволство от успехите и напредъка на
другите. Балове от 9 до 16 включително означават средна
способност за изпитване на удоволствие от успехите и напредъка на
другите, възглед, че в повечето случаи те трябва да бъдат
ръководени. Високи резултати означават изпитване на задоволство
от успехите и напредъка на другите.
„Приемане на морала на другите” включва четири айтема.
Ниски резултати означават критицизъм и забелязване на много
недостатъци в личностните качества на другите. Балове от 7 до 11
включително означават средна степен на критицизъм и забелязване
на някои недостатъци. Високи резултати означават некритичност,
не обръщане внимание на недостатъци в личностните качества на
другите (пак там).
Изследваните лица попълниха и скала за социална желателност
(Bond, 1984), което дава основание да се доверим на отговорите им.
Изследвани лица
Изследването е проведено през ноември – декември 2011 г. в
София и Благоевград. Изследваните лица са 441, от тях - 222 мъже
(50,3%) и 219 жени (49,7%). Изследваните са със следното семейно
положение – 347 са неженените (78,7%), 49 съжителстват съвместно
без брак (11,1%), 32 са женените (7,3%), 12 са разведените (2,7%), а
1 е вдовец (0,2%).
Изследвани са 395 студенти (от Национална Спортна Академия
-135; от ЮЗУ „Неофит Рилски” - 260), като спортистите са 139
(31,5%), студентите от различни специалности, които не се
занимават системно със спорт са 256 (58%) и 46 са работещи с
различни професии (10,4%).
Средната възраст на изследваните лица е 21,8 години със
стандартно отклонение 4,3 години. Във възрастта 15-20 години изследваните лица са 233 (52,8%). Във възрастта 21-25 години изследваните лица са 146 (33,1%). Във възрастта 26 – 30 години изследва291

ните лица са 32 (7,3%). Във възрастта 31-35 години изследваните
лица са 30 (6,8%).
Резултати

Фиг. 1. Процент отговори на въпрос относно конформиране в
неутрална ситуация (хранене)
Значимо преобладават неконформистките отговори на неутралната ситуация относно хранене (χ|1|2=189,39; р=0,0001). Няма значими различия по пол (χ|1|2=2,089; р=0,148), нито по семейно положение (χ|4|2=6,402; р=0,171), нито по занимание (χ|2|2=0,21; р=0,9),
нито по възрастови подгрупи (χ|3|2=6,441; р=0,092) относно конформирането при хранене.
Тази ситуация не е свързана с модна тенденция да се спазва
диета, тъй като преобладават отговорите, посочващи избор на висококалорийна храна, а е установено, че консумирането на подсладени напитки и покупките на бързо приготвящи се храни са свързани с притеснения за собственото тегло (Hearst et al., 2009).
Медиите наблягат на важността от физическа привлекателност
и при двата пола, но стандартите за желани характеристики на
тялото (като слабост) са особено трудно постижими за жените.
Девойките реагират по-негативно на нарастване на теглото и са понеудовлетворени от своя външен вид в сравнение с мъжете (Wild et
al., 2004). Жените в младежка възраст чувстват своето тяло по292

позитивно прието от другите в сравнение с жените на средна
възраст (Augustus-Horvath & Tylka, 2011). Други автори установяват, че за 13-годишни няма значими различия между половете в
поемането на мазнини (Thomas et al., 2006). В настоящето изследване също не се откриха значими различия между половете в
избора им на храна.
Здравословното състояние на изследваните лица би могло да е
от значение при отговора им на ситуация, свързана с хранене.
Болните хора се повлияват в голяма степен от други хора (особено
авторитети), в сравнение със здравите хора (Крумова, А., 2005: 21).
Здравословното хранене е предимно с храни като плодове, зеленчуци, храни с ниско съдържание на мазнини, без захар (Gellar,
Schrader & Nansel, 2007). Отговорите на мнозинството от лицата не
индикират стремеж за здравословно хранене в тази ситуация, а поскоро разкриват стремеж да удовлетвориш моментното желание и
избор на разпространен вид храна. Предпочитанията към обичайно
ястие при хранене, с което човек е свикнал, съответстват на ценностите на традицията и конформизма (de Boer, Hoogland & Boersema,
2007).
Цената на продукта също би могла да окаже влияние при
избора на храна. При изследване на влиянието на цената за покупка
на здравословни храни (плодове и зеленчуци) и нездравословни
храни (сандвичи) във възрастта от 10 до 14 години е установено, че
слабото увеличаване на цената на типа храна намалява купуването
на този тип храна, но не води до заместването с алтернативен тип
храна; докато голямото увеличаване на цената на типа храна
намалява купуването на този тип храна и води до заместването с
алтернативен тип храна (Epstein et al., 2006). В описаната ситуация
няма голяма разлика между цените на продуктите и не се набляга на
цената, което не е свързано с избор на алтернативен тип храна.
Сравнението с другите по отношение на модните стандарти за
външния вид, здравословното хранене и съответстващия им избор
на храна е от по-голямо значение за хората, които трудно приемат
успехите и морала на другите. Много критичните към морала на
другите (100%) се конформират повече в ситуация, свързана с
хранене, отколкото лицата, които в средна степен са критични към
морала на другите (22,4%) и некритичните (16%), не обръщащите
внимание на недостатъците в личностните качества на другите
(χ|2|2=11,096; р=0,004). Изпитващите в средна степен задоволство от
успехите на другите (36%) се конформират повече в ситуация,
свързана с хранене, отколкото лицата, които във висока степен
293

(16,1%) изпитват задоволство от успехите на другите (χ|1|2=6,554;
р=0,011).

Фиг. 2. Процент отговори на въпрос относно конформиране
в неутрална ситуация (пушене)
Значимо преобладават неконформистките отговори на неутралната ситуация относно пушене (χ|1|2=282,56; р=0,0001). Няма значими различия по семейно положение (χ|4|2=8,778; р=0,067), нито по
възрастови подгрупи (χ|3|2=1,834; р=0,608) относно конформирането
за пушене.
Мъжете (15,3%) се конформират значимо повече, отколкото
жените (6,2%) за пушене (χ|1|2=7,857; р=0,005). Има данни, че повече
мъже, отколкото жени са пушачи (Martiniuk et al., 2010). Фактори,
които допринасят за тютюнопушене при жените, са ниското
самоуважение по отношение представата за собственото тяло (Wild
et al., 2004), по-млада възраст и по-нисък социално-икономически
статус (Jarvie et al., 2011). В сравнение с неспортуващите жени,
спортистките е по-малко вероятно да пушат системно цигари и е повероятно да имат положителен образ за своето тяло (Nicholson,
Collins & Holmer, 2004).
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Фиг. 3. Процент отговори на въпроса „Вие не пушите, но току-що
сте разбрал, че човекът, когото харесвате, предпочита пушачи.
Той/тя е изненадан/а, че не пушите и Ви кара да запалите цигара.
Какво е по-вероятно да направите?” при различни социални групи
по занимание
Спортистите се конформират значимо повече от студенти от
други специалности и от работещите в ситуация, свързана с пушене
(χ|2|2=7,769; р=0,021).
77,1% от лицата, които не се конформират при хранене, не се
конформират и за пушене; 12,9% от лицата, които се конформират
при хранене, не се конформират за пушене; 5,7% от лицата, които
не се конформират при хранене, се конформират при пушене; 4,3%
от лицата, които се конформират при хранене, се конформират и за
пушене; (χ|1|2=23,072; р=0,0001).
Заключение
Потвърди се хипотезата, че за младежка възраст е характерна
ниска степен на конформиране за неутрални дейности (пушене,
хранене), свързани със здравословното състояние, тъй като до 30
годишна възраст се наблюдава кулминация на индивидуалистичните нагласи, стремежите за самоутвърждаване, постижения, съревнователност и независимост (Байчинска, К. и Гарванова, М., 2005:
108-109, 115). Конформирането за хранене в младежка възраст е
малко по-силно изразено, отколкото за пушене.
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Относно хипотезата, че по-младите се конформират повече в
ситуации, свързани с хранене, се установи, че няма значими
различия между възрастовите подгрупи при конформирането им за
хранене. В бъдещо изследване може да се провери дали в ситуации
на конформиране при избор между необичайна, рядка храна от една
страна и често разпространена храна от друга, по-младите биха
били по-склонни да рискуват и да опитат нова за тях храна, тъй като
във възрастта от 15 до 20 години нарастват рисковите поведения
(Berten, 2008) и рискуването е ценено повече от по-младите, в
сравнение с по-възрастните (Димитров, И., 2006: 58-59), а натискът
от връстниците и конформирането с връстниците са свързани с поголяма склонност за поемане на риск (Santor, Messervey &
Kusumakar, 2000).
Потвърди се хипотезата, че няма значими различия между
двата пола по конформирането им относно хранене, тъй като и
двата пола променят поведението си в стремежа си да получат
одобрение при ситуация на хранене (Hebert et al., 1997).
Частично се потвърди хипотезата, че степента, в която човек
приема другите, е свързана с конформирането при хранене. Хората,
които трудно приемат успехите и морала на другите, се конформират повече при хранене, защото са по-критични и конформирането е резултат от процеса на социално сравнение с другите по
отношение на модните стандарти за външния вид и здравословното
хранене.
Частично се потвърди хипотезата, че спортуващите се отличават от неспортуващите по проявявания конформизъм в ситуации,
свързани със здравословното състояние. Спортистите се конформират най-силно за пушене, но не се различават значимо от работещи
и студенти в други специалности по конформирането им за хранене.
Потвърдиха се хипотезите, че мъжете и спортистите се конформират по-силно, а работещите - най-слабо - в ситуации, свързани с
пушене. Затова има значение забраната да се пуши на работното
място (Zlatev, Pahl & White, 2010), установената връзка между
спортни успехи и нарастване на вероятността от тютюнопушене
(Wild et al., 2004), като повечето пушачи са мъже (Martiniuk et al.,
2010), а спортистките е по-малко вероятно да пушат системно
цигари (Nicholson, Collins & Holmer, 2004).
Частично се потвърди хипотезата, че са налице различия по
пол, семейно положение, занимание и възрастови подгрупи в
степента на конформиране за пушене. Няма значими различия по
семейно положение, нито по възрастови подгрупи относно конфор296

мирането за пушене, а на различията по пол и занимание вече се
спряхме.
Съществуват и други фактори (освен различия между социални
и възрастови групи, и възприет директен или индиректен натиск от
връстници), които могат да повлияят за конформиране в ситуации,
свързани със здравословното състояние (хранене и пушене).
Например, сцените на пушене във филмите могат да стимулират
младежите да пушат, тъй като превръщат цигарите във важен
символ в младежките групи от връстници (Jetté, Wilson & Sparks,
2007). Гледането на музикални телевизионни канали като MTV и
VH-1 е свързано с нарастване на пушенето и сдружаване с пушещи
връстници (Slater & Hayes, 2010). В бъдещи изследвания може да се
провери влиянието на авторитети, на склонността за поемане на
риск и за следване на модни тенденции при конформиране в
ситуации, свързани със здравословното състояние.
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ЗА СОЦИАЛНОТО И БИОЛОГИЧНОТО В ТЕОРИЯТА
ЗА СЕМЕЙСТВОТО
Ирина Тодорова-Липчева
Технически университет – София
Резюме: Разпадането на семейството не е нищо друго освен
трансформация на обединения между хора от семейни общности в друг
тип общност, в дефинирането на които може би ще се запази понятието
семейство. Ограничените външния влияния върху личността през
последните 100 години, поддържали нуждата от задължителни семейни
и родови общности, днес отстъпват място на възможността
личността да насочи вниманието си към индивидуалните потребности.
Индивидуалните нужди пораждат необходимостта от нов тип обединения между хората. Те включват не непременно семейните членове, а
такива, чиито потребности и нужди, предполагат взаимно осигуряване
на значими преживявания и усещане за себереализиране. Така възникват
нови типове „семейства”, в които към до сега познатите ни възможности за избор на брачен партньор се добавя и други възможности за
избор на „семейни” членове.
Ключови думи: семейство, семейство на избора, трансформиране
на семейството

Дълго време в социологията семейството е било разглеждано
като социална институция, намираща се във всички общества,
обединяваща отделните личности в групи, в които хората си
сътрудничат и чиято цел е отглеждането и грижата за деца.
Семейството е дефинирано и като група от хора, пряко свързани с
роднински връзки, чиито възрастни членове поемат отговорност за
отглеждане на децата.[1] Семейството е определяно и като наймалката организирана устойчива система от родственици и неродственици, които си взаимодействат ежедневно, които осигуряват
домашните потребности на децата и тяхното оцеляване. [15].
„Материнско право” на швейцарския етнолог и юрист Йохан
Бахофен през 1861 година полага началото на изучаването на
семейството и проблемите на матриархата. Независимо от Бахофен,
по същото време шотландския адвокат Дж. Мак-Леннан изследва
развитието на семейната организация и въвежда понятията ендогамия и екзогамия. Джак Лебоко след Мак-Леннан развива идеята
за групови форми на брак. Той разглежда общинния и комуналния
брак като най-ранна форма на брачни отношения. Важен принос в
разбирането на семейството има Луйс Морган.
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Социологическото направление в изучаването на семейството е
представено най-вече от Е. Дюркейм („Въведение в социология на
семейството”, 1888). М. Вебер („Съпруга и майката в развитието на
правото”), Ф. Мюлер-Лиера през 1911г. в „Семейство”, У. Гудсел
през 1915г. в История на брака и семейството”, С. Цимерман през
1917г. в „Семейство и цивилизация”, (1917). Френският методолог
Фредерик Ле Пле първи предприема конкретно-социологическо
изследване на семейството, анализирайки бюджета, той изучава
особеностите на живеене в различни европейски страни и в различни социални групи, описва условия и начин на живот на 300
изследвани семейства. В резултат Ле Пле предлага типологизация
на семейството (патриархално семейство – индивидът е подчинен
на общността, семейството действа като единна и неделима единица; нуклеарно семейство – цялото имущество се наследява от един,
избран от бащата син. Останалите синове напускат семейството и се
връщат към него само в случай на неудачи; нестабилно семейство –
характерно за съвременното общество, въвлечен в процеса на
индустриализация и урбанизация.
Емил Дюркейм формулирал закона за свиването на семейството от група на роднини до по-тясна група, или т.нар. съпружеско семейство.
В периода 1974-1975г. около 50 учени от 25 университета в
САЩ участвали в крупен проект за създаване на единен
обяснителен теоритичен модел на функциониране на семейството.
За първи път в историята на социологията на семейството основните центрове заети в изучаването на тази област са се обединили.
Към този момент социологията на семейството разработила множество самостоятелни направления. Участниците в проекта отделили 24 сфери на изучаване на семейството семейни комуникации,
ролеви конфликти, власт в семейството, непълно семейство и др. В
резултат, в областта на социологията на семейството са били разработени няколко десетки хиляди разработки. Сред най-известните
специалисти в областта социология на семейството са И. Най, Л.
Коттрел, У. Гуд, К. Девис, У. Берр, Р. Хилл, Г. Кристенсен, И.
Ранте, във Франция - А. Жирар, Л. Руссел, М. Бекам-бо и др.
В Русия социологическите изследвания на семейството са
насочени към изследване на репродуктивното поведение и репродуктивни нагласи, съвместяването на професионалната и семейна
роля на работещата жената, разпределението на властта в семейството. През 80-те години вниманието се насочва към изследване на
емоционалните отношения на съпрузите, проблемите на младите
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семейства, възпитание на децата в неблагополучните семейства,
сексуално и добрачно поведение. В началото на 90-те години найпопулярни в Русия били темите за проституцията, девиантното
поведение, децата сираци, самоубийствата и наркотиците, хомосексуалното поведение, градското многодетно семейство, разводът и
др. Сред най-известните руски изследователи в областта на социология на семейството са Г. Харчев (теория), М. С. Мацковский
(методология и методика), А. Н. Антонов (раждаемост), В.
Сысенко (устойчивост на брака), И. С. Голод (стабилност на
семейството), В. А. Борисов (потребности на децата), Д. Я. Кутсар
(качество брака), Н. Г. Юркевич, М. Я. Соловьев, С. С.
Седельников (мотиви и причини за развода), Л. Гордон, Э. Клопов
(жизненни цикли на семейството), И. А. Герасимова (демографска типология на семейството), В. Л. Ружже (типология на
семейните групи), Г. А. Вишневский (исторически типове раждаемост), И. В. Бестужев-Лада (прогнозиране на семейството), А.
Г. Волков (очаквана продължителност на брака), Н. В. Малярова
(типология на съпружеските конфликти), Т. Ж. Гурко (младото
семейството), Э. К. Васильева (типология на видовите жизнедеятельности семьи), В. Б. Голофаст (функции на семейството), И. С.
Кон (сексуално поведение), 3. А. Янкова (градското семейство) и
други.
През последните десетилетия семейството е обект на изследователски интерес у нас. Сред най-видните ни изследователи се
нареждат Ч. Кюранов, М. Динкова, Е. Тодорова, Л. Спасовска, Т.
Коцева, Л. Макавеева. Провеждани са редица изследвания, обединени около темите за материалните условия за живот в семейството,
основните функции на семейството, семейните отношения, типологията на семействата, ценностната система на семействата
(Кюранов, Ч. и др., 1987, Тодорова, Е.); избор на брачен партньор,
мотиви за сключване на брак, детето като ценност в семейството,
семейна власт, семейни конфликти и др. (Спасовска, Л., 1980),
непълното семейство (Тодорова, Е., 1992), многодетното семейство
(Илиева, Н. (1991), (Терзиева, В., 1995), характеристики на стабилния брак (Динкова, М., 1983), проблемите на брака и семейството
през първата половина на 90-те години (Динкова, М., 1997),
стабилността на брака и брачните отношения, брачно поведение,
дестабилизиращи рискове в добрачното поведение, отражението на
социално-демографските характеристики и ценностната система на
личността върху брака (Спасовска, Л., 2000), раждаемост и репродуктивното поведение, изследвани (Атанасов, А. 1984), (Минков,
304

М., Коцева, Т. Сугарева, М. 1986), (Сугарева, М. 1992), (Жекова, В.
1995), (Илиева, Н. 1994), (Чалъкова, Д. 1996, 2000, 2001), (Мирчев,
М., 1998), (Филипов, Д. 1999), многодетната раждаемост – (Илиева,
Н., 1991), извънбрачните раждания – (Белчева, М., 1989) майчината
смъртност – (Василев, Н. 1991), (Василев и др. 1998), (Големанов,
Н. 1992) и др.
Най-често в изследванията семейство е определяно като съпрузи и деца или роднини и домакинство. От тук следва, че думата
семейство както е дефинирано в икономическите науки, социологията и психологията, често е комбинация от понятията домакинство и роднинство. Изключение от това стандартно определение на
семейство прави клиничната и консултативната психология, където
понятието семейство включва веднъж семейство по произход –
(родители и родените от тях деца) и в допълнение - брачни
партньори и деца (могат да не бъдат родените от тях деца) [10],[13].
Според друго определение семейството се състои от два или
повече членове, единият от които е глава на семейството, свързани
по рождение чрез брак или осиновяване и обитаващи едно и също
жилище. Домакинството се състои от всички хора обитаващи
жилището, независимо от тяхната връзка. Домакинството може да
се състои от един индивид, живеещ сам, от няколко индивида,
които нямат родствена връзка по между си, или от семейства,
живеещи заедно [16].
Има различни видове семейства, много от които включват хора
свързани с брак или биологично или чрез осиновяване, а също така
и хора, свързани чрез привързаност, задължение, зависимост или
сътрудничество [13]. McDaniel определя семейството като всяка
група от хора, свързани или биологично или емоционално или
законно (институционално). Това е тази група от хора, която пациентът определя като жизнено важна за неговото благополучие [7].
Социологът Christopher Carrington през 1999 година дава различна дефиниция за семейство. Той разбира семейството като
съвкупност от хора, които взаимно се обичат и се грижат един за
друг. Неговият подход към изучаване на семейството не преминава
през идеята за родство и институция, а вместо това неговия подход
е серия от действия. Той казва, че хората правят семейството. В
специална глава от неговата книга, той разглежда процесът, при
който се достига до момента на създаване на семейство, чрез различни форми на работа, като например работа за изхранването,
домашна и др, съвместна между членовете на това семейство
дейности.
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По света семействата се формират около брака (законно
санкционирана връзка, включваща икономическо сътрудничество,
както и нормативни сексуални дейности и отглеждане на деца, и
която се очаква да бъде продължителна).
Според Лиляна Спасовска, в многообразието от дефиниции на
семейството успех имат тези, които акцентират върху най-общото,
специфичното за него качество, присъщо и за първобитните, и за
съвременните му форми, а именно – семейството е основна, социално обусловена и исторически изменяща се форма на възпроизвеждане на човешкия живот (в биологичен и социален смисъл),
което се проявява в два аспекта – като възпроизвеждане на индивида и на рода (т.е. на собствения и на другите живот.
На различни исторически етапи от развитието на семейните
отношения преобладавали териториални и икономически аспекти.
Във Франция например, в понятието семейство се включва група
лица, които се затварят през нощта, в един катинар. Руската статистика при провеждане на изследване на това, колко души живеят
на едно място, семейството се определя в зависимост от броя на
хората, които се хранят заедно. От там следва, че „според представата на селяните в понятието семейство се включва лица, които
се хранят на една и съща маса, или които се хранят от едно и също
гърне. Семейството обаче следва да се разграничава от домакинство, което може да води отделен човек или група лица, несвързани
родствено. Живеенето на много хора на една и съща площ, не може
да бъде днес определяно като семейство. Във всички времена,
семейството си остава биологично понятие, в което живеят биологични потомци.
От доста време семейството е разглеждано като социална
институция, основана във всички общества, която обединява отделни индивиди в групи за сътрудничество, които ръководят раждането и отглеждането на деца. Повечето семейства са създадени на
основата на родство, което представлява социална връзка базирана
на кръвна връзка, брак или осиновяване, което обединява индивидите в семейства. Въпреки че семейства има във всички общества,
съставът на семейството се различава в зависимост от историческия
момент и от културата на съответното общество.
През 20. век повечето членове на обществото разглеждат
семейството като социална група от двама или повече членове
свързани чрез кръвна връзка, брак или осиновяване, които обикновено живеят заедно. Първоначално, индивидите се раждат в семейства съставени от родители, братя и сестри (семейство с централна
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насоченост към социализацията). По-късно, в зряла възраст, индивидите имат свои деца или осиновяват такива (семейство с цел
създаване на поколение). В световен мащаб семейства формирани
на основата на брака, се считат за законно основана, връзка включваща икономическо сътрудничество, сексуални отношения, отглеждане на деца, която се очаква да бъде продължителна. Връзката в
английския език е свидетелство за културно схващане, че бракът
сам по себе си е правилното схващане за продължаване на рода:
традиционно хората слагат етикета на деца родени незаконно извън
брака. Освен това, matrimony (брак) на латински означава състояние
на майчинство.
Развитие на семейството
Американският етнолог Луис Хенри Морган [3] смятал, че
семейството в неговото развитие преминало през следните фази:
Промискуитет, кръвнородствено семейство, пуналуално семейство,
синдисмическо семейство и моногамно семейство. Обща характеристика на това развитие е намаляващия кръг от полови партньори и
укрепване на връзките, които обединяват членовете на семейството.
Промискуитетът е характерен за най-ниска стълба на дивост, когато
половите отношения между членовете на общността не се регулирани от никакви норми. Съществували неограничени полови
отношения между всички членове на обществото. Такива форми на
съвместен живот са съществували, когато са отсъствали отделни,
обособени семейни групи и семеен живот е бил идентичен на
обществен живот.
Много от социолозите оспорват съществуването на промискуитета като предварителен етап от развитието на семеен живот; обаче
може със сигурност да се каже, че първобитния човек е можел да
съществува само в някаква обширна общност и бил тясно свързан с
нея. Според Морган обаче, много скоро започва ограничаването на
половото общуване и започват да се отделят отделни групи. Този
процес е довел до появяването на отделна форма на семейство –
кръвно-родствено.
Кръвно-родствено семейство било характерно с групов брак.
Половото общуване в него било разрешено само между тези, които
били от едно и също поколение. Всички те, братя и сестри, които
принадлежали към едно поколение, независимо от степента на
тяхното родство, представлявали едно семейство. Това била ендогамна общност, защото включва хора от едно поколение от хора,
принадлежащи към един род или племе. Намалението от кръг на
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полови партньори довело до развитието на по-развита форма на
семейство – пуналоуално.
В пуналоалното семейство от половото общуване се изключвали най-близките кръвни роднини от женска линия, а по-късно
тази забрана се разпространила и върху останалите роднини от
същото поколение. Този тип семейства бил характерен с групов
брак, но принципа на ендогамията се заменя с екзогамия. Така че
може да се каже, че това било брак между хора от едно поколение,
но принадлежащи към различни родове. В рамките на такъв тип
брачен живот, връзките между мъжът и жената се оказали по-устойчиви. Това била първата стъпка към появата на семейната двойка.
Синдиасмическо семейство – преходен тип семейство на ръба
на дивостта и варварството, където един мъж живее с една жена.
Регулирайки половите отношения на мъжа и жената, този тип
семейство създава условия за създаване на моногамно семейство,
появяващо се по време на разпадането на родовия строй и появата
на частната собственост и класи.
Моногамното семейство се различава с тясна връзка между
един мъж и една жена. Непосредствената причина за появяването на
моногамното семейство е било стремеж да обезпечи безспорното
бащинство и неоспорването на бащинството и право на потомството да владее семейното имущество. Същевременно с укрепването на моногамното семейство се разпада и стария родов строй и
се появяват нови форми на човешки общности. Исторически развитието на семейството е от нерегулирани полови отношения към
ограничаването им в рамките на моногамното семейство.
Лорънс Стоун разграничава три фази в развитието на семейството. Нуклеарното семейство – от XVI - XVII семейна структура,
не разграничена от общността; малко домакинство, поддържащо
тесни отношения с общността, вкл. с други роднини. Според Стоун
това семейството не е било фокусирано върху емоционалната
привързаност, близост, зависимост на членовете един от друг.
Хората не са търсили емоционална интимност от брака. Изборът на
брачен партньор е бил подчинен на интересите на родителите и е
бил насочена към други аспекти на семейния живот [14]. През XVIII
век според Стоун възниква третия и най-разпространен в Европа
тип семейство – група, обвързана от близки емоционални отношения, насочена към грижа за децата. Семейните връзки се изграждат
на основата на личен избор, основан на романтична любов и
сексуално привличане.
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Според трети, до втората световна война преобладава патриархалното семейство, което се характеризира с доминиране на мъжа в
дома и подчиняването на всички останали членове на семейството
на него. В след военните години, в края на 40-те години до 80-те
години доминира стила на детецентристкото семейство, в което
най-голямо значение се предава на благополучието на детето и
съхраняване на брака в името на детето. Неотдавна възникна съпружеското семейство, в което доминират равноправни отношения, а
стабилността на брака зависи от желанието и качеството на отношенията между съпрузите.
Икономическата самостоятелност на жената, повишаването на
нейния статус неизбежно предполага партньорски тип съпружество.
Много изследователи отбелязват изменението на функциите на
семейството. През 20. век бракът по сметка се трансформира в брак
по любов. От една страна, както отбелязва И. Кон това е огромно
достижение на човека, но от друга предполага голяма честота на
разтрогване на брака по психологически мотиви, като например
несходство в характерите. В основата на тази тенденция лежи
процеса на изменение на ценностната ориентация, като в центъра
стои вече не семейната група, а индивида.
Трансформиране на семейството
В последните години връзката между отглеждането на децата и
брака отслабна. Родените от самотни жени деца се увеличиха. Все
повече хора създават нетрадиционни семейни връзки и все повече
мислят за „семейства на избора” – хора с или без законна или
кръвна връзка, които чувстват, че принадлежат един към друг и
искат да се определят като семейство.
Общественото определение за семейство бързо се разши и
освен всички останали до сега, вече включва и самотни родители,
междурасови двойки, смесени семейства, съжителстващи без брак,
хомосексуални двойки [6]. Националният институт за психично
здраве прие определението за система от взаимно обвързани обещания, за да загатне за нова структура, която се явяват семействата
през 90-те [11].
Много хора днес избират съжителството без брак, пред възможностите да узаконят отношенията си по регламентираните от
държавата ред. Много деца биват отглеждани единствено от своите
майки или пък от своите бащи. Родителите на много деца работят
зад граница, а грижите за тях поемат техните баби и дядовци. През
последните 80 години у нас родители повериха децата си на
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институции, а социални работници организираха осиновяването им
и отглеждането им от осиновителски двойки. Много семейства
днес, отглеждат биологичните деца на други родители, узаконяват
връзката си с тях, придобиват родителство равно на биологичното.
„Избират” не само партньора в живота си, „избират” и детето си.
Прекарват живота си питайки се „социалното или биологичното” е
онова, което предполага устойчивост на отношенията между деца и
родители.
Много семейства днес партнират на изпадналите в риск и
отглеждат децата им до онзи момент, в които преодолените найпосле препятствия позволяват на майка да вземе детето си. Деца
имат две майки, двама бащи и множество кръвни и некръвни
роднини. Приемни родители плачат при раздяла и гледат с надежда
родители, от чието благоволение зависи връзката с „небиологичното” им до вчера отроче в бъдеще.
Български семейства, отглеждат децата на роми, американци
осиновяват децата на българи. „Психологически причини” блокират
родителството. Медици усъвършенстват инвитро оплождането.
Инструменти заменят естествените процеси на оплождането.
Сурогатни майки „предлагат” утробите си на тези, които не могат
да износят децата си. Девет месеца майки носят дете в себе си, а
после предават отрочето на неговите родители.
Развод слага край на брака, а предусещането му отлага брака
или просто го захвърля в миналото, където младите хора днес
мислят, че му е мястото. Много хора имат система от хора около
себе си, която наричат тяхно семейство. И това не са нито техните
близки и роднини, нито техните деца и внуци. Това са хора, които
споделят общи идеи, стремящи се към общи цели.
Дали семейството включва само хората свързани в биологични
връзки?
Има толкова много варианти на семейство днес, че е трудно да
се каже какво точно е семейство. В повечето случаи ние мислим, че
семейството е група от привързани един към друг хора или сбор от
домашни групи от хора, свързани по низходяща линия от прародител, родител или осиновяване, че семействата имат някаква
степен на роднинска връзка. Обществото обаче все повече приема,
различни отклонения от традиционните форми на семейство:
възрастен човек и неговите 12 котки; съжителстваща хомосексуална
двойка с 3 приемни деца, смесена група от самотници, споделящи
къща в голям град, затворени студентски и религиозни общества,
малки групи от сражаващи се в чужда страна.[12]
310

Социологът Кристофър Карингтън дефинира семейството като
група от хора, които се обичат или се грижат един за друг, без да
непременно да обвърза тези хора с биологични или родствени
връзки. Мнозина днес се противопоставят на това само женени
двойки с деца да се дефинират като семейство, тъй като това предполага един единствен стандарт, а днес все повече хора започват
нетрадиционни връзки. Мнозина днес определят тези нетрадиционни връзки като семейства на некръвно родство или семейства
на избора [17]. Според Weston, семейства на избора са хора, с или
без законна или кръвна връзка, които чувстват, че принадлежат
един на друг и желаят да определят себе си като семейство. В такъв
случай какво съставлява и какво не семейството е въпрос на морал
и политика, който стои в основата на съвременния дебат за
семейните стойности.
Днес навсякъде се утвърждава модел на свободен избор на
съпруг, намалява значението на общността и роднинството при
вземане на лични решения, правата на жените по отношение на
семейните дела се припознават от повечето законодателства, въвежда се по-голяма толерантност към сексуалната свобода, наблюдава
се тенденция към обществено припознаване и защита правата на
децата[5].
Макар и често изследователите да представят наблюдаваните
трансформации на семейството като диструктивни по отношение на
отдавана сформираните от хората общности, в действителност
разширяването на дефиницията за семейство и включването на нов
тип обединения между хората показва, че днес ние ставаме свидели
на трансформация на семейството и заменянето му от друг тип
„прегрупирания” на хората. Външните фактори, предопределящи
сформирането им, отстъпват място на вътрешни. Хората днес
избират хората с които се обединяват. Хората днес избират сходни
на себе си други, обединяването с които много по-често от когато и
да било задоволява лична необходимост и приоритетно тази от
себеактуализация, така както личността го възприема. Възможностите за задоволяване на индивидуалната потребност излизат извън
границите на семейство, пораждат необходимост от нов тип
обединения и трансформират съществуващите до момента семейни.
Семейните членове днес избират не само партньор. Те избират и
децата си и продължителността на съвместното си съжителство,
отхвърлят фамилията на другия, не кръщават децата на свекъра си.
Очакваната от семейството ангажираност с близкия е заменена от
нестихващия страх и борба на приятели и колеги. Хората днес
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споделят страховете си с онези, които биха ги разбрали. Съпреживяват болката с близки, които сами определят като свои семейства без те да бъдат техни роднини, съпрузи или деца. Хората днес
се обърнаха към онова понятие за семейство, което френския
ботаник Пиер Магнол в края на 17. век използва за да обозначи
група от сходни един на друг видове, видове, които виреят при едни
и същи условия; видове с общи корени; видове, развитието на които
се стимулира от общи за вида им ситуации; видове, живота на които
си отива поради сходни за вида им причини.
В отношението на изследователите към семейството не рядко
се срещат и крайности – едни подценяват ролята и значението на
социалното начало, а други отдават приоритет на биологичното.
Няма да навлизаме в тази дискусия, още повече че в теорията като
че ли доминират едни или други схващания за баланс между двете
начала [2], но може би все по-често когато говорим за семейството
ще говорим за социалното и все по-рядко за биологичното.
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ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ НА СТУДЕНТИ
В КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ
Русанка Манчева
ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме: В статията са представени резултати от проведено психологично изследване със студенти от четири специалности на ЮЗУ „Неофит
Рилски” Благоевград: психология, туризъм, финанси и математика.
Потърсена е връзка между личностните особености на студентите, от всяка
специалност, и начините им на реагиране в конфликтна ситуация.
Ключови думи: конфликт, съперничество, сътрудничество, компромис, избягване, приспособяване, личностни особености.

Социалните отношения на съвременния човек са изпълнени с
различни по своето съдържание ежедневни междуличностни взаимодействия. Динамиката на тези отношения определя субективните
му усещания за пълнота в контактите (с околните) и търсенето на
положителните им страни. Съвременният човек все по-настойчиво
изпитва необходимостта да бъде личностно активен. Това с особена
сила се отнася за периода на ранната младост, когато потребността
от обхвата на общуване се съчетава с промяна на статусни и ролеви
позиции. Младият човек с присъщата си естественост и искреност
се стреми към използването на ефективни старатегии в междуличностните комуникации, които му помагат да затвърди или
коригира представата за себе си. Идеализираните страни на човешките отношеия, много бързо се заменят с реалните оценки за събития и хора. Предявяват се по-големи претенции в общуването както
към себе си, така и към околните, което подпомага социалноличностното израстване. Реалните социални ситуации постоянно
поставят младия човек пред необходимостта сам да предприема
действия, които за подкрепят личностните му позиции или ценности. Тази му самостоятелност поощрява интереса му да опознава
хората и техните постъпки и е подтик за търсене на форми на
поведение, чрез които да може да отстоява собствени оценки,
възгледи и убеждения.
Всяка позитивна активност предполага приоритетно конформиски тип отношения, които трудно се „вписват” в търсещата себе
си и опознаваща науката студентска общност. Стремежът към
познание синхронизира със стремеж към самопознание и разширяване на потребността знанието да намери форма на изразяване.
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Една от тези форми е конфронтацията. Ако се приеме, че подрастващият спори, за да изпита удоволствие от „чуването” на собствените си мисли, юношата, за да ги анализира гласно, то младият
човек, в това число и студентът, се стреми да използва тяхното
съдържание за доказване на някаква лична или социална истина.
Независимо, че тя е силно субективизирана, тази истина е насочена
към големия свят на социалните отношения и отразява представите
и разбиранията за тях. Студентът чрез спора, противопоставянето и
дори директното неприемане на чуждото мнение се стреми да
разшири обхвата на своите знания и да извлече, за себе си, идеи,
които да използва в бъдеще. Може да се приеме, че за студента,
конфликтът е една от формите за доказване, на познавателната и
социалната си зрялост на самия себе си и околните.
Водени от тези идеи решихме да проведем психологично
изследване, сред студенти, за да разберем кои техни личностни
особености влияят върху поведението им в ситуации на конфликтно
противопоставяне и противоборство, кои, от тях, подпомагат
„борбата на идеи”, противопоставянето на възгледи, представи и
оценки, като правят общуването открито и целенасочено и кои
обособяват страха от тази откритост. Като изхождаме от факта, че
конфликтната ситуация конфигурира подобен тип отношения и
поведението на човек, в нея, до голяма степен определя възможностите за нейното разрешаване или точно обратното – разрастване
на конфликта с промяня насочеността на нагласите, си поставихме
за цел да потърсим какви характеристики на студентите определят
реакциите им в нея. Типа реакции показва нагласите им, а последващите действия тенденцията за конструктивно или деструктивно поведение. За целта на 197 студента от специалностите:
Психология, Туризъм, Математика и Финанси се предпожиха два
тестови инструмента- Личностен въпросник - FRI на Й.Фаренберг,
Х.Зарг, Р.Хампел [2], Тест за изследване на типичните начини на
реагиране в конфликтна ситуация на К.Томас [1]. Относителното
разпределение на броя на изследваните лица е представен в Таблица 1.
Таблица 1. Разпределение на изследваните
лица по специалности
Специалност
N

Психология
53

Туризъм
47

Математика
48

Финанси
49
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Изборът на специалностите не е случаен. Той включва участие
в изследването на студенти, които се обучават за професии, свързани с общуването с много хора (психология и туризъм), при които
самата дейност предполага свобода в избора на цели и начини за
постигането им. Другите две професии (математика и финанси)
предполагат също интензивно общуване, но при тях целите и постигането им са плод на колективни решения или зададени готови
схеми. Общуването с различни хора е критерий за евентуалните
конфликтни ситуации, в които всеки един, от тях, може да участва.
Всички студенти са обединени от възможността поведението им в
конфликтните ситуации в настоящия момент да се съхрани като
модел за бъдещите им форми на общуване. Затова и по-трайните
особености, включващи невротизъм, спонтата агресивност, депресивност, раздразнителност, уравновесеност, откритост, стеснителност и т.н. са важен елемент за насочеността на индивидуалното
поведение, те определят съдържанието на действията в конфликтната ситуация и показват възможността конфликта да се разреши
или обратното – да ескалира. Резултатите, за тях, са дадени в
Таблица 2 и графики 1 и 2.

№
I
II
III
IV
IX
V
VI
VII
VIII
X
XI
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Таблица 2: Резултати за личностните особености
за изследваните лица /по FPI/

Наименование на
скалата
Невротичност
Спонтанна aгресивност
Депресивност
Раздразнителност
Откритост
Общителност
Уравновесеност
Реактивна агресивност
Стеснителност
Естроверсия интроверсия
Емоционална
лабилност

Психология
5.8
5.9
5.2
7
7.3
5.4
5.5
5.7
5.2
6

Туризъм
5.4
5
5.4
5
7.6
5.8
4.6
6
5.9
5.7

Математика
6.1
6.3
6
6.7
7
4.3
6
6.6
6.8
4.8

Финанси
5.9
6.3
4.7
5.5
6.3
6
5.3
5.8
5
5

5.9

4.9

5.7

4.9

Графика 1.1: Стойности на личностните особености за
студентите от различните специалности

Графика 1.2: Стойности на личностните особености за
студентите от различните специалности
Личностните особености на студентите включват една важна за
личностното им развитие характеристика –откритостта. Независимо
от специалността, която изучават в рамките на междуличностните
отношения те предпочитат свободно да изразяват своето мнение,
без да се страхуват от това, дали ще се харесат на околните или не.
Тази искреност и прямота им помагат да бъдат естествени.
Студентите, които са изследвани, се стремят към доверително,
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откровено взаимодействие с околните, съчетано с високо ниво на
самокритичност. В общуването си с околните, те експериментират
като се учат от собствените си грешки и оценяват реално своите
недостатъци. Студентите от специалност „Психология” имат повисоко ниво на раздразнителност, те са емоционално по-неустойчиви със склонност към афективни реакции. За разлика от тях
резултатите за студентите от специалностите „Математика” и
„Финанси” имат по-широк диапазон на проява на личностни особености като невротичност на личността, признаци на депресивен
синдром в емоционалното състояние, личностното поведение,
отношението към себе си и околните. За тях повече е характерно
импулсивното поведение. Единствено студентите от специалност
„Финанси” имат потребност от общуване и готовност да я удовлетворят, докато при студентите от специалност „Математика”се
откроява стеснителността и уравновесеността. Това е логично,
защото те показват и интровертна насоченост. Като цяло може да
се направи заключението, че изборът на професионалното направление е обособен от личностните особености- студентите от т.н.
хуманитарни специалности притежават личностни особености,
които подпомагат импулсивността в поведението, те реагират спонтанно и ефекта от това търсят в околните. При т.н. специалности от
природоматематическия цикъл, студентите проявяват по-голяма
въздържаност и уравновесеност. Ефективността на действията си
свързват повече със самите себе си, отколкото с околните. Това
влияе върху конкретното им поведение в конфликтни ситуации.
Таблица 3: Резултатите за измерване на типичните
начини на реагиране в конфликтна ситуация /по К. Томас/
№
1
2
3
4
5

Наименование
на скалата
Съперничество
Сътрудничество
Компромис
Избягване
Приспособяване

Психология

Туризъм

Математика

Финанси

5.0
7.1
7.1
6.2
5.1

4.9
6.4
7.7
5.7
5.5

5.8
5.3
7.3
6.4
5.2

4.8
6.2
7.3
7.2
4.6

В ситуациите на конфликтно противопоставяне, студентите от
четирите специалности, не си поставят за цел на всяка цена да
наложат своето мнение, по-скоро предпочитат да се откажат от
някой свои идеи за момента, но не и да ги игнорират или забравят.
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Подобна рационалност, в поведението, може да се приеме като
„стратегически ход”, като оценяване на междуличностните
отношения, като по-значими от моментните противопоставяния и
„сблъсъци”. Това проличава в избора на предпочитан начин на
реагиране, определящ насочеността на поведението- компромиса.
При компромисното поведение целта е, при участие в конфликт или
развитие на конфликтни отношения, да се намери своевременно,
взаимноприемливо решение, което частично да удовлетворява и
двете страни. Обръщането към проблема става директно, за което
помага откритостта в общъването, но самият проблем не се анализира задълбочено, по-скоро се споделят различията, правят се
взаимни отстъпки или се търси бърза позиция, която трябва да се
приеме поради недостатъчност на време. Участвайки в конфликтни
противопоставяния студентите предпочитат да направят взаимни
отстъпки, да „вземат” промеждутъчни решения, които за момента
удовлетворяват и другата страна в конфликта, защото в откритото
противопоставяне никой не печели, но и никой не губи. Подобна
нагласи определя асертивност в поведението, която се разпростира
и върху конфликтните противопоставяния.

Графика 2: Разпределение на типичните начини на реагиране
в конфликтна ситуация
На Таблица 3 и Графика 2, се вижда, че за изследваните лица
самата конфликтна ситуация не се възприема като нещо непреодолимо, а по-скоро като възможност за изразяване на собствени
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мисли и идеи. В нея студентите от специалност „Психология”
повече се опитват да сътрудничат, докато студентите от специалност „Финанси” предпочитат да игнорират, омаловажат или прикрият наличието на конфликтното противопоставяне. Те са
ориентирани повече към отстъпчивост в отношенията, отколкото
към проява на някаква активност в него, тяхното поведение е поскоро комформиско, отколкото конфликтно. Вероятността конфликтът да се отложи във времето е много голяма, защото има наличие
на неувереност или несигурност в моментните аргументи и конфликтът се възприема като заплаха. Възможно е и по-задълбочено
преживяване на конфликта, защото изследваните студенти, от тази
специалност, приоритетно са с интернална личностна насоченост.
Конкретните връзки между личностните особености и типичните начини на реагиране в конфликтна ситуация се установяват
чрез корелационните връзки между отделите променливи.
Таблица 4: Коефициенти на рангова корелация между
типичните начини на реагиране в конфликтна ситуация и
личностните особености на студентите от четирите
специалностти
неврот.

спон.
агрес

депрес.

раздр.

общит.

уравн.

реакт.
агрес.

стесн.

откритост

ем.
лаб.

Pearson
Correlation

.644

.0407

.891

.562

-.987*

.780

.918

.884

.072

.575

Sig. (2tailed)

.356

.597

,109

.438

.013

.240

.082

.116

.928

.425

Pearson
Correlation

-.563

-.415

-.610

.017

.667

-.502

-.919

-.787

.302

.031

Sig. (2tailed)

.437

.585

.390

.983

.331

.498

.081

.213

.698

.969

Pearson
Correlation

-.631

-.677

.146

.858

.249

-.690

.252

.324

.302

-.761

Sig. (2tailed)

.369

.323

.854

.142

.751

.310

.748

.676

.698

.239

Pearson
Correlation

.627

.788

-.479

-.046

.130

.376

-.041

-.310

-.999*

-.258

Sig. (2tailed)

.373

.212

.521

.954

.870

.634

.959

.690

.001

.742

Pearson
Correlation

-.540

-.753

.694

-.162

-.294

-.342

.422

.643

.896

.042

Sig. (2tailed)

.460

.247

.306

.838

.706

.658

.578

.357

.104

.958

стил

съпернич.

сътрудн.

компром.

избягване

приспособ.
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Значими корелационни отношени се откриват при всеки един
от начините на реагиране в конфликтната ситуация, определящи
персоналния стил на студенско поведение. Когато личността на
студента ограничи общителността си, когато депресивността,
реактивната агресивност и стеснителността растат, тя предпочита
да използва съперничеството, нападението, желанието да наложи
своето мнение. Това е една защитна рамка – поради страха от
неуспех целенасочено да се „нападне” другия участи в конфликта.
Липсата на общуване предполага негативизъм в ситуации на
конфликт (r = -,987). Когато липсва реактивна агресивност и стеснителност, тогава поведението е противоположно. Студентската
личност е готова да сътрудничи, да обмисля спокойно конфликтната ситуация и разумно да търси възможности за нейното разрешение. Това я прави конструктивен участник в открития конфликтен диалог. Компромисният стил, който е най-характерен за
изследваните лица, се проявява тогава когато те не са силно притеснени, не реагират спонтатно и агресивно, не са емоционално лабилни, но са целенасочени и искат на всяка цена конфликтното
противопоставяне да се преодолее, затова се дразнят ако това не се
случи (= ,858 за раздразнителност). Избягването, характерно повече
за студентите от специалност „Финанси” положително корелира с
невротичността и спонтанната агресивност, колкото те са по-ярко
изразени, толкова повече личността на студента определя
конфликта като застрашаващ я и предпочита да не участва в него
или да го отложи за по-късен етап, което отхвърля отвореността за
анализиране на проблема, довел до конфликта или свободното
изразяване на собственото мнение (r = - ,999 за откритост) Независимо, че не е толкова изявен, приспособяващият тип реация положително се отнася с откритостта (r = ,896), която по-скоро показва
наличието на комуникации, ориентирани към нежелание за игнориране, отколкото активност в конфликтното противопоставяне,
поради наличие на силно преживяване на ситуацията (r = ,694 за
депресивност), което отхвърля възможността за бърза агресивна
реакция (r = -,753 за спонтанна агресивност).
На базата на проведеното изследване и така получените
резултати за поведението на студентите по време на комфликтна
ситуация могат да се направят няколко заключения:
1. Независимо, каква е сферата на познавателните интереси на
студентите, те предпочитат в рамките на междуличностните си
отношения да бъдат открити и откровени.
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2. Липсата на откритост в отношенията поражда негативизъм в
ситуации на конфликтен сблъсък на идеи, възгледи и оценки.
Тогава личността става агресивна и раздразнителна.
3. В ситуации на открито противопоставяне се предпочитат
начини на реагиране, които не биха усложнили конфликта, но не
биха го и разрешили. Тенденцията е конфликтът да се преживява
като нещо моментно, което може да се разреши във времето.
Неувереността засилва тази тенденция, докато спокойствието и
уравновесеността подпомагат рационализирането на съдържанието
на конфликта.
4. Разрешението на конфликта предполага не постигането на
взаимно изгодно решение за двете страни в конфликта, а вземането
на компромисно решение, което е моментно, до следващия етап на
конфликта. Липсата на социален опит подтиква студентската
личност да бъде внимателна и последователна в своите действия. Тя
мисли повече за настоящето, отколкото за бъдещето.
5. Макар и с по-повърхностно отношения към ситуациите на
конфликт и неувереност в участието си в тях, студентите със своята
откритост показват добронамереност и готовност да се справят ,
макат и не бързо с възникналите проблеми. Те обмислят своето
присъствие в конфликта и искат да го разрешат чрез взаимни
отстъпки, макар и моментни. Това ги прави конструктивни и
целенасочени.
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ПРОУЧВАНЕ НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА САМОТА
Наташа Вирмозелова
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме: В тази статия се фокусираме върху изследването на
самотата и свързаността й с афилиативната тенденция. Проследяваме
също така и връзката между социално-демографските фактори местоживеене и семейно положение с генериране на преживяването на самота
Ключови думи: самота, афилиация, семейно положение, местоживеене

Въведение
Самотата се определя като негативно, субективно преживяване
в резултат на противоречието между желаното и постигнатото в
междуличностните отношения [6]. Това противоречие между желан
и реален контакт може да продължи по-дълго или да бъде
променено в зависимост от силата на загубата или промяната в
личните нужди и желания [7]. Промените в индивидуалния живот,
които се отразяват на самотата, могат да са временни и ситуативни,
но могат и да са постоянни и дълго продължаващи. Изследването на
самота поставя много предизвикателства. Както повечето емоционални преживявания, понятието самота е двусмислено и неясно,
изплъзващо се от точно дефиниране и отправящо предизвикателство към неговото изследване. Усложнявайки изследванията термините „самота”, „сам”, „социална изолация”, „ограничена социална
подкрепа”, „липса на социални връзки”, често се използват взаимнозаменяемо [8]. Освен това различни научни дисциплини, се
интересуват от този конструкт, така се разширява обхвата на изследванията на самотата между клинична психология, консултативна психология, социална психология и психология на развитието,
както и антропология, социология и т.н. [9]
Самотата е била концептуализирана и чрез перспективата на
теорията на привързаността (Wei, Russell, & Zakalik, 2005). Създадена от Джон Боулби, [5] теорията за привързаността е центрирана
върху идеята, че човешкото същество има вродена нужда да
формира връзки, за да се чувства сигурно. Теорията на привързаността подчертава важността, че грижещите се за децата предават
своя модел за създаване на връзка на самите деца. На база на
проучвания на деца, Айнсуърт и колеги [3], идентифицират три
основни стила на привързаност – сигурен, тревожно-амбивалентен,
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отхвърлящ. Децата, чийто стил на привързаност се базира на
сигурност, имат добри способности да изследват светът, който ги
заобикаля и ефективно да регулират собствените си емоции, тъй
като техните фигури на привързаност обезпечават основата на
сигурността[5]. По-късната работа е фокусирана върху това как
стилът на привързаност функционира в периода на съзряване.
Усвоените модели в бебешка и детска възраст налагат форма за
начина, по който индивидите създават следващите междуличностни
взаимоотношения и близостта, която поддържат във връзките през
зрелостта [4]. В процеса на човешкото развитие, хората придобиват
опит и познания, което става чрез активното взаимодействие с
другите, с които са свързани в различни области от живота.
Теорията на привързаността е базата, на която Уейс [12]
изгражда типология на самотата, след което теорията на привързаността е включена в еволюционната рамка на самотата. Затова и
разбирането на теорията на привързаността е важно при концептуализиране на самотата. В книгата си „Loneliness: The Experience of
Emotional and Social Isolation”, Уейс разглежда понятието самотата
като съставено от два отделни типа: емоционална самота и социална
самота. Емоционалната самота, той описва като липса на близка,
интимна връзка с друг човек. Социалната самота, според него е
липса на социална мрежа, в която хората да споделят съвместни
интереси. Типологията на Уейс се основава на предположението му,
че различните типове взаимоотношения се свързват с различни
видове нужди, които резултират в дистрес и самота [10]. Уейс
идентифицира шест различни нужди свързани с междуличностните
взаимоотношения:
1) нужда от свързаност, чрез връзка която обезпечава безопасност и сигурност, обикновено давана от родители, съпрузи, или
любовни партньори;
2) нужда от социална интегрираност, от чрез връзка която дава
усещане за принадлежност, обикновено чрез приятелите;
3) нужда от отговорност и удовлетвореност, от връзка която да
носи усещане за отговорност за някого, обикновено за дете;
4) нужда от оценяване, която носи на човек усещането за
компетентност, обикновено се получава от колеги или служители;
5) нужда от надеждна връзка, обикновено получавана от роднините и членовете на семейството;
6) нужда от попечителство, което идва обикновено чрез доверието в авторитетите като родители или учители.
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Уейс свързва емоционалната самота с недостиг в привързаността, а социалната самота с недостиг на социална интегрираност.
Уейс предполага, че недостигът от всеки тип нужда води до
различен дистрес, според теорията на Уейс - дистресът свързан с
емоционалната самота и дистресът породен от социална изолация,
вече се разглеждан като е качествено различни. Уейс твърди, че
емоционалната самота води до чувства на тревога и изолираност, а
социалната самота би могла до донесе чувства на отегчение, безцелност, маргиналност. Изследванията вдъхновени от Уейс, разглеждат емоционалната и социалната самота и предшестващите ги
преживявания, както и следствията от тях [11]. Изследването на
емоционалната самота по дефиниция включва изследване на близостта, интимната привързаност към друг човек, а проучването на
социалната самота се свърза по дефиниция с изследване на социалната мрежа.
Обсъждане на резултатите от изследването на самотата
В периода април 2011 – май 2012 година са изследвани 620
човека на възраст от 15 до 65 години,
1 гр. до 20 години – 224 изследвани лица,
2 гр. обхваща 21-30 г. – 7 изследвани лица,
3 гр. съответно 31-40г. – 119 изследвани лица,
4 гр. от 41 до 50г. - 234 изследвани лица,
5гр. над 51 години – 36 изследвани лица.
По пол са:
261 (42%) изследвани мъже,
359 (58%) изследвани жени.
По местоживеене са от:
Село – 17 изследвани лица
Малък град – 209 изследвани лица
Средно-голям град – 277 изследвани лица
Голям град – 117 изследвани лица.
Според семейният им статус се делят на:
Несемейни – 234 изследвани лица
Семейни – 335 изследвани лица
Разведени – 39 изследвани лица
Вдовци – 12 изследвани лица.
Използвана е „Методика за диагностика на самотата” по Йънг,
която е публикувана от Русанка Манчева в „Практикум по психология на девиантното поведение” [2]. При работата с методиката
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сме използвали както корелационен коефициент на Пиърсън за
установяване на зависимости между променливите самота и афилиация, Т-критерии и Дисперсионене анализ за сравнение на групи
по пол и възрасти, също така и хи-квадрат (Chi-Square) анализ, за
изводите които се правят по отношение на всеки един от отговорите
на общо 19-те теми от „Методика за диагностика на самота”.
І. Възрастови различия в преживяването на самота
Изследването на самотата започнахме с установяване на съответното преживяване при хора от различни възрасти.
Като цяло резултатите от дисперсионен анализ за търсене на
различия между повече от две групи, в този случай пет възрастови
групи, не установи между групови различия F |4| = 1,417 при sig=
0,227. Тоест като цяло преживяването на самота не се отличава с
по-особена честота при различните възрасти.
Хи-квадрат (Chi-Square) анализа, обаче показа, че във възрастов аспект се наблюдават възрастови различия по отношение на
две теми от методиката на Йънг.
Едната тема е №12, чието съдържание е свързано с
безпокойство от липсата на хора, които да се нуждаят от грижите на
изследваните лица от нашата извадка. Хи-квадрат анализа показва,
Chi-Square|12| = 30,767 при sig= 0,002, че 50% от изследваните,
които много се тревожат, че никой не се нуждае от тях са на възраст
до 20 години, другите 50% с този отговор са изследваните между
41 и 50 години.
Следващата тема по, която Chi-Square|12| = 38.852 при sig=
0,000 установи различие между отговорите е №14, по отношение на
тревожността от липсата на удовлетворителни сексуални контакти.
Тук 80% от посочилите преживяване на висока тревожност поради
непълноценни сексуални контакти са 1 възрастова група или изследваните до 20 години, този резултат е логичен визирайки
младата им възраст и първите опити за интимни преживявания. 8%
от 3 възрастова група (31-40 години) и 12% от 4 група (изследваните от 41 до 50 години), декларират същият отговор, тоест преживяват тревожност поради липсата на удовлетвореност в интимните си контакти.
ІІ. Полови различия в преживяването на самота
Данните от следващата таблица №1, показват, че няма различия в преживяването на самота между половете, тоест тя е типична
в еднаква степен и за мъжете и за жените.
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Таблица 1. Представяне на резултатите от Т-критерий за
сравнение между двата пола при преживяването на самота
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

Самота
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

618

.552

-.27285

564.420

.551

-.27285

F

Sig.

t

df

.169

.681

-.596
-.597

Std. Error
Difference

Lower

Upper

.45805

-1.17237

.62667

.45713

-1.17073

.62502

Резултатите от Т-критерий показа, че не се наблюдават значими различия в преживяването на самота между мъжете и жените.
Тъй като Sig на Levene's Test for Equality of Variances е по-голямо от
0,05 в случаят sig= 0,681 допускаме, че разсейването на данните е
еднакво. Това, което удостоверява наличието на различие е Sig от
Т-test for Equality of Means, което по „Методика за диагностика на
самотата” сочи липсата на значими полови различия в преживяването на самота T|618|= 0,596 и sig=0,552.
Също така резултатите от хи-квадрат анализа не показаха
значими различия според половият критерий, в типовете отговори
на никоя от 19 теми от методиката за диагностика на самотата.
ІІІ. Връзка между преживяването на самота и местоживеенето
Chi-Square анализ показа, че местоживеенето има отношение
към преживяването на изолираност (тема №5) Chi-Square|9| = 27,762
при sig= 0,001 – живеещите в селата не се чувстват изолирани от
заобикалящите ги хора, за сметка на живущите в средно големите
градове, където най-висок процент хора 48,7% споменава за
безпокойство по отношение чувствата си на изолираност. Близостта
на съседството в селата много често се налага от общите занимания
свързани с взаимопомощ при дворната или кърската работа, това
носи дух на съпричастност и взаимност, а хората не се преживяват
като сами и изолирани един от други, дори разделени на значително разстояние в махали. Хората живеещи в средно големите
градове изглеждат най-много засегнати от чувството на изолираност. Допускаме, че това е свързано с факта, че от една страна те не
са близки с хората в съседство така като в селата, тъй като нямат
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общи дейности, които да ги свързват по между си, от друга страна
не са толкова социално ангажирани, както хората живеещи в
големите градове имат повече възможности за забавление, включване в групови инициативи, което ги прави съпричастни към дадена
група.
Най-много хора (45,7%) от малките градове споделят, са
загубили доверие в свои близки (тема №11), на които са разчитали
и които са ги подвели Chi-Square|9| = 17,577 при sig= 0,040, а наймалко от това споделят жителите на селата 8,6%. Взаимоотношенията в селата често се градят на поетите ангажименти между
съселяните, а в малките градове хората често са с нагласи за
близост и взаимност, но тези нагласи често се оказват илюзорни и
наивни.
При 60% от изследваните с местожителство в малък град се
наблюдава безпокойство по отношение на липсата на човек, за
когото да полагат грижи (тема №12) Chi-Square|9| = 25,999 при sig=
0,002. Този резултат кореспондира с шестстепенната класификация
на нуждите по Уейс, който свързва неудовлетворените видове
нужди с преживяването на определен дистрес или самота.
Най-недоволни от отношенията си с другите хора според (тема
№16) Chi-Square|9| = 23,468 при sig= 0,005, се падат на жителите на
средно големите градове 56,7%, а никой от изследваните лица с
местоживеене село (0%), не споделя за такава неудовлетвореност.
Хората от средно големите градове (73,8%) най-често споменават, че през изминалата седмица често са се чувствали самотни
(тема №19) Chi-Square|9| = 24,023 при sig= 0,004. От хората в
малките градове 19% споделят същото преживяване на самота, а от
тези в големите градове само 7,1% споменават за преживяване на
самота през изминалата седмица, като никой от живеещите на село
не споменава за преживяване на самота през изминалата седмица.
Обобщено погледнато статистическите резултати показват, че
най-малко самотни, изолирани и разочаровани са хората живеещи в
селата. Най-голяма част от жителите на средно големите градове
споделят за преживяване на самота и безпокойство от чувството за
изолираност, също така те преживяват и най-голяма неудовлетвореност от контактите, които имат със заобикалящите ги. Жителите на малките градове в най-голяма степен се безпокоят от
липсата на човек, за когото да полагат грижи, както и споделят
разочарование, че техни близки хора са предали доверието им. В
тази част се наблюдава влиянието на социалните фактори, които
провокират преживяването на самота. Големината на мястото, в
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което живеят хората е значимо по отношение на очакванията, които
имат хората за начина по който се развиват взаимоотношенията им.
Разбира се важен аспект тук е и в каква степен хората са зависими
един от друг в своето съществуване и едновременно с това колко
ценни са за осъществяване на намеренията.
ІV. Връзка между преживяването на самота и семейното
положение
Семейното положение също е фактор, който повлиява преживяването на самота. Тук допускаме, че по-скоро емоционалните
фактори са тези, които влияят върху нагласите ни за взаимоотношенията с близките хора.
Често безпокойство поради чувство на изолираност (тема №5)
при коефициент на Chi-Square|9| = 18,307 при sig= 0,032, споделят
48,7% от изследваните лица, които са със статус несемейни. При
семейните този процент също е висок 35,9%, а най-малко това безпокойство е типично за разведените 12,8% и вдовците 2,6%.
Допускаме, че тази разлика е в резултат на субективното отношение
към факта “живот без партньор”. Вероятно липсата на опит в
патрньорските отношения, носи за несемейните разочарованието от
невъзможността (поради различни причини) за любовен опит.
Изключително интересен е този резултат, от който е видно, че
хората, които никога не са били в брачни или в семейно-съжителстващи отношения имат по-засилено чувство на изолираност, отколкото вдовците които са загубили своят партньор. Това потвърждава, че преживяването на самота е свързано с личната оценка,
която хората поставят на собствените си преживявания във връзките с другите хора, а не на база реален факт от живота, който
определя самостоятелното живеене като самотно. Несемейните в
изследването са предимно хора до 35 години, при които липсата на
партньор се оценява като негативно преживяване, както от тях
самите, така и от страна на обществеността.
Тревога по отношение на липсата на хора за взаимност и
разбирателство (тема №6) от анализа на Chi-Square|9| = 20,290 и
sig= 0,016, се наблюдава при 62,5% от изследваните отново със
статус несемейни. Този процент за семейните е 37,5%, а при
разведените и вдовците е 0%. Отново данните тук провокират
мисленето ни. Отново тук подхождаме чрез концептуализирането
на самотата като на преживяване, което е свързано със субективното приемане на неблагополучието във взаимоотношенията, а не с
реалното гледище за него. От една страна този висок процент за
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несемейните показва, че преживяват безпокойството си от липсата
споделеност и разбирателство, което обикновено е пречка за задълбочаване на взаимоотношенията. Същевременно семейните,
които са включени и са част от система с ясни партньорски граници
също изпитват затруднения във взаимното разбирателство. Този
изследователски факт може би носи информация и затова, че понякога нагласите на семейните хора за взаимност и разбирателство са
надценени, това събужда въпроси дали това наистина са основните
структури, върху които се изграждат и поддържат семействата и не
са ли преекспонирани като семейни ценности взаимността и
разбирателството.
Ескалацията на резултатите продължава за сметка на семейните, 50% от тях страдат затова, че немогат да споделят с никого
мислите и чувствата, които имат (тема №7) – тук коефициента е
Chi-Square|9| = 17,301 отново е значим при sig= 0,044. Табутата,
които обичайно имат семейните хора свързани с ненарушаване на
семейните граници чрез споделяне на личните преживявания е
показателно и в настоящото проучване. Разсъждавайки върху този
резултат няма как да не приемем факта, че семейството е отговорност на членовете му и преодоляването на вътре семейното напрежение, не може да бъде чрез изнасяне навън на мисли и чувства, ако
те не са намерили мястото си преди това в границите на семейството. Споделянето на житейският опит с близки и приятели е една
от основните нужди събираща хората заедно, но липсата на споделеност в границите на семейството още повече усилва преживяването на самота.
Отново шокиращ резултат е този, че 81,8% от семейните
смятат, че в момента никой не е загрижен за тях (тема №10) при
коефициент Chi-Square|9| = 25,709 при sig= 0,002. Останалите
проценти 18,2% се отнасят към несемейните, но никой от разведените и вдовците не споделя за липсата на загриженост от страна на
близки и приятели. В известна степен резултатът е логичен, тъй
като обикновено хората, които са имали нещастно развили се семейни отношения, веднъж преминали през негативните преживявания, са способни по-лесно да ги идентифицират у себе си другите,
което им позволява и по-висока реактивност за корекция. Семейните в нашата извадка са в ситуацията на проявяване на загриженост към членовете на семейството си, без обаче да поддават
сигнал за собствените си преживявания както регистрирахме в
предходния абзац. Липсата или неспособността на доверителни
контакти, които да помогнат за промяна на гледището към проб330

лема, носи особено остро дискомфорта от тревожността, че човек е
сам в своите затруднения, без да може да усети загрижеността на
хората около себе си. Също така семейните от позицията на хората,
които знаят и могат да удовлетворяват нуждите на останалите, са
натоварени допълнително и с очакванията от страна на другите за
самостоятелност в разрешаване на трудностите и липсата на
загриженост към тях е по-скоро от позицията на ролята, в която се
намира всеки един когато има очакването, че другият може и сам да
се справи.
Следващата тема (тема №12) от методиката за самотата, по
която се срещат различия между групите е свързана с тревожността
относно липсата на човек, за когото да се полагат грижи и да се
проявява чувство на отговорност, коефициент Chi-Square|9| = 30,275
при sig= 0,000. От несемейните 66,7% обявяват безпокойството си
от този факт, следвани от семейните. При вдовците и разведените
нуждата от взаимна грижа и отговорност се декларира от по 6,7 %
за всяка от двете групи. Несемейните приемат липсата на човек, за
когото да се грижат като негативно преживяване, което може би се
свързва и с липсата на съществени взаимоотношения, които когато
хората не притежават, възприемат като много по-привлекателни в
сравнение с тези, които имат или са имали семейна обвързаност.
Несемейните водят класацията по неудовлетвореност и тревожност също така и спрямо липсата на сексуална интимност (тема
№14) Chi-Square|9| = 41,096 при sig= 0,000. Несемейните, които
споделят за неудовлетвореност в интимните си преживявания е
80%. Останалите проценти са разпределени към семейните 12%,
които страдат от липса или неудовлетвореност в интимното общуване с партньора, както и по 4% за останалите две групи на
разведените и вдовците.
Най-песимистични обаче относно удовлетворителни взаимоотношения в бъдеще (тема №16) Chi-Square|9| = 17,939 при sig= 0,036,
са семейните, които са 64,3%, а най-свободни в надеждите си за
близки взаимоотношения в бъдеще са вдовците, които явно преживяват свободата от липсата на партньор по-спокойно в сравнение
с разведените например. Липсата на перспектива за семейните по
отношение на нови близки контакти, които носят повече удоволствие е логична, визирайки трайния ангажимент, който имат към
брачните си партньори.
Най-самотни (тема №19) през изминалата седмица при ChiSquare|9| = 33,743 при sig= 0,000, са се чувствали несемейните
44,4%, следвани от семейните с 33,3% и накрая от разведените,
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които са 22,2%. Никой от вдовците през изминалата седмица не се е
чувствал самотен. Естествено е за несемейните, хората които нямат
близки емоционални контакти да се чувстват най-самотни.
Интересно е обаче, защо никой от вдовците не се чувствал самотен.
Отговора може би се крие в предходния абзац, където вдовците се
оказаха с най-много оптимизъм за бъдещи контакти, в които да
инвестират значителна част от емоциите си.
През обобщен поглед би могло да се каже, че със сигурност
наличието на семейна връзка носи преживяване на сигурност и
приетост, но от получените данни да не забравяме, че субективното
чувство на неудовлетвореност от контактите с близките, носи със
себе си преживяване на самота. Така именно тези, които са найплътно включени в семейната система, споделиха, че се чувстват
неудовлетворени от контактите си и по-лошо дори нямат перспектива за подобряването им в бъдеще. Връзката на семейното положение и самотата, би могла да бъде отнесена към емоционалните
предпоставки за самота.
V. Връзка между преживяването на самота и афилиацията
За установяване на зависимост между самотата и афилиацията
(както и скалите от методиката „Мотивация за афилиация”), е
използван корелационен коефициент на Пиърсън. Методиката
„Мотивация за афилиация” е създадена от Албърт Мехрабиан въз
основа на концепцията на Хенри Мъри за двуполюсните социални
потребности. Оригиналната версия има два дихотомни субтеста, в
използваната модификация [1] за български условия има осем
противостоящи си скали.
Наблюдаваните в следващата таблица 2 коефициенти са, от
слаби до средни и въпреки тези сравнително ниски числа, се забелязва тенденцията на свързаност между двата изследвани конструкта.
С нарастване на потребността за включване в група се наблюдава обратно-пропорционална свързаност със самотата, тоест
послед-ната намалява. Колкото повече човек се стреми да стане
част от група, толкова по-малко самотен е r = -0.322 при sig = 0,00.
Потребността от отдръпване от своя страна се свързва положително със самотата. Колкото повече човек се отдръпва от взаимодействие с други хора, логично на това толкова по-самотен се
чувства r = 0,277 при sig = 0,00.
Следваща корелация, която се наблюдава е между самотата и
избягването на конфронтация r = 0,289 при sig = 0,00. Тук връзката
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е право-пропорционална и положителна, което означава, че хората
колкото повече са самотни, толкова повече избягват
конфронтацията с другите. Това е логично, тъй като обичайно се
смята, че конфронтиращите се хора не са привлекателни за контакт
и взаимоотношения, което провокира в самотните стремеж към
избягването на този стил на общуване.
Таблица 2. Представяне на резултатите от
корелационен анализ на скалите от методика
„Мотивация за афилиация” и преживяването на самота

Самота

PC
Sig
N

Потребност за
включване в
групата

Потребност от
отдръпване от
групата

Избягване на
конфронтация

-.322**
.000
620

.277**
.000
620

.289**
.000
620

Плахост,
зависимост от
одобрението на
групата
.421**
.000
620

СвобоДиСпонда,
рект- Дистантан- независ. ност
цираност в
от
при
ност в
кон- мнение- конконтакта
то на фрон- такта
групата тация
-.276**
.000
620

.137**
.001
620

-.114**
.004
620

.244**
.000
620

Видно от таблицата е, че също така съществува правопропорционална зависимост между скала „Плахост, зависимост от одобрението на другите” и преживяването на самота r = 0.421 при sig =
0,00. Колкото по-самотни са хората, толкова по-плахи и зависими са
от одобрението на околните. Преживяването на самота понякога е
така остро в негативните емоции, че хората за да го ограничат са
склонни да проявят плахост при изразяване на себе си, тъй като не
рядко негативната санкция носи повече дискомфорт, от отричането
на собствената индивидуалност.
Паралелно с това се наблюдава, че връзката между самотата и
спонтанността в контакт а е обратнопропорционална r = -0.276 при
sig = 0,00, тоест колкото по-самотни са хората, толкова по-малко
спонтанни са в контактите си с другите. Преживяваната санкция
винаги е ориентир в това какво може и какво не може да се изтърпи
като поведение, за това мярката която е създадена в човека като
модел за изграждане на връзки, се използва често без оглед на
причините породили преживяването. По тази причина дори неоснователно, в контекста на изследването, но самотните нямат куража да
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бъдат спонтанни, защото както беше видно те са зависими от одобрението на групата, която не понасяйки конфронтиране, ги изправя
преде избора на пасивно поведение, често нетолериращо личните
ресурси.
Връзката между самотата и свободата от мнението на групата
r = 0,137 при sig = 0,01 показва, че колкото по-самотни са хората,
толкова по свободни са да изразяват мнението си. Резултат, който в
призмата на предходните параграфи е изключително логичен. С
нарастване на свързаността с групата, нарастват и тенденциите,
които отричат индивидуалното своеобразие, а подкрепят уеднаквяването на стандарта между групата и нейните членове.
Директността при конфронтиране корелира негативно със
самотата r = -0.114 при sig = 0,04. Това също потвърждава направените вече по-горе разсъждения относно избягването на конфронтация и цялостната включеност в група. Директността при конфронтиране е подценена стратегия за сметка на социално-одобряеми
като отстъпчивост и компромисност, които по наше мнение са
много по-напрягащи и манипулативни, без да подпомагат особено
груповия процес.
Дистанцираността в контакта със самотата имат правопропорционална корелация r = 244 при sig = 0,00. С нарастването на
дистанцираността в контактите, нараства и преживяването на
самотата. Истинският човешки контакт е свързан с директност,
емоционалност и активност при търсене на стратегии за взаимодействие, а не с пасивност и потискане на спонтанно събуждащите
се позитивни и негативни преживявания.
Като цяло самотата корелира отрицателно с афилиацията r = 0.235 при sig = 0,00. Този резултат виден от следващата таблица
№2, доказва категорично връзката между тези два конструкта и
значението на взаимното им изследване.
Таблица 3. Представяне на резултатите от корелационен
анализ межди афилиацията и самотата
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Pearson Correlation,

Sig

- 0.235**

0.000

Конструкти
Афилиация
Самота

От теорията на Боулби [5], както и разработките на
Ейнсуърт[3,4] и Уейс[13] става ясно, че основният модел за привързване към хората се приема от обекта на привързаност, като в
повечето случаи това са собствените родители. Принадлежността
към семейната група е необходимо условие, чрез което влизаме в
контакт с другите хора, взаимодействаме с тях, те влияят върху
нашето развитие и ние влияем върху тяхното развитие. За човешкото същество принадлежността към социална група е фундаменталният фактор, който определя човешкото му развитие [1]. В
това число мястото, на което се отглеждат децата, както и специфичните взаимоотношения в семейството и семейният статут на
родителите, влияят върху начина, по който се възприема връзката
между хората и значението, което се придава на липсата им.
Значението на разработките свързани със самотата и афилиацията е
свързано и с факта, че неудовлетворените човешки нужди от
контакт и привързаност, носят изключителен дистрес и тревога,
които рефлектират в усложнения както от социален и личностен
характер, така и засягат физиологичното функциониране на хората.
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МОТИВИ НА ПРЕСТЪПНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Йоанна Недялкова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Мотивацията се занимава с въпросите „ защо” на поведението.
Тя се отнася до вътрешните състояния на организма, които водят до
провокиране, упорство, осигуряване на енергия и насока на поведението. Основна отличителна особеност на човешките действия е
техния съзнателен характер. Всеки човек предварително осъзнава и
осмисля действията, които трябва да извърши и резултатът, който
ще получи чрез тях.
При всяко волево действие става дума за осъзнаване на една
специфична човешка потребност да се извърши нещо, за да се
постигне определен резултат. Тази човешка потребност играе ролята на мотив за извършване на едно или друго действие. А. Н.
Леонтиев разглежда два варианта на действия. Когато действието е
част от дейността, то мотивът и целта не съвпадат. Съществуват
обаче действия, при които се фиксира” съвпадение на действуващия
мотив с целта”. При подобно положение целта се трансформира в
мотив със съответната подбудителна функция.
Мотивирането на едно или друго действие не протича гладко и
безметежно. Много често този процес се реализира спонтанно и
протича при особено емоционално напрежение. Това е характерно
за конфликтните ситуации. Колкото по-добре е осъзната и осмислена тази потребност, толкова по-прецизно личността може да
планира и реализира дадено действие.
Всяка историческа епоха създава както стимули, така и проблеми за социалното развитие на личността. Отклонението в поведението също са обусловени от социалната ситуация и по- точно от
характера на усвоявания социален опит. Възгледи, навици, потребности се изграждат у човека под въздействието на социалните
условия на живот.
Приемането на тази теза съвсем не означава, че се подценяват
или изключват биологичните предпоставки за възникване на отклонения в поведението.
За разлика от представителите на животинския свят хората са в
състояние да опознаят несъвършенствата на своята психика и да
неутрализират тяхното влияние.
Но и правонарушението не е неизбежно за лицата, които могат
да упражняват съзнателен контрол върху своето поведение. Въз337

можността за ефективен съзнателен контрол върху поведението е
основен проблем за решаване при разследването на всяко извършено престъпление.1 Наказателна отговорност могат да носят само
лица, които са в състояние съзнателно да регулират и контролират
своето поведение, съобразявайки се с изискванията на конкретните
правни норми. Уилсън подкрепя схващането, че престъпниците
като цяло и различните типове престъпници в частност могат да
бъдат разграничени въз основа на личностните им показатели.
„Както подчертава Пиер Дако в много случаи сме свидетели на
семейно възпитание, при което и нормалната агресивност е подложена на изтласкване. Така се залагат основите на сериозна криза в
личностната идентичност, която се компенсира с помощта на
аномална агресивност, определяща ориентацията й към извършване
на насилствени престъпления срещу личността. Възрастово –
психологическите особености моделират агресивната предразположеност на непълнолетните извършващи грабежи, убийства, изнасилвания, телесни повреди. Тя е реактивна, личностно незащитена,
емоционално оцветена и не напълно рефлексирана. Личностната
незрялост на голяма част от пълнолетните извършители на насилствени престъпления срещу личността прави агресивните им прояви
твърде импулсивни и обвързани със ситуацията.” Независимо от
възрастовата разлика действията им наподобяват тези на непълнолетните правонарушители. Според Е. Маджаров „импулсивността и
ограничената социална вградимост на осъдените за грабеж, убийства, изнасилвания и телесна повреда са свързани с преобладаване
на емоционалния над когнитивния компонент в структурата на
техните мотиви, нагласи и цели.” Насилствените престъпления
често пъти са следствие от ниската осъзнатост на мотивите за собствените постъпки, поради което лицето става жертва на неосъзнатите си желания и ситуацията. Те се отличават с ниска критичност, която намира израз в неспособността им правилно да съотнесат постигнатите успехи с неудачите и неумения да открият
баланса между собствените възможности и изискванията на обкръжаващите. Приведените характеристики показват съществуващата
криза в личностния идентитет при извършители на насилствени
правонарушения.2 „Многократното проучване на мотивите е нужно,
тъй като извършителите или не желаят или не са в състояние да
изяснят реалните мотиви на техните престъпни деяния. Крайно
1
2

Затворно дело, кн.3, 2004, с.23
Затворно дело, 3. с.24 - 25
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погрешно е при решаване на този проблем следователите да
разчитат на самооценката на самите извършители. Изследванията
върху самите категории извършители на престъпления показват, че
те се различават както по своите психични и личностни особености,
така и в поведението си като обвиняеми. Разкриването на тези
различия улеснява и облекчава работата по разкриването на извършени престъпления.”1 Остава открит въпросът, до каква степен тези
показатели се влияят от обкръжението на престъпника - твърде
често престъпниците се подлагат на тестиране след престой в
затвора. Удман и съавтори /1977 г./ откриват високо съотношение
между норадреналина и адреналина в урината и кръвта на затворници, които излежават присъда за насилие в сравнение с мъже
осъдени за сексуални престъпления и престъпления отнасящи се до
собствеността. Това откритие съответства на значителен брой
данни, които свързват тревожността с отделянето на адреналин и
агресивността – с отделянето на норадреналин. Мотивациите на
младите правонарушители при извършване на хулиганство, телесни
повреди, убийство има ситуационно-импулсивен характер. С
нарастване на възрастта този вид поведение отстъпва място на
умишленото и обмисленото. На първо място излиза користната
мотивация, която е свързана с ползата и завистта. Мотивацията в
зряла възраст се определя от ценностната система на самия субект.
Значително е влиянието на безсъзнателното при формиране на
криминалната мотивация. Емпиричните изследвания показват, че
значителна част от рецидивистите не осъзнават мотивите за развитието на своята престъпна кариера. В литературата по юридическа
психология съществуват различни опити да се анализира мотивацията на различните категории правонарушители.
От началото на 90-те години проблемът престъпност се
изправя пред българското общество с цялата си острота. Регистрира
се ускорен ръст на всички престъпления. Оформи се определен
контингент, за който престъпността е единствен или основен източник на доходи. Увеличи се детската и младежката престъпност. По
социологически изследвания над 80 процента от пълнолетното
население оценява престъпността като много тежък проблем в
съвременното българско общество. Престъпното поведение се
определя най-често като поведение или действия на определени
лица.
1

Григоров, Ив. Курс по юридическа психология
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В значителна част от случаите тези действия са обичайни,
ежедневни, достъпни за наблюдение. В други случаи действията са
скрити, трудно могат да се наблюдават и непосредствено се вземат
мерки за тяхното прикриване. В реалната криминална практика не
винаги ясно се откроява стимулът, който актуализира потребността
за действия. Понякога този стимул може да бъде някакъв ценен
предмет, нежелателно действие или дълбока вътрешна амбиция да
се демонстрира сила и превъзходство.
Насилието маже да бъде проявено под най-различни форми,
като най-често срещаните от юридическа гледна точка прояви са
следните:
1. Малтретиране – грубо отнасяне към дадено лице с използването на физически или психически неприети форми на поведение.
2. Агравирано насилие – форма на решителна закана или
заплаха с оръжие.
3. Физическо насилие – реална физическа заплаха спрямо
други лица с извършване на физически насилствени действия.
4. Словесна атака – обиди.
Някои учени откриват връзка между пола и агресията, което е
особено интересно. Например „многобройните изследвания установяват, че животни инжектирани с половия хормон тестостерон,
засилват агресивното си поведение. Проучванията сред затворници
показват, че равнището на тестостерон няма отношение към
насилието в затвора, но има връзка с миналото младия престъпник.
Социалният психолог Джеймс Дабс и колегите му откриват повисоки нива на тестостерон при затворниците, осъдени за насилие в
сравнение с останалите престъпници. Жените имат по-ниско ниво
на тестостерон и може би точно това хормонално влияние предопределя доста по-жестокото поведение на мъжете. Колко поагресивни са мъжете ? Всяка година съотношението между мъжете
и жените убийци е 6 : 1. По статистика мъжете са девет пъти по склонни да извършат акт на насилие, за който биха ги арестували.
Младите мъже, които имат най-високо ниво на тестостерон са найпредразположени да проявяват жестокост. Паралелно с намаляването на тестостерона с възрастта спада и склонността към насилие.1
В нормалната популация от психично здрави мъже и жени се
установява че те се ядосват еднакво силно, но мъжете споделят, че
са по-склонни към вербална и физическа агресивност. Те споделят,
1

Сиймън, Дж., Кенрик, Д. Психология. Нов български университет, с. 617
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фантазиите им са по-дълготрайни и по-често си представят оръжие.
/Kenrick, Sheets, 1994/
Недоверието и подозрителността са сериозни препятствия за
установяване на доверителни отношения с извършителите на
престъпления не само при разследването, но и при организирането
и провеждането на научни изследвания с такива лица. Информацията, която съобщават за себе си и за своята дейност много често е
неточна и непълна. Правят се опити за въвеждане в заблуждение на
лицата, които ги разследват или провеждат психологическо
изследване.
Лицата, извършили престъпления много трудно се съгласяват
да се провеждат психологически изследвания. Много трудно се
убеждават, че изследването има подчертано научен характер и няма
нищо общо с разследването на престъплението, което са извършили.
Повечето от тях са силно обезпокоени и напрегнати и когато
изследователят си води бележки по време на самото изследване.
Тогава те се страхуват, че могат да кажат нещо, което след като се
запише ще бъде използвано срещу тях.
Всички тези особености показват, че преодоляването на защитните механизми при психологическото изследване на правонарушителите е важно условие не само за неговото реализиране, но и за
получаването на достоверна научна информация.
Най-често при изследователската дейност в тази област психолозите използват преки методики за събиране на информация, като
беседата, програмираното интервю, анкета, различни тестови методики за изясняване особености на характера, темперамента, податливост на психично напрежение, възможност за самоконтрол и др.
При мотивирането на всички действия, които хората извършват те се съобразяват с изискванията на определени норми –
природни и социални.
Познаването и спазването на тези норми гарантира успешното
извършване на действията и постигането на очаквания резултат.
Социалните норми регулират взаимоотношенията между хората и
тяхната сигурност. Неспазването на тези норми се санкционира по
съответен ред – чрез общественото мнение и чрез така наречените
институционализирани санкции.
Психически зрялата личност извършва определени действия,
знаейки че нарушава правните норми и в повечето случаи знае, че
подлежи на наказателно преследване. Това е причина да се предприемат мерки за прикриване на извършените престъпления или за
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прояви на неискреност при изясняване на мотивите. Личността
винаги има възможност да избере и други варианти за действие,
което няма обществено опасен характер и дава възможност да се
задоволят успешно своите потребности, интереси, цели и желания
без нарушение на правните норми.
Реализирането на всяко конкретно извършено престъпление
налага изясняването на две основни групи факти: субективни
свързани със замисъла на извършителя и обективни , свързани със
средствата, които са използвани за извършване на действието и
крайните резултати от неговото извършване.
Психологическите изследвания на престъпното поведение и
престъпната реализация на личността обикновено се провеждат
след приключване на предварителното производство. В тях се
включват лица, за които е установено, че са виновни и им е наложено съответно наказание.
От проведени до сега изследвания на генезиса на престъпното
поведение е установено, че към престъпления се насочват главно
лица, които не са успели да се реализират пълноценно и които
нямат ясна жизнена перспектива. Тези смущения най-често са
свързани с разстройства в насочеността на личността и нейната
диспозиционна система.
Установено е също така, че отчуждението и перспективността
са основни предпоставки за откъсване на личността от здравата
социална среда и насочването й към маргинализирана общност,
които се занимават и с извършване на неправомерна дейност.
Негативните промени в личността са особено характерни за
периода на пубертета, юношеството и ранната младост. След тези
три периода отклоненията в поведението, свързано и с извършване
на престъпления са по - рядко явление. Нещо повече, част от тези
лица могат успешно да преодолеят своите увлечения, които са ги
подтикнали към извършване на противоправни действия. Влошената криминогенна ситуация в нашата страна и нарастването на
броя извършени престъпления потвърждава емпирично изведената
мотивационна класификация на проф. Б. Станков, извършена на
база на изследване на 165 непълнолетни, осъдени за извършване на
убийство. Тя включва следните компоненти: Мотив за отмъщение,
користен мотив, себезащита, престъпна солидарност, самоутвърждаване чрез престъпление. Мотивацията е насочваща или подбуждаща защото води до ръководено от цел поведение. Антисоциалната личност не се доверява на другите, тя търси автономия и
възмездие за онова, което й се е случило в миналото. Ето защо
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поведението на такава личност се отличава с раздразнителност,
инициативност и агресивност.
Бих завършила с думите на Коубън: „ Някои може да каже, че
природата в крайна сметка е надвила над средата, но и това
невинаги е обяснението-животът понякога се променя под влиянието на някое случайно събитие, нещо във вятъра, нещо съвсем
незначително което обърква химията на конкретен човешки мозък,
а след трагедията търсим обяснение, донякъде го намираме, но то
си остава само теоретизиране след събитието.” /”Дръж се здраво”
с.286/
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РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ В СОЦИАЛНОКОГНИТИВНАТА КАРИЕРНА ТЕОРИЯ
Ивайло Цанов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Първите инициатори на теорията са Браун и Хакет (1994) те
твърдят, че подхода на кариерната теория би имал по-голямо
значение към академичен избор, от колкото кариерното развитие
извън академичните среди. Според тях теорята може да се прилага
само и главно за кариерно развитие в рамките на академичните
среди. Разглеждайки тази гледна точка става ясно, че теорията
обхваща концептуалното развитието на процесите, свързани с
академичното развитие, избора и изпълнението му в процесите на
развитие на кариерата. Тези процеси комбинират в себе си аспекти
на теории, свързани със социологически, педагогически, психологически аспекти и аспекти за вземането на решения с акценти върху
психологическите конструкции, които играят важна роля в кариерата на вземане на решения.
Според теорията на Браун и Хакет става ясно, че същата може
да бъде обща рамка , която интегрира в себе си много други гледни
точки и хипотези за кариерното развитие. Този интегративен аспект
може да се счита за една от силните страни на теорията. И все пак,
понякога използването й като рамка създава напрежение и противоречия със спецификата на теорията за конструкцията и модела.
Практическото прилагане на същата при консултациите ще бъдат
разгледано в този контекст, започвайки с преглед на основата на
теорията и нейните източници.
Модели и конструкти
Източник на Теорията
Социалната теория произлиза от теорията за концепцията на
социална теория на Алберт Бандура. Теорията- подчертава ролята
на личностно-когнитивните процеси и механизми в насочването на
мотивацията и поведението на човека. Поведението е продукт
взаимодействието между опита на един човек и вътрешни
детерминанти , напр. интереси, разбирания за способности, нужди и
др. Въпреки това, опитът се формира чрез непрекъснато взаимодействие с околната среда. Информация за околната среда може да
бъде предавана до индивида директно и/или чрез символи. Индивидът целенасочено обработва тази информация, резултатите от
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които допринасят за формирането на личностните качества
(Бандура, 1977). Основната идея на подхода на Бандура, е, че на
личността се гледа като на източник на социален опит, а не е като
част от тяхната околна среда.
Бандура подчертава наблюдението като основен източник
информация за околната среда (Бандура, 1999). Когато човек поема
ролята си за специфично поведение, той/тя я "моделира" за
наблюдателите. Това означава, че поведението на първият човек
служи като модел на това как да се държат за всеки наблюдаващ
го. Единият вид на моделиране се нарича "косвено моделиране". То
се състои от спазване на действията на човек, чрез отбелязване, на
положителните или отрицателни отговори на други хора към тези
действия. Ако даден човек копира поведение върху себе си и се
отбелязва реакции, то това е "пряко моделиране." Участие в обучения и уъркшопове също са примери за пряко моделиране. Степента,
до която човек успява или не в тези образователни практики допринася за това което Бандура нарича "главен опит." Други източници
на учене включват убеждаване и емоционална възбуда.
Модел на социалната когнитивната кариерна теория
В първоначално представения модел през 1994, Лент, Браун и
Хакет представят СККТ като отношение на три взаимно свързани
модела за кариерно развитие. Авторите свързват тези модели като
части от по-голям модел, тъй като всеки модел обхваща специфичен
период от времето и развитието на индивида се свързват с другите
два. Моделът за развитие на интерес се занимава с детството и
ранното юношество, модела на избор обхваща края на юношеството
и първите години на зрелостта, и модела на изпълнението обхваща
преди всичко времето от първата работа на човек до момента на
приключване на активно упражняване на професия. Лент, Браун, и
Хакет (1994) казват: "В рамките на всеки модел, ние подчертаваме
социално-когнитивните механизми, за които ние вярваме, че оказват
важнио влияния върху избора на кариера и училище". Всеки от
моделите използва еднакви конструкти и илюстрира преобладаващите хипотетични пътища в процеса на вземане на решения за
кариера във всеки етап.
Моделът развитие на интереса се фокусира върху развитието
на моделите за харесване и нехаресване и безразличие по отношение на дейности, свързани с професионално развитие. Тези модели
са създадени чрез взаимодействия с влиянията на околната среда и
особено чрез академичния опит. Когнитивните механизми на децата,
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като вярвания за собствените си способности, се развива през тези
преживявания.
Моделът на изпълнение е насочен към изпълнение на постиженията и постоянство в избраното поле на развитие.
Моделът на избор се фокусира върху фактори и процеси при
вземане на професионални решения. Тъй като този модел включва
аспекти на другите два модела.
Основни елементи в модела избора
Самоефективност
Много изследователи, използващи СККТ цитират Аз-ефективността на Албърт Бандура. Тя се отнася до вярата в собствените
възможности за организиране и изпълнение на набор от на действия, необходими за дадени постижения. Въпреки, че ефективността не е същото като доверие, двете понятия често се използват
взаимозаменяемо в литературата (AWE, 2005). По този начин много
от инструментите, разработени с цел да се увери личната ефективността, всъщност оценяват доверието. Доверието "се отнася
само до силата на сигурност на нечии вярвания" и е само един от
компонентите на личната ефективността (AWE, 2005). Другите два
компонента на личната ефективността са степентта на трудност на
извършване на задача и важността й или степен на разширяване на
опита за други дейности за достигане на по-високо ниво на опит
(Бандура, 1977).
Според СККТ чувството на себеефективност се получават от
четири източника на информация.
1. Овладяване на опит: това се отнася до личното представяне и
постижения. Когато човек извършва дадена задача, то той не само се
учи как да го извършва, а и получава усещане за успех (или
неуспех). Когато човек повтаря една задача се увеличават уменията
му в нея. СККТ дава особена тежест на тези преживявания. Едно от
предположенията на СККТ е, че хората ще упражняват дейности, в
които те са успешни и ще отбягват дейности, в които те се справят
лошо.
2. Вербално убеждаване: това включва обратна връзка от други,
като членовете на семейството и учители, особено по отношение на
интересите и способностите на личността. Вербално убеждаване
ръководи развитие чрез осигуряване на положителни и/или отрицателни забележки.

346

3. Чужд опит: дори и ако нямат пряк опит, могат да се учат от
опита на други хора, чрез четене и/или наблюдение на напредъка си
по една или друга дейност като се следва ролеви модел.
4. Физиологичните реакции: те включват емоционални състояния като тревожност, спокойствие, и въодушевление, както и общи
ефективни реакции на харесване или нехаресване на нещо.
Информацията се предава от тези източници на индивида, чрез
социалните взаимодействия (напр. с семейството, учители, връстници) и контексти (например квартал, икономическия статус) по
време на детството. Последствията от тази позиция в СККТ са
огромни. Ако Аз-ефективността е установена по време на детството,
преди или по време на формирането на интереси, кариерните
интервенции, насочени към повишаване на ефикасността след този
момент, трябва да има нулев ефект. Според Бандура, обаче,се дава
възможност за прякото действие на контекстуалните влияния върху
възприятието на човек на Аз-ефективността във всяка точка в
развитието (Лент, Браун, Бренер и др., 2001).
Има много видове личната ефективност. В своите публикации
Лент, Браун и Хакет обсъждат ефикасността в общи линии.
Изследователите се опитват да приложат тази концепция като в
последствие се установява, че не могат да измерят цялостната
"глобална" Аз-ефективност, а само част или области на специфична
Аз-ефективност (AWE, 2005). Аз-ефективността като задача се
определя като "очаквана възможност за изпълнение специфично
поведение за успех, изисквани в рамките на дадена област при
обикновени, оптимални или неуточнена условия" (Лент, Браун,
Бренер и др., 2001). По този начин, човек може да притежава
математическа Аз-ефективността, научна Аз-ефективност, езикова
Аз-ефективност и така нататък. Въпреки това очевидно е, че Лент,
Браун и Хакет предпочитат по-общо използване на Аз-ефективност. През 2000 г. в книгата си за контекстуална подкрепа и
бариери, те въвеждат "копинг ефективност", като вид на самостоятелна ефективност. Копинг ефективността се определя като "възприемане на възможност да се използват конкретните ситуационни
характеристики, които пречат или улесняват работата Лент , Браун и
Хакет, 2000, стр. 46). През 2001 г. проучване, Лент , Браун, Бренер и
др. разграничават копинг Аз-ефективност от ефикасността свързана
със задача или ефикасността свързана с области, специфични в
самостоятелна ефикасност и да се съберат данни за двете. Те открили, че копинг аз-ефикасността обяснява допълнително, статистически значима сума на изменчивост извън ефикасността в пред347

сказващи интереси (Лент, Браун, Бренер и др., 2001, ). Според тях,
тази находка също така разкрива, че се проявява копинг Аз-ефективност и Аз-ефективност в областа на задачите за концептуално
различие и че копинг Аз-ефективност е по-обхватна, въпреки че
двете могат да се застъпват до известна степен.
Очакван резултат
Очакванията резултат са очакваните последици от извършване
на специално поведение. СККТ предполага, че ако човек има
отрицателни очаквания за резултата за една дейност, той / тя ще я
избягва. Има три категории на положителните очаквания за
резултатите:
1. Физически награди, като например пари.
2. Социални награди, като например одобрение или статус.
3. Вътрешно оценъчни награди, като например удовлетворение
от изпълнение на дейност.
Лент, Браун и Хакет включват стойности в категорията на
резултатите от очаквания. Стойностите са "преференции за конкретни предпочитания или работни условия, като например, статус, пари
или автономия" (Лент, Браун и Хакет, 1996).
Те развиват СККТ до известна степен в тяхното изследване
Контекстуални опори и бариери за избор на кариера: социално
когнитивен анализ. Там те признават, че очакваните резултати могат
да бъде отрицателна и описват тези негативни очаквания като един
вид бариера. Те казват: "очакваните резултати могат да бъдат класирани по няколко измерения, като тяхната валентност (позитивности срещу негативност), локус (самостоятелно приложение в
сравнение с други резултати) или относителното значение за
индивида" (Лент, Браун и Хакет, 2000). Освен това, те се делят на
краткосрочни и дългосрочни очакванията и резултати. Краткосрочните очаквания се състоят във възприемане на подкрепа и
пречки като същевременно се преследва определен курс на действие
по време на процеса на вземане на решения. Приемат като проксимални очаквания. Терминът "проксимална" се отнася до влияния и
очаквания, които са актуални към момента на вземане на решение.
Дългосрочните резултати от очаквания са свързани с крайната цел
на дадено лице. Тези очаквания са посочени като дистална очаквания за резултатите. Терминът "дистална" показва, че тези очаквания са свързани с точка във времето, отдалечена от момента на
вземането на решение.
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Цели
Целите са посочени като "избор на цел" според, Браун, както и
модел на избор на Хакет. Терминът се отнася до изразените намерения за избор на кариера. Бандура определя целта като решимост
да се включат в определена дейност или да доведат до конкретен
резултат (Лент, Браун, Бренер и др, 2001,). Те се отнасят до изразените намерения, заедно с планове за професионално развитие,
пречките за взимане на решения и стремежи, като цел и механизми. Всички тези механизми, се предполага да бъдат мотивиращи
фактори в поведението. Придържането към целите оказва влияние
на по-голяма яснота, специфичността, интензитета и ангажираността на индивида. Целите могат да имат подцели - проксималните
цели, трябва да се достигнат с цел постигане на крайната (дистална)
цел. За да си постави цели лицето, трябва да има утвърдени
вътрешни стандарти за поведение, както и да е в състояние само да
оцени ситуацията и да има визия за бъдещ резултат. По-специално,
целите организират и ръководят поведение, поддържа го в продължение на дълги периоди от време за да увеличи вероятността,
дългосрочните цели да бъдат постигнати (Лент, Браун и Хакет,
1994).
Други елементи
Контекстуални влияния
Контекстуални влияния (произход, околна среда). Контекстът е
среда, в която работи човек. Културата се счита както за околната
среда,така и за влияние (Лент и Уортингтън, 2000). Културата се
въплащава в лицето през собствените си възприятия и реакции на
културно изградени понятия в неговата или нейната среда. Изборният модел включва два момента, реакции на културалните влияния
и фактори, които имат особено въздействие . Детството е един от
тези моменти. Другият е, когато един човек започва процеса на
вземане на решения за кариера- това е, когато човек се опитва да
конвертира интересите в кариерни стремежи и след това да действа
по тези стремежи. Контекстуални влияния в този късен момент са
посочени в СККТ като ", Модераторски влияния."
Контекстуални влияния включват това, което Лент, Браун и
Хакет се отнасят до ресурси,които се предоставят от околната среда
на контекстуални влияния. Възможността структура да се включват
такива неща като достъп до образование, състоянието на икономиката, както и предлагането на работа. Когато фактор в структурата е отрицателен, тя обикновено се нарича като бариера. Така
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например, разходите на време или пари, свързани с започването на
определени професии, може да бъде пречка.
Околната среда също така включва поддържащата система на
човека. Системата за подпомагане се състои от финансова, емоционална и инструментална подкрепа, получена от семейството, приятелите и общността. Някой, който има по-големи финансова ресурси
може да има по-лесен път да преследва своите стремежи, отколкото
човек, който е с по-скромни финансова ресурси. Тъй като Лент,
Браун и Хакет включват общността като част от системата за
подпомагане на индивида, съществува известно припокриване
между понятията.
„Контекстуални подкрепа” и „подкрепа” в СККТ.
По отношение на емоционална подкрепа, СККТ предполага, че
колкото повече се насърчава личността, толкова по-вероятно тя е да
упражнява дадена професия. Третият фактор е средство за
подкрепа. Това може да се състои от такива неща, като достъп до
ресурси в области в които са заети техните родители.
Има два основни недостатъка в СККТ с оглед на контекстуални
влияния:
Първият недостатък е, че СККТ ограничава влиянието на
контекстуални фактори ди конкретни два времеви периода.
Второ, не се поставят достатъчно акцент върху факта, че всеки
изпълва множество роли в живота едновременно.
Субективно възприемане
В модела СККТ приема предразположения като част от личния
принос. Предразположения могат да бъдат познавателни и / или
емоционално. Един пример за когнитивно предразположение е
начин на мислене, които влияят на начина, по който се възприема
оценка и запомняне на информация, (Лент, Браун и Хакет, 1994).
Учебен опит
Човек се учи много, чрез участие в социални взаимодействия и
дейности, докато расте. Някои от тези дейности са от потенциално
значение за бъдещите избори за кариера. Подобни дейности могат
включват разработване на особени умствени и физически умения,
да бъдат изложени на различни професионални задачи и/или
развиващите се модели на харесване и нехаресване.
Интереси
Интересите са свързани с моделите на харесване и нехаресване.
Те ръководят човек при разглеждането на професионалният избор.
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Според СККТ субективното възприемане може да допринесе за
набиране опит за обучение по време на детството. Опитът от
обучение на свой ред допринасят за чувството на ефикасност и
очаквания за резултатите. Аз-ефективността и очакванията оформят
професионални интереси и са съ-детерминанти на избор (Лент,
Браун и Хакет, 2002). СККТ подчертава ролята на интереси при
избор на кариера, като следва да се отбележи, че кариератана
интервенция трябва да се насочени към основните процеси, които
формират интереси, а не към самите интереси.
Същински избор
Терминът "избор" се отнася до поведение в началото на професионалният живот. Тези поведения може да включва в обучени в
основната им област на интереси и/или в други практически
дейности. Това участие може да повлияе положително или отрицателно на дадено лице да продължи в областта която е негов избор.
Изпълнение на плана и резултати
Накрая стигаме до последния конструкт в модела изпълнение
на плана и резултати. След като един човек е избрал кариера,
получил е необходимата подготовка и си намерили работа, изследователите в областта на СККТ обръщат внимание на това как лицето
се развива в нея и до колко се развива. Опитът в кариерата може да
доведе до избора на нова кариера. Според модел на СККТ, опитът
влияе и захранва директно увереността в себеефикасността и очаквания за резултатите, и се определят от интересите (с изключение на
това, че вярвания за себеефикасността се предполага, че се образуват само по време на детството). Интересите влияят за "избор на
цели" и "избор на действие", което от своя страна може да доведе
още веднъж за изпълнението на плана и желаните резултати.
Отношенията между на конструктите
Централните процеси
Основните конструкции на СККТ са личната ефикасност,
очаквания за резултатите и цел се разглеждат като познавателни
механизми (Лент, Браун и Хакет, 1994). Човек би могъл да мисля за
тях,, като миктопроцес активирани по време на вземане на решения.
При фокусиране на нечии интереси, развитие на нечии цели и
избора на кариера, човек се развива както самостоятелно и усъвършенства своята ефикасност и очакванията за резултатите и предвид
това се промят. (Лент, Браун и Хакет, 2002). Освен това, може да има
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и други миктопроцеси непредвидени от СККТ, които са също са
включени в кариерата на вземане на решения. Тогава, някои хора
може да нямат основна рамка около която да организират своите
мисли за кариерата на вземане на решения. С други дума, а СККТ
подчертава, два или три механизма, но може да има и други също
толкова или по-важни.
Причинност
От разглеждането на тези три елемента на СККТ е видно, че
връзката между конструктите се считат за последователна и
причинно-следствена. Например, интересите предхождат целите в
избора модел и се разглеждат като пряка причина за образуването на
цели. В статия през 1994 г. на Лент, Браун и Хакет казват: "Ние
също трябва да се отбележи, че за посока в нашата рамка илюстрира
това, което ние вярваме, че са преобладаващите причинно-следствени пътища". Само две конструкции при избора модел на
диаграма взаимно влияат помежду си и на контекстуалните фактори
и на избора. Няколко други конструкции (напр. аз-ефикасност)
изпрати еднопосочни стрелки напред в последователността на повече от една конструкция. Производителността е само конструкт
който захранва обратно към конструкт по-рано в последователността.
СККТ концепция за последователно, родов причинно-следствена връзка евентуално да бъдат изведени от статистическия
метод. Лент, Браун, и Хакет използват предложените причинноследствени пътища в моделите. Структурните уравнения на моделиране се основава на предположението, че връзката между
конструктите е родово, както и на причинно-следствена (Гарисън,
2006 г.). По този начин изглежда, че човек може да отговаря на
допусканията, стоящи в основата на анализа на модела на структурно уравнение, използвайки същите конструкции като на СККТ и
всеобхватна рамка, развиващи се в напълно на различни модели.
Ползването на идеята
Един от начините Лент, Браун и Хакет да използват рамка на
основната идея е да попълнят пропуските в своята теория.
Например когато се обсъждат контекстуални опори и бариери, Лент,
Браун и Хакет (2000) заемат няколко концепции от развитието на
контекстуални модели. Лент, Браун и Хакет (2000) казват, че човек е
вградена в многослойна среда и в преносен смисъл, се намира в
най-вътрешната от три концентрични кръгове. Лице на най352

вътрешния кръг е заобиколен от неговата/нейната "незабавно,
проксимална контекст" (т.е. на незабавно кръг на значимите други),
които от своя страна е заобиколен от на "по-голям, обществен
контекст." Въпреки това, Лент, Браун, и Хакет не изглежда да са
включили тази нова концепция, в която и да е на техните СККТ
модели. Изборът модел включва две специфични периоди от време
в рамките в контекст влияе върху когнитивните процеси. Това не е
същото като концепцията на взаимодействието между човек и в
контекста, осъществявани през целия живот.
На второ място, Лент, Браун и Хакет понякога използват идеята
за СККТ предоставяне на обща рамка, като метод да разширят
своите обяснения извън обхвата на СККТ модели (лихви, избор и
изпълнение). Пример за това е предоставена от тяхното настояване
(Лент, Браун и Хакет, 1984, 1996, 2002), че СККТ се придържа към
двупосочния модел на Бандура на причинно-следствената връзка, а
пътеките в моделите си са предимно еднопосочни. Lent, Браун и
Хакет също така да използвате идеята за СККТ обща рамка в
прилагането СККТ консултиране ситуации. В книгата за избор на
серия Кариера и развитие (1996 г., 3-то издание, 2002 г., 4-то
издание), защитниците на на всяка теория, се прилагат техните
подходи към същите три хипотетични случаи. В главите за СККТ,
Лент, Браун и Хакет (1996, 2002) препоръча на някои актове, за
използване в консултиране. Много от тях са разработени с помощта
на други теории от СККТ. Така например, те препоръчват самостоятелно насочено Търсене Krumboltz "Кариера на Вярата
Inventoryand Холанд. Като първа стъпка, Лент, Браун, и Хакет
използвате тези и други инструменти за събиране на сурови
данни. При втората стъпка, необработените данни, събрани чрез
прилагане на един инструмент се сравнява с масиви от данни,
събрани чрез администриране на други инструменти. Този процес
се получава съдържанието на конструкции на СККТ, за лицето, да се
съветват. Например, присъщи способности (измерена чрез стандартизирани тестове за пригодност) в сравнение с респондентите
способности и интереси (като се използва самостоятелно насочено
търсене и други инструменти, Холанд), за да се установи различия
между на присъщата на способността aperson и нивото на
възприятие на личната ефикасност. Тези пропуски могат да бъдат
разгледани по време на сесии за консултиране и може да разкрие
предварително възможности за кариера. Кариерните консултанти
можат да предоставят реалистични очаквания за резултатите на
хората. Те съветват за възможност за кариера чрез научни
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изследвания, с помощта на речник на Холанд на работното място и
Гати и др. "(1996) аспекти, свързани с кариерата. Лични средства
като ценности и потребности могат да бъдат сравнени с качествата и
характеристиките на съществуващите работни среди за установяване на възможности за кариера и годни между дадено лице и
различните варианти. И накрая, Лент, Браун и Хакет (1996, 2000,
2002) препоръчват идентификационните аспекти на околната среда
на лицето (бариери и поддържа), които взаимодействат с избора на
професия. Въпреки това това консултирането като процедура не
води винаги до някои от трите СККТ модели (интереси, избор или
изпълнение), тъй като моделите не предоставят за преки контекстуални влияния (като консултиране) за самостоятелно ефикасност
вярвания и инстру-менти на резултатите от очакванията.
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УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
НА РАЗВИТИЕТО, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ НА КОНСУЛТАТИВНАТА
ПРАКТИКА И ПСИХОКОРЕКЦИИ
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ЕСТЕСТВЕНО ДЕТЕ, ПРЕКАРВАНЕ НА ВРЕМЕТО,
ИГРИ И БЛИЗОСТ
Ирена Левкова
ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
Резюме: При определен тип развитие в детството – обикновено
когато родителите са силно авторитарни (дори ако такъв е само
единият от тях), Естественото Дете се оказва трайно блокирано и това
създава редица проблеми във взаимоотношенията, изразяващи се в
трудности при установяване на близост, при така нареченото „прекарване на времето”, става причина за типични игрови взаимоотношения.
Една от най-важните „процедури” на ТА в процеса на отблокиране на
Естественото Дете, това е така нареченото „получаване на разрешение”, нещо, което в известна степен можем да наблюдаваме в коментирания случай.
Ключови думи: Възрастен, Критичен Родител, Естествено Дете,
игри, близост

Е. Берн описва „нормално функциониращата личност” като
личност, която функционира и в трите Его състояния, и в петте им
функции, включвани, изключвани и преразглеждани под управлението на Възрастния. Блокирането на някое състояние на Егото или
на негова функция представлява проблем на личността и общуването й. То може да бъде причина както за включване на определени игри, които замества или правят невъзможно хармоничното
общуване в някои типични ситуации на живота, така също и да
обуславя вида на сценария на живота. [1]
Едно от най-често изключваните Его състояния в култура като
нашата (същото важи и за западноевропейския и американо-канадския тип култури, това е изключването на Его състоянието Естествено Дете (ЕД).
При определен тип развитие в детството - обикновено когато
родителите са силно авторитарни (дори ако такъв е само единият от
тях) Естественото Дете се оказва трайно блокирано и това създава
редица проблеми във взаимоотношенията в по-късни възрасти, като
разбира се, е проблем и в детството. В други публикации този
въпрос беше обсъждан във връзка с анализирането на различни
случаи от практиката на Транзакционния анализ (ТА). [2; 3; 4; 5]
Причините и съответно – начините – за блокиране на ЕД се
откриват в комуникацията родител – дете, която се интериоризира в
процеса на развитието и се превръща във вътрешноличностна
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комуникация между Его състоянията Родител – Дете, и по
специално, между Критичен Родител и Естествено дете. Робърт и
Мери Гулдинг разкриват наличието на 12 Родителски „директиви”,
(заповеди) затова как детето трябва да се отнася към себе си,
респективно – към другите хора. Те се предават на детето от
ранното детство в постоянно повтарящи се транзакции. Това са
директивите: Не живей; Не бъди дете; Не пораствай; Не мисли; Не
чувствай; Не постигай успех; Не бъди пръв; Не принадлежи; Не
бъди близък; Не прави (нищо); Не бъди самия себе си; Не се
чувствай добре (не бъди здрав). [6; 7] Родителските директиви
водят да проблеми на личността и общуването, които могат да
бъдат разкрити на всички нива на Транзакционния анализ – както
на структурно, така и на ниво транзакции – прости и игрови; а така
също и на ниво сценарий. В други публикации вече бяха обсъждани
случаи от практиката на ТА, в които тези проблеми се проявяват,
както и някои методи за разрешаването им. [2; 3; 4; 5] Тук ще бъде
представен един случай от група за личен опит по ТА, в който тези
проблеми се очертават много ясно, както и опитът за разрешаване
на проблема. Един от основните проблеми, свързан с блокирането
на ЕД, това е склонността на личността да заиграва игри.
Е. К. е в зряла възраст, завършила социална педагогика, психология и първо ниво на специализация по транзакционен анализ. В
срещата за личен опит става въпрос за случка между мен и нея в
предишната среща, (състояла се по стечение на обстоятелствата
предния ден) след приключването на анализа. Разговорът е по нейна
инициатива, защото – казва тя – предишния ден се е „хванала в
игра”, но не разбира каква точно е играта и защо я играе. Споделя,
че и друг път й се е случвало подобно нещо, но тя винаги се е
ядосвала на другите, а сега е усетила „някакъв фалш”, който я
навежда на мисълта, че самата тя започва игра. По-конкретно става
въпрос за следното: след приключване на срещата (сеанса) и
уговорката за следващия ден, тя предлага на следващия ден да се
видим преди сеанса и да се поразходим и получава моя отказ,
мотивиран с това, че няма да имам достатъчно време и че вече имам
други планове за сутринта. Тя описва впечатлението си от отказа ми
с думите „ти се затвори” и се уговаряме да използваме случката, в
която сме участвали и двете, за да се опитаме да изясним става ли
въпрос действително за игра, каква е тя и дали и в другите подобни
случаи, които има предвид, ситуацията наистина е същата.
Задавам въпрос в какво е бил фалшът или в кой момент, във
връзка с какво го е усетила в себе си. Тя не може да отговори
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съвсем точно, но смята, че усещането за фалш е свързано със
самото предложение. Казва, че по-скоро от моята реакция в нея се е
породило усещането, че в нейното предложение да се разходим е
имало нещо фалшиво, нещо игрово, но не може да определи какво
точно. Казва, че в другите случаи, които има предвид, също така е
усещала „затваряне”, но тогава е упреквала човека като неотзивчив,
докато в случая, вярвайки в адекватността на моята реакция и не
можейки поради тази причина мен да упрекне, за пръв път се е
запитала с какво тя е предизвикала тази реакция. Споделя, че сега за
пръв път е предположила, че тя предизвиква „затварянето” и се е
запитала как ли са се чувствали другите хора. Обещавам да споделя
как съм се чувствала аз и изобщо да изкажа своята позиция, своите
основания и преживяване.
Питам я от какво беше продиктувано предложението й за
разходка и какво щяхме да правим, изобщо какво я кара да мисли,
че става въпрос за игра. Тя смята, че играта е в това, че в такива
случки тя сякаш някак се „домогва” (неин израз) до вниманието на
другия участник, иска да „изстиска” от него всичките му знания,
цялата му информация по темите, които я интересуват и освен това
да покаже, че и тя не е коя да е. Това й се случва с личности, които
са по-авторитетни, по-знаещи от нея и към които тя се стреми. С тях
обикновено тя не е в професионални отношения, защото – казва тя –
„в професионалните си отношения съм във Възрастния и не се
стремя към такова „домогване”, това е само в личните отношения и
то с хора, с които искам да се сближа и тогава в мен се проявява
АД, което иска да бъде харесано, и Възрастният иска да получи
колкото може повече информация от този човек и не разбирам защо
хората се „затварят” и защо това ги отблъсква. Така се прекратиха
няколко важни за мен контакта”. Веднага прави впечатление, че тя
изглежда не смята отношенията ни за професионални и аз задавам
въпрос: (от тук нататък важни части от диалога ни са представени
почти дословно).
А (Аз): „Това означава ли, че за тебе отношенията ни не са
професионални и защо ги възприемаш като такива? Доколкото на
мен ми е известно, засега те се състоят предимно от изнасяне на
лекции, практически упражнения в група, срещи за личен опит – а
всички тези форми на отношения определено са професионални.
Само един-единствен път и то в началото на контакта сме седнали
на кафе, по твоя инициатива, и този случай до сега не е повторен.
Това не означава ли, че отношенията ни всъщност са професио-
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нални, а в същото време ти твърдиш, че в професионалните отношения това не ти се случва?”
Става ясно, че всъщност тя би желала да има с мен и непрофесионални, приятелски отношения. Питам я:
А: „Добре, да допуснем, че бих се съгласила да се разходим
заедно, как според теб щеше да протече разходката, какво щяхме да
правим, за какво щяхме да говорим?”.
Е. К.: „Ами аз щях да използвам разходката, за да ти задам
множество въпроси, за да получа от теб колкото се може повече
информация, повече знания.”
А: „Да, но ти осъзнаваш ли, че аз предишния ден съм пътувала,
след това до вечерта съм работила, отново съм пътувала, на
сутринта пак пътувам, имам няколко часа работа и след това отново
ми се налага да пътувам – цялата тази информация ти беше известна
вчера и всичко това е доста изморително И аз щях много да се
изморя, ако сутринта, докато се „разхождаме”, трябва да отговарям
на различни въпроси, което за мен ще означава всъщност работа и
едва ли бих желала да се затруднявам с нея, да не говорим, че това
вероятно ще означава да се преуморя и да не свърша качествено покъсно работата, за която всъщност съм дошла?”
Е.К.: „Ами аз всъщност не се досетих, че за теб това ще е
работа и ще се преумориш.”
А: „Ако аз бих дошла на тази разходка, щях да имам желание
не да отговарям на въпроси, които са професионални и аз се
чувствам отговорна за отговорите, които давам – следователно
щеше да е необходимо през цялото време усилено да мисля – а щях
да имам желание да се разхождам неангажиращо, да се любувам на
природата, да водя неангажиращи разговори – това, което в ТА се
нарича „прекарване на времето”
Е.К.: „Точно това е, което не умея – прекарването на времето –
казва тя. Струва ми се, че то ще е загуба на време.”
А: „Добре, но ти казваш, че поканата означава, че искаш да
имаш с мен непрофесионални, лични отношения, а всъщност би
използвала срещата, за да предизвикаш именно професионални
отношения? Не е ли това парадоксално?”
Е.К.:”Ами аз не ги схващам като професионални.”
А: „Това означава ли, че ти все още не гледаш на психологията
професионално, като на своя професия?”
Е.К.: „Да, сега разбирам, че съм готова да предложа всякаква
психологическа информация в разговор и не намирам това за
професионално действие.”
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А: „Да, но не мислиш ли, че това е всъщност игра на
психология, която удовлетворява някакви потребности на Родителя
или Детето, докато Възрастният си дава ясна сметка, че
психологически познания може да предлага само в ситуация, която
е професионална – лекции, беседи, консултации, тренинги и т.н.? В
противен случай информацията не води до необходимия ефект, не
се постигат действителните цели на психологията, а само личните
цели на психолога. Това всъщност е играта.”
Е.К.: „Да, сега разбирам, че аз все още не гледам на себе си
като на професионалист и играя тази игра и разбирам защо другите
хора не са съгласни да дават информация. А аз до сега винаги съм
ги упреквала, че са неотзивчиви. Аз съм добра, защото съм готова
винаги да дам информация и очаквам и те да са добри към мен по
този начин, а те не го правят, значи са лоши. Всъщност, напоследък
и аз имах случай, в който отказах да дам съвет и казах на човека, че
проблема, който поставя, може да бъде обсъден в кабинета ми и той
се обиди, че не искам да му дам съвет. Каза ми: защо всички, които
попитах, ми дадоха някакви съвети, а само ти и Т. (друга психоложка) отказахте да направите това? Сега разбирам, че и тя, и аз
бяхме прави.”
Използвам случая да се съглася с нея, че в този случай е
постъпила професионално и по такъв начин да подкрепя нейния
Възрастен. Връщаме се отново на случките с мен и с останалите
хора.
Е.К.: „Аз всъщност искам да се доближа до тези хора, да стана
близка с тях – и с теб – и си мисля, че по този начин ще го постигна.
Не знам друг начин и не знам защо не се получава и защо явно
заигравам игра, а това ги отблъсква. В живота ми има преди всичко
самота и когато се опитам да се сближа с някого, това не се
получава. Не разбирам защо!”
Това наистина е много голяма болка и се опитвам да разбера
какъв всъщност е проблемът. Успокоявам я, че е съвсем естествено,
ако животът й е преди всичко „самота”, опитите за сближаване да
доведат до противоположен резултат. Обяснявам, че при продължителна самота се получава депривация, емоционален глад, който
човек се опитва бърза да „задоволи” чрез близост. Но постигането
на близостта е сложен и бавен процес, той изисква време, преминаване през различни етапи; емоционално депривираният човек
няма нито силите, нито търпението за този процес, той бърза да
удовлетвори своя „глад”, а най-бързото му удовлетворяване е чрез
игра. Игрите затова и съществуват като форма на взаимодействие –
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защото всички ние имаме нужда от общуване и от „погалване”,
както казва Берн и понеже е трудно и сложно да се постигне
близост, но нуждата трябва да бъде задоволена, ние прибягваме към
игри, чрез които това се постига, макар и не по най-добрия
начин.[1] Успокоявам я, че при нея не се случва нищо по-различно
от това, което би се случило на всеки друг в нейното положение и с
нейния път на развитие. Но, разбира се, успокоението, макар и
необходимо (Родител – Дете), не е достатъчно. Трябва да се разбере
(Възрастен – Възрастен) защо това се случва и най-вече – как да се
промени, защото тя би желала да се откаже от игрите и да постига
близост.
Припомням формите на взаимодействие така, както са представени от Бърн: самота, ритуал, прекарване на времето, игра,
дейност, близост. Обяснявам, че при едно хармонично човешко
съществуване вероятно би трябвало самотата, прекарването на
времето, дейността и близостта поотделно да присъстват като поголям процент (по-голям относителен дял) в живота на човека в
сравнение с ритуала и играта, но че на настоящия етап на цивилизационно развитие е обратното. Тя преценява за себе си
(Възрастен), че в нейния живот голям процент са самотата, дейността и игрите (макар че през последните години се е отказала от
много игри) и че изобщо не съществуват прекарването на времето и
близостта. Всъщност, тя изобщо не е наясно (според нейното
изказване) какво представлява прекарването на времето, защо то е
необходимо на хората и не умее да се забавлява. Обяснявам, че
прекарването на времето е транзакция ЕД – ЕД, че то лесно преминава в игри или в близост и представлява, така да се каже, нещо
като прелюдия към близостта, че дава възможност на хората да си
отпочинат заедно, да се забавляват и т.н.
Тя споделя, че ЕД при нея се проявява само когато е сама или
когато танцува, но не знае как просто да си прекарва времето с
някой друг, вместо да се опитва да върши нещо важно, например да
води разговори, в които да получава необходимата й информация.
Засмивам се и казвам, че ако се беше случило наистина да излезем
на разходка, аз нямаше да имам желание и настроение за важни
разговори, а щях по време на разходката ни или да се чувствам
сама, макар че сме заедно (защото е много важно да умееш да
бъдеш сам със себе си в нечие присъствие) и ако не външно, то
вътрешно щях да „танцувам”, наслаждавайки се на утрото, хубавите
гледки, птичата песен и т.н. и че именно това е прекарването на
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времето и тя отлично го умее – нека бъде с хора, с които може
едновременно да е с тях и сама със себе си и вътрешно да танцува!
Резултатът е сълзи на радост и разбиране. (ЕД и В)
В близостта е необходимо хармоничното включване на всяко
от Его състоянията и техните функции, под управлението на
Възрастния. Но ако обстоятелствата на развитието са били свързани
с това, че ЕД е било блокирано (а това е типичното отношение в
нашата култура към ЕД, както беше вече споменато в началото на
статията), то ЕД постепенно може да бъде напълно изключено и или
изобщо да не може да бъде активирано (това се проявява в някои
форми на психопатия) или да се активира само в напълно безопасни
ситуации (което е много разумно решение на Възрастния), например, когато човек е сам. Тогава отблокирането му не е лесна задача,
защото често пъти е много трудно да се обясни на анализирания
какво значи да се отблокира ЕД и как става това, тъй като забраната
от страна на КР и решението на В оказват много силна съпротива.
Затова е важно, ако може, да се открият тези ситуации, в които ЕД
все още продължава да се проявява и да се използват като една
основа за по-нататъшното развитие. В такива случаи почти винаги
личността не умее да влиза в транзакции за прекарване на времето и
на близост и общуването й е съсредоточено изключително в областта на ритуалите, игрите и дейностите. В случая може би заниманията с Йога и подобни дейности бяха увеличили процента на
самотата и стремежът към избягване на игрите.
В тази връзка М. Мелия предлага редица конкретни стъпки,
които по същество представляват освобождаване от негативните
сценарии. Първата и най-важна от тях се състои в това човек да
осъзнае своя сценарий, блокирането на ЕД, игрите и последствията
– в случая – трудността при осъществяването на близост и прекарване навремето. До голяма степен това се случва в срещата за личен
опит с Е.К. Следващите стъпки са свързани с осъзнаване на директивите (задача, доста сложна, която беше отложена за по-нататъшни
срещи). Една от най-важните „процедури” на ТА в този процес –
това е така нареченото „получаване на разрешение” [6], нещо, което
в известна степен можем да наблюдаваме в посочения случай.
Почти винаги получаването на разрешение се преживява силно
емоционално, като „чудо”, с избухване в сълзи или смях от облекчение, последвани от усещане за „пълно разбиране”.
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ЕФЕКТИ НА РЪКОСТТА ВЪРХУ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯТА
НА ЗРИТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ВНИМАНИЕ
ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Йоанна Андонова, Иванка Асенова
ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме: Статията представя данни от проведено собствено проучване на връзката между ръкостта и латерализацията на зрителното пространствено внимание в периода на предучилищната възраст. Чрез тест за
мануално разполовяване на зрително представени линии са изследвани 30
леворъки и 30 десноръки деца на възраст между 5 и 7 г. Получените
резултати откриват слабо изразена, несъществена тенденция на свързани с
ръкостта различия в перформанса на задачата.
Ключови думи: ръкост, зрително-пространствено внимание, разполовяване на линии, симетричен неглект, левостранен псевдонеглект

Въведение
Взаимовръзката между ръкостта и латерализацията на церебралните функции е един от най-дебатираните въпроси в съвременната невронаука. Допуска се, че ръкостта е свързана с разпределението на функциите между лява и дясна хемисфера по твърде
сложен, но категоричен начин, което я превръща в един от найрелевантните параметри на общия патерн на церебрална латералност [2]. Най-общо, натрупаното внушително количество данни от
клинични, невропсихологични и поведенчески изследвания свидетелства, че леворъките се различават от десноръките по начина на
организация на церебралните функции, основно по посока на
тяхната по-слаба латерализация [2].
Ако проучванията на латерализацията на езиковите и речеви
функции имат достатъчно дълга и богата история (за обзорен
преглед виж [2, 7, 17]), то за проучванията на латерализацията на
механизмите на вниманието е характерно много по-късно начало.
Подчертан напредък бележат изследванията на латерализацията на зрителното пространствено внимание, резултатите от
които недвусмислено свидетелстват, че в неговия контрол доминира дясна хемисфера. В повечето от проучванията е използван
методът на разполовяване на линии - метод, на който се гледа като
на надежден инструмент за проучване на хемисферните асиметрии
на пространственото внимание както в норма [15, 18, 21], така и при
патология [4, 22].
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Най-често използваният вариант на този метод е задачата за
мануално разполовяване (с молив) на зрително представени (на
лист хартия) линии. При изпълнението й от клинично здрави субекти, дяснохемисферното преимущество се манифестира посредством
тенденцията, разполовяването да се прави в ляво от действителния
център – феномен, означаван с термина „левостранен псевдонеглект”. При пациенти с мозъчна патология на дясна хемисфера се
проявява противоположната тенденция към разполовяване на
линиите в дясно от действителния център. Този феномен се означаван с термина „десностранен неглект” и се обяснява с „оттеглянето” на вниманието от лявата половина на пространството [19].
Съществуват емпирични доказателства, че проявата на „левостранен псевдонеглект” е възрастово зависима – феноменът е
типичен за здрави субекти в зряла възраст, като честотата на
проявата му съществено нараства към периода на пубертетната
възраст [14]. В детска възраст (5-7 години) и в старческа възраст
(60-70 години) типично се наблюдава друга тенденция при изпълнението на задачата за разполовяване на линии, а именно, отклоняване в дясно от реалния център, когато разполовяването се извършва с дясна ръка, и отклоняване в ляво, когато се прави с лявата
ръка. Този феномен се означава с термина „симетричен неглект” [9,
13, 16].
Установени са и други фактори, освен възрастта на субекта,
които могат да повлияят перформанса на задачата за разполовяване
на линии. В качеството на такива фактори встъпват експерименталните условия, или условията, свързани с изпълнението на
задачата, като дължина на линиите, пространственото им разположение върху листа (в центъра, в лявата или в дясната му половина),
посоката на сканиране на линиите (отляво надясно или отдясно
наляво), разполовяващата ръка (дясна или лява) [10, 18].
Най общо е установено, че левостранният псевдонеглект се
увеличава, когато линиите са представени в лявото хемипространство, когато сканирането започне отляво надясно, когато се
използва лявата ръка за разполовяване и когато дължината на
линиите се увеличава. Обратно – проявите на левостранен неглект
намаляват когато са налице противоположните условия (за обзорен
преглед - [18]).
Един, на практика непроучен аспект на проблема за латерализацията на пространственото внимание е значението на ръкостта за нейното формиране и проявление. Липсата в достъпната ни
литература на съобщения за проведени изследвания на връзката
365

ръкост-пространствено внимание, и в частност на нейната онтогенетична динамика, на фона на мащабните и многоаспектни
проучвания на зависимостите между ръкост, когниция и личност,
провокира изследователския ни интерес и доведе до планирането и
реализирането на собствено проучване на този проблем, резултатите от което са предмет на настоящото научно съобщение.
Цел на изследването
Основната ни изследователска цел бе, чрез задача за мануално
разполовяване на зрително представени линии да изследваме
статуса на латерализацията на зрителното пространствено внимание
при деца от предучилищна възраст с акцент върху проверката на
допускането, че патерните на ръкостта оказват диференцирани
ефекти върху патерните на латерализацията на зрителното пространствено внимание, и тези ефекти са наблюдаеми във възрастта
между 5-тата и 7-мата година.
Проучването на литературните данни относно онтогенетичната
динамика на латерализацията на пространственото внимание и
ефектите на ръкостта върху церебралната латерализация на различни когнитивни функции, позволи издигането на следната основна
хипотеза, а именно че леворъките деца на възраст 5-7 г. ще имат
различен от десноръките си връстници перформанс на задачата зa
разполовяване на линии, отразяващ по-слабата латерализация на
зрителното пространствено внимание при тях.
Субекти
Изследвани бяха общо 60 неврологично здрави деца на възраст
от 5г. и 3м до 7г и 2м., от които 30 десноръки и 30 леворъки.
Средната възраст и половия състав на така оформените експериментални групи бяха еднакви – по 12 момичета и 18 момчета, при
средна възраст на групата на леворъките 6г и 1м, а на групата на
десноръките- 6г. и 3м.
Подборът на участниците бе направен въз основа на първоначално проведен скрининг за оценка на ръкостта. За целта бе
използван многократно прилагания в предишни наши проучвания
перформансен тест, включващ изпълнението на 10 мануални активности, за които се предполага, че не са били обект на специално
обучение [1]. На всяко дете индивидуално бе изчислен коефициент
на мануалната асиметрия (по общоприета формула). Неговите
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стойности варират от -100 до +100%. Като десноръки бяха оценени
всички деца с Кма > +60%, а като леворъки – всички с Кма < –60%.
Към момента на изследването всички участвали в него деца се
обучаваха в подготвителни групи към масови училища в градовете
Перник (26 деца) и Димитровград (34 деца).
Методи и процедура
В качеството на основен изследователски метод е използвана
зрителна задача за разполовяване на линии, идентична с използваната от други изследователи в предходни проучвания [15, 16]. Тя
включва 17 черни хоризонтални линии, разположени на бял лист
хартия с формат А4. Линиите варират по дължина от 100 до 260 мм
като разстоянието между тях е 20 мм.
Линиите са разположени така, че 7 от тях се позиционират в
средата на листа, 5 са разположени вдясно на листа и 5 – съответно
вляво на листа, като линиите вдясно и вляво на листа са на 13 мм
отстояние от ръба на листа. Централно разположените 7 линии са
със следната дължина: 12 см (1), 18 см (2), 22 см (2) и 24 см (2).
Разположените вдясно и вляво на листа 5 линии са със следната
дължина: 10 см, 14 см, 16 см, 20 см и 26 см.
Относно процедурата на изследването – всяко дете се изследва
индивидуално в часовете на сутрешен физиологичен максимум (от
10 до 12 ч). Листът се поставя фронтално пред детето. Следва
обяснение на естеството на задачата, а именно – да отбележи с
молив средата на всяка от линиите.
Всяко дете изпълнява двукратно теста – веднъж с дясна ръка и
веднъж с лява ръка, като детето само определя коя ръка ще използва
първо.
В хода на изпълнението на задачата експериментаторът
закрива с лист хартия всяка разполовена от детето линия, което
гарантира, че определянето на средата на всяка следваща линия
няма да се повлияе от вече разполовените линии.
Няма ограничение във времето за изпълнение на задачата.
Отклоненията от реалната среда са внимателно измерени с
точност до 0,5 мм. За всяка линия се изчислява коефициент на
отклоняването по следната формула: [(отмерената лява половина –
реалната половина) / реалната половина] х 100. Отрицателната
стойност показва отклонение вляво, а положителните стойности
показват отклонение вдясно.
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Изчисляването на коефициент на отклоняване е предпочитана
от изследователите процедура, тъй като отчита индивидуалната
дължина на линията [15, 16].
Анализът на резултатите е направен като за всяко дете поотделно се изчислява среден коефициент на отклоняването, поотделно
за всеки вариант на разположение на линиите (център, вдясно и
вляво на листа) и съответно за всяка ръка поотделно (дясна и лява).
Перформансът на задачата бе сравнен между групите като
функция на ръката, която извършва отговора и позицията на
линиите.
За целите на статистическата обработка всички стойности бяха
изразени като средна стойност и стандартно отклонение (М+SD). За
сравнителния анализ на средните групови стойности бе използван tкритерий (параметричен метод).
Резултати
В пълно съответствие с литературните данни, анализът на
резултатите на цялата група деца потвърди, че в този възрастов
период, при изпълнението на задача за разполовяване на линии
типично се проявява феномена „симетричен неглект”, намиращ
израз в отклоняване вдясно от реалния център при разполовяване с
дясна ръка,а вляво при разполовяване с лява ръка- вляво от центъра.
Потвърди се и установената в предходни проучвания зависимост между размера на отклоняването и разположението на линиите
върху листа, но съществено важно е уточняването, което анализът
на получените от нас резултати налага, а именно, че макар да е вече
налице в този възрастов период, проявлението на тази зависимост
силно се повлиява от това, коя ръка се използва за разполовяването.
Патернът на нашите резултати показа, че разполовяването е найточно, когато линиите са в дясно на листа и се използва дясна ръка,
и когато линиите са вляво на листа и се използва лява ръка, и
обратно – разполовяването е най-неточно, когато линиите са вляво
на листа и се прави с дясна ръка, и когато линиите са вдясно и се
прави с лява ръка. Резултатите са представени в таблица 1.
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Таблица 1
Средни стойности на отклонението от реалния център при
разполовяването на линии в мм (М + SD) за цялата група изследвани деца
за отделните позиции на линиите
Позиция
Дясна ръка

Център
0.90 + 6.88

Вдясно
- 0.09 + 5.21

Вляво
3.58 + 7.25

Лява ръка

- 1.61+ 3.97

- 2.40 + 5.70

0.71 + 7.39

t(p)

2.51 (p<0.05)

2.94 (p<0.05)

3.72 (p<0.001)

Забележка: Отрицателните стойности показват отклонение вляво от
реалния център, а положителните – вдясно. SD е стандартното отклонение.

Резултатите от сравнителния анализ на данните от изпълнението на задачата на групите с различна ръкост са представени в
таблица 2 и таблица 3.
Вътрегруповото сравняване на перформанса на задачата като
функция на използваната за разполовяване ръка откри, че феноменът „симетричен неглект”, е статистически значимо типично
проявен както в групата на леворъките (р<0.01), така и в групата на
десноръките деца (р<0.001). Междугруповото сравняване обаче,
откри, ясно очертана тенденция, макар и недостигаща ниво на
статистическа значимост (р>0.05), на по-точно изпълнение на
задачата от групата на леворъките (разполовяват по-близо до
центъра) в сравнение с групата на десноръките, което отнесено към
феномена „симетричен неглект” означава по-слабото му проявление
при леворъките деца.
Таблица 2
Средни стойности на отклонението от реалния център при
разполовяването на линии в мм (М + SD) за дясна и лява ръка, на групите с
различна ръкост, без отчитане на значението от позициите на линиите
Ръкост
Леворъки

Разполовяване с
дясна ръка
М + SD
0.66 + 3.40

Разполовяване с
лява ръка
М + SD
- 0.74 + 3.20

2.94 (р<0.01)

Десноръки

2.26 + 8.73

-1.46 + 7.82

4.39 (р<0.001)

T (р)

-1.57 (р>0.05)

0.83 (р>0.05)

t (р)

Забележка: Отрицателните стойности показват отклонение вляво, а
положителните – вдясно от реалния център. SD е стандартното отклонение
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Таблица 3
Средни стойности на отклонението от реалния център при
разполовяването на линии в мм (М + SD) като функция на ръкостта,
използваната ръка и позиционирането на линиите
Използвана ръка
Дясна
леворъки
ръка
десноръки
t(p)

Лява ръка

леворъки
десноръки

t(p)

център
- 0.19 + 1.89

Вдясно
0.22 + 4.29

Вляво
1.97 + 3.29

1.99 + 9.50
- 1.23 (р>0.05)

- 0.40 + 6.05
0.46 (р>0.05)

5.19 + 9.53
-1.75 (р>0.05)

център
- 0.94 + 3.16

Вдясно
- 1.44 + 2.91

Вляво
0.15 + 3.41

- 2.28 + 4.59
1.35 (р>0.05)

- 3.36 + 7.46
1.31 (р>0.05)

1.27 + 9.94
-0.58 (р>0.05)

Забележка: Отрицателните стойности показват отклонение вляво, а
положителните – вдясно от реалния център. SD е стандартното отклонение

Отчетеният за цялата група ефект на използваната ръка върху
зависимостта между размера на отклоняването и разположението на
линиите върху листа, като цяло бе преповторен и в двете групи
(таблица 3).
Обсъждане
Настоящото изследване имаше две основни цели: първо, да се
проучи статуса на хемисферната латерализация на зрителното
пространствено внимание в периода на предучилищната възраст и
второ, да се проучи, съществуват ли свързани с ръкостта различия в
патерните на латерализацията, които да са достатъчно явни в този
възрастов период.
В пълна подкрепа на данните от предходни проучвания [9, 13,
16], патернът на нашите резултати потвърди, че в детска възраст,
при изпълнението на тази задача за разполовяване на линии
типично се проявява феномена „симетричен неглект”. Получените
от нас резултати осигуряват ново потвърждение на доминиращото в
литературата обяснение на спецификата на перформанса на задачата в детска възраст с все още незавършилите в този период от
онтогенезиса процеси на морфологично и функционално съзряване
на главната мозъчна комисура – корпус калозум [9, 13, 16].
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Приключването на тези процеси се свързва с окончателното завършване на латерализацията на церебралните функции и установяването на хемисферна доминантност в контрола и реализацията
им.
Потвърдиха се установените в предходни проучвания [14, 15,
16, 18] патерни на влияние върху перформанса на задачата на следните, свързани с експерименталните условия фактори: използвана
за разполовяване ръка (лява или дясна) и разположение на линиите
върху листа. Нещо повече – нашите резултати показаха, че специално при децата на тази възраст, съобщаваната и от други
изследователи [15, 16] зависимост между размера на отклоняването
от реалния център и позицията на линиите върху листа много силно
се влияе от това, с коя ръка се извършва разполовяването.
Що се касае до проучването на евентуалните, свързани с
ръкостта различия в изпълнението на задачата за разполовяване на
линии, получените от нас резултати свидетелстват, че в този
възрастов период се наблюдава достатъчно ясна, макар и недостигаща ниво на статистическа значимост, тенденция на по-слаба
проява на симетричен неглект при леворъките, в сравнение с
десноръките, което на практика е резултат от по-добрия им
перформанс на задачата, и отразява по-слабата латерализация на
зрителното пространствено внимание при тях.
Предположението базирано на широко приетото и емпирично
солидно подкрепено схващане, че дясна хемисфера доминира при
изпълнението на невербални задачи, изискващи зрително-пространствено процесиране (за подробности – [2, 8]), че леворъкостта,
първично управлявана от дясна хемисфера, може да е по-силно
свързана с перформансите на различни пространствени задачи [7] и
да обуслови по-добър перформанс на леворъките в сравнение с
десноръките, също намира емпирична подкрепа в патерна на резултатите от настоящото проучване. Макар и слаби, констатираните от
нас различия в перформанса на леворъките и десноръките деца, са
в полза на допускането, че ръкостта взаимодейства с пространствените способности и оказва влияние върху патерна на латерализация на зрителното пространствено внимание [23].
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ЗА НЯКОИ НАЙ-ЗНАЧИМИ МЕНИДЖЪРСКИ ФУНКЦИИ
НА УЧИЛИЩНИЯ ДИРЕКТОР В УСЛОВИЯТА
НА АВТОНОМИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Илия Костов
Директор на СОУ „Йордан Йовков”, Русе
Развитието на образованието и неговото управление като система,
изисква точно да се определят иновативните му позиции, за да се формира
ясна представа от какви промени се нуждае и така то да отговори на
потребностите на обществото. Иновативното му състояние изисква
творчество, новаторство, предприемачество на ръководителите, както и
системни знания за управление на иновациите.

Иновациите като процес са обект на интензивно изследване от
столетия насам, а тяхното системно изучаване води до появата на
иновационна теория, за основател на която се счита австрийският
учен Иозеф Шулпетер.
Като иновация се разглежда всяка нова идея, ново понятие,
разбиране, нов продукт или технология, ново изобретение, които са
реализирани и са стигнали до съответния потребител.
В зависимост от влиянието на иновациите върху системите и
организациите те биват:
– ОСНОВНИ ИНОВАЦИИ – те са свързани със създаването
на съвършено нови технологии, продукти, нови области и
направления на социална, икономическа, научна и др. дейност.
– ВТОРИЧНИ ИНОВАЦИИ са подобрените технологии и
продукти като резултат от въвеждането на нови идеи, изобретения,
техника, материали и др.
Динамиката на промените в обществото, в технологиите, в
бизнеспрактиката, в макро- и микросредата на образователната
система, на училищата и за повишаването на социалната им
отговорност за постиганата ефективност, заставят ръководителите
да преосмислят своите идеи и опит и да обърнат особено внимание
на иновациите. Очакванията на „иновационен бум” в световната
икономика в следващите 20-25 години засягат дълбоко сферата на
образованието, която следва да отчита глобалните световни тенденции и реалностите у нас, за да отговори максимално на потребностите на икономиката и на обществото като цяло. Всяко изоставане означава слаба конкурентноспособност на училището вътре и
извън страната. То следва да преосмисли своята мисия и да намери
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новото си предназначение наложено от времето – да реагира бързо
и точно на процесите в социалната среда, да не бъде само отразител
на промените, а да ги изследва, открива и прилага в дейността си.
Ориентацията на управлението на образованието към иновациите цели да направи самото образование актуално, качествено,
водещо в обществото, адаптирано към социално-икономическите
промени.
Иновирането на управлението на образованието е процес на
създаване или внедряване на новости, засягащи цялостно или
частично образователната политика, нейните цели, принципи, стратегии, функции, управленска структура, съдържание на дейността
на ръководните органи, технологии, организация, управление на
ресурсите и кадрите в образователната система, насочени към
повишаване на нейната ефективност и качество. Иновирането често
се осъществява като реформа в управлението или в системата чрез
промени – по-цялостни, по-дълбоки или по-частични.
Управлението на образованието винаги се нуждае от иновиране, защото то е движеща сила за развитието му, но има етапи и
периоди, в които потребността от промени става изключително
висока, съдбовна. Такъв е периодът сега, период на значителни
обществено-икономически трансформации в българското общество.
Те са по посока на изграждане на демократична, плуралистична и
правова държава на гражданско общество и пазарно ориентирана
икономика.
Намеренията за реформа в образованието са насочени към
демократизиране и хуманизиране, поставянето му на законова
основа и усъвършенстване на училищното законодателство, към
преодоляване на централистичния модел на управление и на силните регламентации, на формализма и субективизма в учебно-възпитателната дейност.
Основните промени в образователната политика в периода на
демократизация на обществото, са залегнали в Закона за народната
просвета (1991 г.) и в проекта за Закон на училищното образование,
предучилищно възпитание и подготовка (2012 г.), като се отчетени
българските традиции в образованието и опитът на развитите
страни. Нововъведенията утвърждават държавно управление и понататъшно демократизиране и хуманизиране на образованието. Те
са свързани с:
– Децентрализация – на управлението, чрез разсъсредоточаване
на права и отговорности от центъра към регионалните, местните и
училищните органи.
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– Разширяване автономията на учебните заведения – осигуряване на педагогическа, методическа, кадрова и организационноуправленска самостоятелност, на възможност за собствени управленски решения, за използване на човешките, материалните, организационните, информационните и технологични ресурси за
постигане на качествено обучение и подготовка на учениците.
– Съхраняване целостта на образователната система чрез
определяне на общи цели и перспективи, чрез единност на образованието до определена степен, с общообразователен минимум.
– Многообразие от видове училища според формата на собственост – /държавни, общински, частни/ на видове подготовка
според профила и професионалната насоченост на училището.
– Осигуряване на възможност за избор на училище и вид
подготовка в зависимост от интересите, желанието и възможностите на учениците и техните родители.
– Разработване и въвеждане на държавни образователни
изисквания при осъществяване на училищното обучение.
– Право на непрекъснато образование и повишаване на
квалификацията.
– Отговорност на управлението за иновации, проучване на
модели, техденции и опита в образованието на развитите страни,
акцентуване на професионализма на управленския модел.
Осъществяваните промени и нововъведения в управлението на
образованието са насочени към отстраняване и преодоляване на
слабите страни, ограниченията и несъответствията на действащата в
тоталитарната държава и общество законова уредба. Целта на
настоящето изследване е да се очертаят иновационните тенденции в
областта на управление на училището и на тази основа де се разкрият възможностите за по-ефективно реализиране на мениджърските функции на училищния директор за повишаване качеството
на учебно-възпитателния процес.
За постигане на формулираната цел следва да изведем конкретните задачи в процеса на изследването. Те са:
1) Да се изведат на преден план най-съществените приноси на
по-важните направления, концепции и школи в съвременния
мениджмънт по отношение на организационно-управленските
структури на различните организации.
2) Да се разкрие спецификата на образователния мениджмънт
и по-конкретно значението на общата теория на образователния
мениджмънт за организацията и управлението на училището.
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3) Да се анализират в обобщен план по-важните методи за
ефективно управление на училището и се разкрият техните положителни характеристики и слаби страни.
4) Да се приложат по-пълно различни ефективни форми и
методи на работа на педагогическите съвети с оглед подпомагане на
управленската дейност на Директора с цел повишаване качеството
на учебно-възпитателния процес.
5) Д се изведат и аргументират различни нови форми и методи
на работа на училищния директор с училищните съвети, настоятелството и обществото.
6) Да се проведе репрезантативно анкетно проучване на мнението на директорите, пом. директорите и учителите за училищната
автономия и възможностите, които тя предоставя за прилагане на
иновационни подходи за повишаване качеството на знанията на
учащите се:
Обект на проучването са съвременните тенденции за иновации в областта на управлението на образованието и в частност на
училището.
Предмет на проучване са мениджърските функции на училищния директор и в частност ролята на педагогическите съвети и
училищното настоятелство за повишаване качеството на управлението и на учебно-възпитателния процес.
Работната ни хипотеза е,че в условията на засилваща се
автономия на училището са налице много по-благоприятни възможности за разгръщане на лидерските функции на директора и
приложение на ефективни иновационни технологии в дейността на
педагогическите съвети и на училищното настоятелство с оглед на
значително повишаване ефективността на управлението на училището и качеството на учебно-възпитателния процес.
Основните методи, които използваме за постигане на целта и
реализиране на поставените задачи са:
Теоретичен анализ на достъпната литература по избраната от
нас за изследване проблематика. Приложение в реалната училищна
практика на различни иновационни технологии в управленската
дейност на Директора на училището, в дейността на педагогическия
съвет и училищното настоятелство, за хуманизиране на взаимоотношенията между всички учители, родители, общественици и
ученици с оглед повишаване ефективността на цялостния учебновъзпитателен процес.
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Анкетно проучване мнението на директори, пом. директори и
учители за възможните граници на училищната автономия за
подобряване управлението на училището.
Анализ на различни становища по изследваната от нас проблематика по време на беседи с дейци в областта на образованието и
дългогодишни наблюдения и проучвания стила на работа на училищни директори на различни по вид, тип, степени и характер на
учебни заведения, от цялостния спектър на училищното образование в начален, среден и горен училищен етап.
За тази цел през 2012 г. бяха анкетирани 27 директори на
училища от общо 71 от русенския регион от СОУ, ПГ и основни
училища. От тях 5 директори на ПГ и на СОУ са носители на I-ПКС
по своята основна специалност. Един от тях работи в основно
училище в гр. Русе. Тревожен е факта, че под 1 % са носителите на
II-ПКС по „Управление на образованието” и СДК по „Образователен мениджмънт”, като допълнителен квалификацинен процес
след завършения ВУЗ.
Общият поглед от проведената анкета съдържаща 7 въпроса за
квалификацията и управленската подготовка на Директорите, води
до извода, че тя е недостатъчна , слабо организирана като процес и
обрича на сериозни трудности бъдещите промени и иновативни
задачи в закона за предучилищното и училищно образование – 2012
год. Мнението на 38 % от учителите буди сериозна тревога в
отговорите им на въпроса: „Считате ли, че Вашия Директор е
подготвен да осъществи сериозни иновативни промени”? – 24 %
отговарят по-скоро – „НЕ”; 8 % - съмнявам се тъй като считам, че
има „недостатъчна подготовка опит и квалификация”, а 6 % твърдя
смятат, че: „не може да се очакват резултатни промени”. Този факт
свидетелства, че в някой случаи учителите са по-подготвени и с поширок поглед и очакване за промени от своя Директор. В тълкуването на обединения отговор: по-скоро „НЕ” – (8 %), плюс (6 %)
– „не може да се очакват” или общо 14 % - личи отрицателна
нагласа и оценка на учителите за надеждността на управленската
култура и подготовка на Директора, а това води до искане за
„мандатност” на длъжността, с което считат, че ще се осигури
динамика на наложителните промени в училище. Учителите са
мислещи хора, независимо от сериозните консервативни нагласи и
не приемат директор, който не е подготвен повече от тях. В
управлението е невъзможно по-неподготвения специалист да е
ръководител на по-знаещи и по-квалифицирани хора. Ето защо
несправедливата норма в чл. 24 т.3 от Наредбата за повишаване
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квалификацията на педагогическия персонал на МОН, която гласи,
че: „управленска тематика за защита на ПКС по образователен
мениджмънт, може да разработват педагогически специалисти,
които заемат управленски длъжности” е доказателство за сериозна
нормативна недостатъчност и дискриминира учителите, като ги
ограничава да разработват управленска тематика, само защото не
заемат в момента управленска длъжност. Значи не е важно учителят
да е подготвен знаещ и можещ, за да заема ръководна длъжност, а
щом като вече е назначен на такава длъжност, то само тогава той
може да разработва тематика свързана с управлението на учебното
заведение?! „Гениално”! Ето този факт в живота на учителите и
дейността на учебното заведение е сериозен демотивиращ фактор,
който буди безпокойство и това следва да се промени.
От отговорите на директорите на въпроса „Кой според Вас
са най-значимите мениджърски финкции на училищния
директор?
На първо място 19 % от директорите поставят: Прогнозиране
и планиране дейността на училището /стратегическо и оперативно/.
На второ: 16 % отговарят „Организиране разпределението на
задачите в училище”, чрез разпределение на учебните предмети и
изработване на Обр.1 за съответната година, като тук е важно
Директора да възложи преподаването на отделните класове на
учители, които ще изпълнят добре учебната работа и ще осигурят
много добри и трайни знания на учениците, за да покрият
държавните образователни изисквания, да спечелят олимпиади и
конкурси. Организацията и резултатността на учебно-възпитателния процес е най-важната работа в училище, сърцето на училищния организъм и основен показател за институционалния авторитет
на учебното заведение. Направленията за работа в кабинети,
предмети, класове и класно ръководство, извънкласна работа, спорт
и др. условия на работа – кадрови, материално-технически, социално-битови, хигиенни, санитарно-битови, екологични и др.
всичко това е организация, от която зависи ефективността на учебно възпитателния процес. Важен факт в тази организация е правилника за вътрешния ред, седмичен режим и седмично разписание,
график на дейностите и др. Организирането цели оптимално разпределение на труда, ред, дисциплина, информационно осигуряване и
попълване на училищната документация, която е графичното лице
на работата на учителската общност.
На трето място – 19 % поставят „мотивирането” на работата
на учителите и учениците и като една от най-значимите менид379

жърски функции. То изисква да се запознаят всички с целите на
училището и очакваните резултати.
Важно за управлението е да се запознаят родителите и
учениците с възможностите за стимулиране на постигнатите
резултати в т.ч и правила за работата на обслужващия персонал и
стимулиране на труда на служителите.
На четвърто място – 11 % поставят „Координиране”,
„контрол” и „регулиране” на дейностите, основано на констатираните слабости и грешки в т. ч приемане на адекватни решения за
подобряване работата на училището и неговите постижения.
„Координирането” е процес на подобряване взаимодействието
между училището и останалите социално-педагогически фактори –
УН, Уч. съвет, родители, Община и общественост и организации в
т.ч и отношенията между учителите, родителите и останалия
персонал. „Контролът” е процедура на която се възлагат сериозни
надежди за по-добри резултати. Ефективен е онзи контрол, който
води до добри резултати и основни промени в работата на
институцията. Той се разпростира, както по вътрешните дейности,
така и по вътрешните правила.
Ефективният директор има особена роля в живота на учителите. В междуличностното общуване директора познавайки възможностите на учителите за творчество и развитие, въздейства със
свои виждания и предложения в каква разработка да се включи
учителя при издаване на сборник на ВУЗ. Така той стимулира
професионалната си оценка и признание учителя и го мотивира и
подкрепя да повиши квалификацията си и изявата като педагогически специалист. Водеща е ролята на директора за квалификацията на учителите чрез включването им в работни групи за
изследване и създаване на педагогически опит по отделните предмети. Така той реализира една от най-значимите си функции като
педагогически мениджър да включи в своята програмна схема и
стратегия за развитие на училището най-добрите учители, които
могат да разработват проблеми, да реализират публикации и така да
издигат, както своя авторитет така и на училището. Особено благодатно мениджър – решение за директора е да убеди повече
учители да станат базови в педагогическата практика на студентите
– практиканти. За тяхната държавна практика решаваща е ролята на
базовия учител, който им помага да влязат в професията още при
адаптирането на първокласниците към училищната среда. Особено
в IV клас, където се поставят основите на средния етап V-VII клас,
за да се преодолеят трудностите свързани с работата от един
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учител, към повече от десет нови учители по отделните предмети.
За 24 % от изследваните директори, съществена трудност са
икономическите аспекти в управленския профил на директора. Те
са свързани с определяне на икономическите цели на училището и
неговата мисия в икономически аспект, както и очертаването на
задачите, които трябва да се изпълняват. Те са: финансови,
материално-технически, стопански,
трудови и социалноосигурителни. Интересно е да се отбележи, че директорът като
мениджър сключва за една учебна година от 15.09 до 14.09 в
следващата календарна година, както следва:
- трудови договори и споразумения /основни и допълнителни/
по Обр. 1 и по проекти и др. от 30 до 80 двустранно договорени
писмени договора, изведени и регистрирани от НАП, а в училищата
с над 800 ученици двойно повече. В този процес без юридически
консултанти е невъзможно договорите по Обр. 1 по назначения,
замествания, по проекти на МОМН и др., както с учителите,
възпитателите и външни специалисти в помощ на учебния процес,
да се реализират без да се допуснат грешки. За сравнение във
Френската образователна система към 2012 г., директорите - от
академията, сключват само основни договори с учителите, а всичко
друго свързано с материалното осигуряване на учебния процес, се
решава от Парижката община под контрола на втори директор
назначен от Общината. Обществените поръчки не са обект на
дейност на директорите, а на местната община. Така всички дейности свързани с разработване на бюджета на училището, на
търсене на допълнителни източници и средства за работа на
училището, договори за отдаване под наем, за ремонти, закуски,
хранене на учениците чрез кетъринг, плодове с фонд „Земеделие”,
топлофикация, осветление, поддържане на компютърни кабинети и
др. са изцяло задължение на училищния мениджър. Снабдяването с
учебници, външни услуги, учебно-технически средства, инвентаризация на материалните активи на училището, изпълнението на
текущ и основен ремонт, саниране на училищата, помощно стопанство, охрана на учебното заведение, ученически пътувания, лагери,
екскурзии, договори за ползване на имотите на училището /ако има
такива/, договори за квалификация на педагогическите специалисти
и др. направления задължават Директора да сключва десетки и
стотици договори, като изискват, както отлично познаване на
нормативната база на средното образование така и правна подготовка, икономически, административни и стопански знания и
подготовка. Над 95 % от директорите на училища отговарят, че се
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чувстват неподготвени да решат въпроса за охраната на училищата,
след като общините през м. март 2012 г. прехвърлиха тази задача на
делегираните бюджети и училищните директори. Според изменението на Закона за охранителната дейност през м. януари 2012 г.,
всички организации следва да притежават Лиценз за охрана, за да
назначават: охранители, охрана (въоръжена или невъоръжена) в
това число и учебните заведения. Считано от 01.07.2012 г. когато
влизат като задължителни измененията в закона за охранителната
дейност, всеки училищен мениджър трябва да осигури Лиценз на
учебното заведение, за придобито право за охранителна дейност.
Глобата за длъжностното лице т. е Директора назначил охрана на
училището без лиценз, е от 1000 до 3000 лв. Глобата е лична и не се
покрива от бюджета на училището. За тази цел всеки училищен
мениджър следва да осигури:
- свидетелство за съдимост за себе си като представляващ
институцията
- уверителна справка от районната прокуратура за Директора,
че няма нарушения, висящи дела срещу него и заведени искове с
прокурорско решение.
- Заявление до МВР за издаване на сертификат за охранителна
дейност, с платена такса 700 лв. (седемстотин лева), платени от
училищния бюджет. Всички функции на Директора са важни, но
най-значимите са свързани с бюджета, материалното осигуряване
на учебния процес, кадрите и опазване живота и здравето на
учениците и учителите.
От показаните становища и мнения могат да се изведат
следните изводи:
1) Функциите на директорите значително се разширяват в
условията на училищна автономия. Това налага колективно
обучение и подготовка на всички директори от МОМН, Общини,
ВУЗ и др. Както и практически семинари и изпити по образователен
мениджмънт на 5 години.
2) Икономическата подготовка на директорите е на незадоволително ниво и налага включване на Директорите в курс за квалификация относно делегираните бюджети и други актуални
проблеми.
3) Ролята на Директора като мениджър налага да се потърсят
нови форми на работа в Педагогическите и училищните съвети, за
да се постигне по-резултатна организация на учебния процес, особено на външно оценяване IV, VII клас и ДЗИ – XII клас. Настоящото изследване поставя по-обстойни задачи, които ще се
разработят допълнително.
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4) Водещите европейски страни Франция и Германия не
налагат мандат в работата на директорите на училища, а оценка на
работата всяка година и на две години израстване във възнаграждението, ако има добри учебни резултати. Би следвало още да се
помисли как ще бъде решено това в Новия закон за средно
образование?
Демократизацията на социалните процеси в т.ч в управлението
на училището и разширяването на автономността му, налагат да се
усъвършенстват и функциите на Директора, за да бъде той и водач и
мениджър-предприемач. Изграждането на новия профил на училищния директор е сложен процес, стимулиран от нови идеи и
предизвикателства, за да навлязат те в училище, особено важно е
училищния мениджър да търси новото в стратегията на училището,
за да бъде то конкурентно способно и полезно на обществото.
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ЗА РОЛЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК КАТО
ПОСРЕДНИК В РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ
МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ
МЕДИАТОР
Снежана Богданова
СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе
Педагогическият съветник е специалистът в съвременното българско
общество, който е в състояние да подпомогне и улесни взаимодействието
между всички страни включени в учебно-възпитателния процес. Спектърът от дейности на педагогическия съветник е разнообразен и обхваща
различни сфери от училищния живот. Проблемите, които засягат съвременното училище са доста разнородни. Дейността на този специалист
очертава неприкосновения периметър на област, за която са необходими
специфични професионалнио знания и умения.

В началото на XXI век динамичните промени в обществото
налагат все по-голяма необходимост от наличието на педагогически
съветник в училище.
Съвременните условия в българското училище изисква изграждане на цялостен модел за социално-педагогическо обслужване на
училищната система.
Това не може да стане с хаотично включване на различни
специалисти, а с изграждането на добре подготвени педагогически
съветници с достатъчна квалификация, подготовка и образователен
статут.
Спектърът от дейности на педагогическия съветник е разнообразен и обхваща различно сфери от училищния живот. Проблемите,
които засягат българското училище са доста разнородни. Дейността
на тази специалност очертава неприкосновения периметър на
област, за която са необходими специфични професионални знания
и умения.
Разнообразието от изисквания и дейности поставяни пред
педагогическия съветник, предполага и разнообразни модели на
работа. Друг основен аспект от дейността на педагогическия съвет е
проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на
учениците в системата на средното образование, подготовка за
образователен и професионален избор.
Проведено е изследване на територията на училищата в гр.
Русе с лицата заемащи длъжността педагогически съветник. От
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направеното изследване чрез наблюдение, през различни времеви
периоди от практиката на педагогическия съветник са се наложили
различни модели на работа:
– традиционно–клиничен – този метод е насочен към емоционалните, адаптационните проблеми на отделното дете;
– като агент на социалната промяна в училище (моделът е
насочен към слабостите в училище). Центриран върху връзките на
училището със социалната общност, този модел е ориентиран към
изостаналите общности или „училища с нестабилно положение”.
От направеното анкетно проучване в длъжностната характеристика на педагогическия съветник се посочват основните социалнопедагогическо дейности, които те извършват в своята практика:
– диагностична дейност;
– консултативна;
– посредническа (взаимоотношенията учител – ученик, учител
– родител и ученик - родител).
Обединяването на тези дейности предполага и наличието на
професионален модел, който да обединява основните идеи на
споменатите по-горе модели, а именно:
– работа с индивиди
– работа с групи и училищни общности
– работа с обществени институции и организации подпомагащи училищните проблеми.
Педагогическият съветник в ролята си на диагностик извършва
диагностика на затрудненията в интелектуалната, личностна и
поведенческа сфера на учениците.
Диагностичната дейност на педагогическия съветник обхваща
проучване на интересите на учениците в професионално ориентиране, разкриване и подпомагане на деца с изявени наклонности в
дадена научна сфера, изкуство и спорт.
Професионалната психологическа експертност може да подкрепи развитието на образованието и да подобри благополучието на
децата така, че правата на децата да бъдат защитени в училище и
извън него да бъдат удовлетворени.
Диагностичният процес представлява поредица от дейности с
„мероприятия”, изискващи постигане на диагностична цел, чрез
използването на диагностични методи.
При направеното анкетно проучване методите, които педагогическите съветници използват в своята практика са вербални и невербални. Първите са носочени към изследване на речевата активност на учениците, като асоциативен вербален тест, проективна
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медодика на Р. Жил. Невербалните методи се основават към перцептивните, моторните и интелектуалните способности на
учениците.
Тестовете, които педагогическите съветници използват в своето диагностициране (за интелигентност, за специални способности
и тестове за постижения) са психометрични инструменти. Поради
причината, че те са обективни и имат точно определена процедура
по провеждане на изследването, обработка и анализ на данните за
диагностициране на междуличностните взаимоотношения. В класа
(групата) педагогическите съветници използват разработената от
Морено социометрична техника. Получените резултати се нанасят в
таблица (социоматрица), като се отбелязва взаимният избор. В
зависимост от броя на изборите могат да се разграничат пет
категории:
• Лидер – това е този член от групата получил най-много
избори;
• Предпочитани – избирани са повече пъти, отколкото те са
избирали;
• Норма – имат толкова избори, колкото са направили;
• Асоциирани – избирани са по-малко пъти, отколкото те са
избирали;
• Отхвърлени – не са избирани.
Използването на социометричната техника дава една много
добра представа за взаимоотношенията в дадена група (клас) оказва
съществено значение за подобряване на емоционалния и психологически климат в класа. Разкрива динамиката на взаимоотношенията
и нивото на удовлетвореност от общуването между учител –
ученик, учител – родител и ученик – родител. Тази информация се
представя от педагогическия съветник на учителя, както по време
на неговата работа, така и в процеса на общуване с класа или
отделния ученик.
Ролята на педагогическия съветник е възлова фигура в системата за социално-психологическото обслужване на образованието.
Педагогическият съветник трябва да посреща предизвикателствата
и потребностите на децата, училищната система, семейства и общество с широка професионална компетентност. Трябва да имат умения за работа в екип (логопеди, лекари, социални работници,
психолози и т. н.).
Професиналната компетентност на педагогическия съветник
има решаваща роля не само в училищния процес, но и във връзката
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между училище – родители – ученици. Проведените консултации с
учители, родители и ученици имат за цел не само да насочват, но и
да създават среда на сътрудничество между групите:
– консултиране на социални, емоционални и поведенчески
проблеми в групите;
– създаване на родителски умения;
– предотвратяване на психологически зависимости (наркотици и др.);
– оценка на детското развитие и оцеляване на напредъка на
учениците;
– директни интервенции спрямо учениците и техните семейства.
Педагогическият съветник има съществена роля и определено
място в процеса на превръщане на българското училище в хуманна
и демократична институция. Съветникът осъществява дейности с
изключително педагогическо значение за отделния ученик. Той не
осъществява учебен процес и не прилага задължителните за този
процес дидактически и методически принципи, правила и норми.
Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност.
Той помага за: по-успешното преодоляване на възникващи затруднения от образователно естество; социализирането на ученици от
семейства със затруднения, ученици без семейства, ученици с хронични заболявания и физически недъзи, ученици с отклонения в
социалното си поведение.
В своята работа съветникът трябва да спазва редица принципни изисквания:
• толерантност – съблюдаване на професиналната етика и
професионалната тайна; защита на личното достойнство на всеки
ученик;
• непредубеденост към учениците – децата не бива да се
етикетизират на базата на предварителна информация на глупави
или умни, грозни или хубави, добри или слаби ученици; да няма
оценъчен подход;
• загриженост и отговорност;
• доброволност – съветникът не задълбава ученика да се явява
при него;
• емпатичност – изгражда точни представи за това, което
става в ученика, т. е какво той притежава, към какво се стреми и по
какъв начин възприема и оценява сам себе си и света;
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• информираност – той трябва да е информиран, да познава
структурата и възможностите на образователната система в района
на училището, региона и страната; да познава характеристиките на
професиите и изискванията към личността за овладяване на
съответната професия; институциите в района на училището, града,
района в който ученици и родители могат да получат специализирана консултация и информация; възможните форми за извънкласни и инвънучилищни дейност в училището, града и региона.
Педагогическите съветници трябва да имат знания за онези
аспекти на образованието, които засягат организацията и управлението на училището, както и организации предлагащи алтернативни образователни и консултативни услуги. Те трябва да познават
добре училищната система и да подпомагат ефективното взаимодействие между системите – ученици, учители и родители. Това
ключва знания за:
• Влиянието на семейството върху когницията на ученика,
мотивацията и социалните характеристики, които засягат работата
му в училище.
• Начини за ключване на родителите и семейството в
образованието.
• Начини за подпомагане на партньорства между родители и
учители за подобряване на училищния успех.
• Културни променливи, които засягат сътрудничеството дом
– училище.
Педагогическите съветници трябва да знаят как да подпомагат
училищната система така, че да стимулират позитивното развитие
на учениците и да предотвратяват евентуални проблеми. Педагогическите съветници трябва да предлагат на ръководството програми
за справяне с агресивното поведение и повишаване на училищната
безопасност. Педагогическите съветници трябва да стимулират
“отварянето” на училището по посока на обществената среда –
родители, социални и здравни организации, младежки общности,
местния бизнес и т.н.
Когато педагогическия съветник се превърне в обществена
личност и педагогически медиатор между институциите и различните социални групи, в обществото тогава според мен ще се избегнат конфликтите между ученици, учители и родители в XXI век.
Професионалната психологическа експертност може да подкрепи
развитието на образованието и да подобри благополучието на
децата, така че правата на децата да бъдат удолетворени.
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Педагогическият съветник може да предложи знания и услуги
на социално ниво в превантивната си работа. Да съдейства за превенция на съществуващите проблеми с сферата на образователните
и социални промени.
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СКАЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СТРАХА ОТ УСПЕХА
Маргарита Дилова
Нов български университет, департамент „Когнитивна наука
и психология”
Страхът от успеха представлява негативно или най-малкото
амбивалентно отношение на човека към неговите реални или възможни
успехи, породено от очаквания за негативни последици от успеха. В
съобщението се представя скала за измерване на страха от успеха като
личностна характеристика. Докладват се изследвания върху нейните
психометрични качества, норми и конструктна валидност.

В живота понякога може да се наблюдава странно поведение,
при което хората сякаш отбягват успеха и сами саботират своята
работа. Такова поведение противоречи на широко възприетите
разбирания, според които стремежът към успех или поне към
избягване на неуспеха е основен мотив в човешкото поведение.
Съществуването на подобно парадоксално поведение е интригуващ
и предизвикателен проблем за психологията. Терминът, с който се
обозначава, е „страх от успеха” (англ. fear of success, [4] ). Страхът
от успеха може да се дефинира като негативно или най-малкото
амбивалентно отношение на човека към неговите реални или
възможни успехи [2].
Причините за страх от успеха са възможните неблагоприятни
негови последици – завист от страна на околните, отчуждение от
близки и приятели, обвързване с високи стандарти, които трудно се
поддържат и подобни. Приема се, че страхът от успеха може да има
и дълбинно-психологична основа – да се корени в ранни неблагоприятни преживявания, свързани с ограничаването на детската
автономност и изява.
Темата се разработва от около 40 години насам и множество
изследвания са установили, че страхът от успеха има значителна
трансситуативна и времева стабилност и може да се разглежда като
трайна характеристика на личността. Индивидуалните различия по
отношение на тази характеристика се измерват с въпросници и
проективни тестове. Данните от въпросниците и проективните
тестове често не съвпадат, както при ред други личностни характеристики [7]. И към страха от успеха може да се отнесе общото
предположение, че въпросниците разкриват имплицитна, а проективните тестове – имплицитна мотивация.
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Натрупаните досега данни несъмнено говорят за съществуването на явление «страх от успеха». Успехите очевидно могат да
имат различни негативни последици за постигналите ги хора и
някои от тях отдават голямо значение на тези последици и развиват
чувство на страх от успеха. Противно на първоначалните предположения, това се среща в еднаква степен при мъжете и жените. По
всичко изглежда, че в много случаи то води до борба на мотивите за
постигане на успех и за избягването му. Множество експериментални изследвания показват, че хората, страхуващи се от успеха,
проявяват склонност да саботират своите постижения. При полеви
изследвания с реални успехи това се наблюдава по-рядко, което
навярно се дължи, от една страна, на методически трудности да
бъде разкрито явлението в полеви условия, а от друга страна – на
по-голямото житейско значение на постиженията, което води до
надделяване на мотивацията за постигане на успех. Освен това е
възможно страхуващите се от успеха, макар да имат добри
постижения, да се представят по-слабо, отколкото биха могли. Като
цяло досегашните изследвания се отнасят главно до експлицитния,
съзнаван страх от успеха, който се измерва чрез въпросници.
Това съобщение има за цел да представи накратко българска
скала за измерването на склонността към страх от успеха и някои
данни, получени от нейното прилагане.
Скалата се състои от 24 айтема, които се отнасят до следните
прояви на страх от успеха:
1. Страх от негативните реакции на околните
Например: Понякога не върша работата си така добре, както
бих могъл (могла), за да не поставя колегите си в неудобно
положение
2. Страх от отговорностите, свързани с успеха
Например: Ако на човек му излезе име на много способен, след
това не може да си позволи да греши.
3. Социална тревожност, свързана с успеха
Например: Когато спечеля в състезателна игра, се чувствам
малко неловко пред другите играчи.
4. Саботиране на успеха
Например: Случвало се е нарочно да се оставя някой да ме
победи в състезателна игра.
5. Омаловажаване на успеха
Например: В състезателните игри е важно да побеждаваш, а не
само да участваш. (обратен айтем)
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Изследваните лица определят доколко са съгласни с твърденията, използвайки четиристепенна скала:
1 – изобщо не е вярно
2 – донякъде е вярно
3 – доста е вярно
4 – напълно е вярно
Скалата е публикувана в Дилова (2003)1. Понастоящем разполагаме с отговори на въпросника от 401 изследвани лица. В таблица
1 са показани данните от тяхното изследване.
Таблица 1: Средни стойности, стандартни отклонения и
вътрешна консистентност на скалата за страх от успеха
ИЗВАДКА
мъже
жени
общо

N
164
233
401

M
46,67
45,13
45,80

s
10,74
9,62
9,86

алфа на Кронбах
0,80
0,81
0,82

Забележка: N – брой изследвани лица; М – средно аритметично; s –
стандартно отклонение. Общият брой изследвани не е равен на сумата от броя на
мъжете и жените, защото някои не са посочили пола си.

Средната стойност е близка до теоретичната средна от 48 точки
(баловете варират в диапазона от 24 до 96). Коефициентът алфа на
Кронбах показва добра хомогенност на скалата. Това се потвърждава и от направения факторен анализ по метода на главните компоненти с последваща варимакс-ротация. Първият екстрахиран фактор
обяснява 21% от дисперсията, а при следващия обяснената дисперсия пада на 7%.Няма статистически значима разлика между средните стойности на мъжете и жените (t = 0,58).
Стабилността на така измервания страх от успеха във времето
беше изследвана чрез двукратно тестиране на извадка от 25 изследвани лица през интервал от три месеца. Коефициентът на ретест надеждност възлиза на 0,76 и говори за добра надеждност на
скалата и значителна средносрочна стабилност на страха от успеха
като личностна характеристика. Съзнаваме обаче, че е необходимо
резултатът да се потвърди с по-голяма извадка.

1

Скалата може да се получи и директно от авторката на посочения имейл адрес.
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Данни за валидност на скалата2
Страх от успеха и успех в образованието
По този въпрос данните, с които разполагаме, са противоречиви. От една страна, има изследвания, които показват, че страх
от успеха се среща при добри студенти [5], [6]. Други изследвания
констатират, че студентите, страхуващи се от успеха, имат по-ниски
оценки, проявяват по-небрежно отношение към следването и не се
стремят да получат максимална оценка [4].
Ние проведохме изследване с 96 студенти от Нов български
университет. Изследваните попълваха скалата за страх от успеха,
след което посочваха общия си успех от средното образование.
Предпочетохме този показател, тъй като средният успех от
гимназиалната диплома е нещо, което всеки добре помни и, наред с
това, той е показател за успеха в обучението за дълъг период от
време.
Оказа се, че страхът от успеха корелира значимо с общия успех
от средното образование (r = 0,22, p < 0,05). Връзката проличава
още по-ясно, когато се съпостави средният бал по скалата за страх
от успеха при ученици с много висок и със сравнително нисък общ
успех от средното образование (таблица 2).
Таблица 2: Страхът от успеха при студенти с висок и нисък
общ успех от средното образование
Общ успех N
M
s
под 4,90

13

39,75

7,33

над 5,90

16

45,37

8,11

Забележка: Означенията в таблицата са както в таблица 1.

Съпоставени са изследвани лица, чийто успех от средното
образование се отклонява с повече от едно стандартно отклонение
от средния успех за извадката. Както се вижда, лицата с успех,
близък до пълното отличие, имат доста по-висок бал за страх от
успеха в сравнение с лицата, които имат успех под 4,90 (d = 0,70).
Разликата е статистически значима (t = 1,93, p < 0,05).

2

Част от тези данни са докладвани на VІ Национален конгрес по психология,
София, 2011
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В литературата досега не сме срещали такъв резултат –
успяващите да имат много по-силен страх от успеха от неуспяващите. Как можем да си го обясним? Възможно обяснение е, че
учениците с висок успех са усетили реално, «на гърба си» негативните последици от успеха. В училище те навярно се проявяват доста
осезаемо, например успяващите биват етикетирани като «зубрачи»
и «натегачи».
Страхът от успеха и мотивацията за продължаване на
образованието
В изследване с гимназисти проверихме дали страхът от успеха
има връзка с желанието за продължаване на образованието във
висше учебно заведение. Изследваните лица бяха 62 ученици от 11
и 12 клас. Освен скалата за страх от успеха, те попълниха въпросник за това доколко са решени да продължат образованието си.
Въпросникът предлагаше три възможности за отговор: 1) «твърдо
съм решил/а да следвам», 2) «колебая се дали да следвам», и 3)
«нямам намерение да следвам». При избор на отговор 2 или 3
изследваните посочваха причини за това.
От изследваните 60 души 37 декларираха, че твърдо са решили
да следват, 19 – че се колебаят и само четирима – че са решили да
не следват. Достатъчно надеждно сравнение може да се направи
между твърдо решилите и колебаещите се. Резултатите от
сравнението са показани на таблица 3.
Таблица 3: Среден бал по скалата за страх от успеха
в зависимост от решението на изследваните ученици
да продължат образованието си
РЕШЕНИЕ
Твърдо решили да
(N=37)
Колебаещи се (N=19)

следват

М

s

45,5

9,6

52,5

12,5

Забележка: Означенията в таблицата са както в таблица 1.

Виждаме, че колебаещите се имат значително по-високи
показатели за страх от успеха (d = 0,65). Разликата е статистически
високо значима (t = 2,32, p < 0,02). Следователно има основание да
се предполага,че противоречивото отношение към успехите е сред
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факторите, които разколебават учащите се в решението им да
продължат образованието си. Тези данни са сходни с данните на
Канаван, според които сред студентите, страхуващи се от успеха, се
наблюдава по-често противоречиво отношение към следването,
съмнение, че правилно са избрали специалността си и размисли
дали да не се откажат (Canavan, 1989).
Страхът от успеха и споделянето на собствените успехи
Тъй като един от източниците на страха от успеха са
негативните реакции на околните, предположихме, че страхуващите
се ще бъдат по-малко склонни да споделят своите успехи с другите.
Такова изследване не ни е познато от литературата. За да проверим
нашата хипотеза, съпоставихме бала по скалата за страх от успеха с
броя собствени успехи, които изследваните лица споделят.
Избрахме хомогенна по пол извадка – жени. Изследването се
проведе с 60 студентки от Нов български университет. Заедно с
попълването на скалата за страх от успеха изследваните получиха
следната инструкция:
«Това изследване има за цел да проучи какви събития от своя
живот хората преживяват като успех. Затова Ви молим да изброите
колкото можете повече свои лични успехи, като опишете съвсем
накратко в какво се състоят те.»
Изследването не беше анонимно, за да има характера на
себепредставяне и така да се създадат условия за възникването на
страх от успеха.
Преброени бяха посочените от всяко изследвано лице успехи.
Броят им варираше между 1 и 11, средно 4. Броят посочени успехи
беше корелиран с бала по скалата за страх от успеха. Корелацията
се оказа незначима (0,08).
След като установихме, че изследваните лица с различно
равнище на страх от успеха не се различават по броя на посочените
успехи, предположихме, че те биха могли да се различават по вида
на тези успехи. Съдържателният анализ показа, че успехите могат
да се разделят най-общо на два вида – успехи в обучението и
работата (добър успех в следването, следване на желана специалност, намерена подходяща работа, добро заплащане, удоволствие от работата, напредване в кариерата и подобни) и успехи в
семейния живот и междуличностните отношения (сполучлив брак,
деца, добри приятели; тук отнесохме и материални придобивки като
купуване на жилище). Абсолютният брой успехи от единия и от
другия вид отново не показа значима корелация със страха от
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успеха. Такава обаче беше открита, когато беше изчислен относителният дял на единия и другия вид успехи от общия брой
посочени успехи. Страхът от успеха корелира с дела на успехите от
първия вид (r = - 0,26, p < 0,05). Колкото по-характерен е страхът от
успеха за изследваното лице, толкова по-малък дял заемат успехите
в учението и работата сред общия брой посочени успехи. Обясняваме си това с факта, че за този вид успехи е по-характерно
съревнованието, открояването на личните способности спрямо тези
на колегите. Засега имаме такива данни само при жени. Интересно
би било да се види, дали същото ще се получи и при мъже.
Страхът от успеха и атрибутивният стил
Каузална атрибуция наричаме определянето на причините за
собственото и чуждото поведение. Причините, на които хората
приписват резултатите от поведението си, имат две важни характеристики: екстерналност/интерналност и стабилност. Първата
характеристика се отнася до това дали причините са „вътрешни”
особености на индивида, например способности, мотивация, или
външни – например ситуацията, поведението на другите или съдбата. Втората характеристика – стабилността – се отнася до това дали
причините са постоянни фактори или могат да се променят. Например хората са склонни да разглеждат способностите като нещо
относително постоянно, докато мотивацията е нещо изменчиво.
Атрибутивният стил е устойчива склонност към определен
начин на каузална атрибуция. Например лицата с прекомерно
висока себеоценка са склонни към его-защитен атрибутивен стил:
успехите се отдават на вътрешни стабилни причини, а неуспехите –
на външни (стабилни или нестабилни) или на вътрешни нестабилни.
В литературата се съобщават редица данни, че лицата, страхуващи се от успеха, оценяват по-ниско постиженията си и избягват
да изтъкват своите успехи. Страхът от успеха би трябвало да се
отрази на атрибутивния стил. Его-защитният атрибутивен стил едва
ли ще бъде особено характерен за страхуващите се от успеха.
Можем да предположим, че те ще бъдат по-малко склонни към
такъв стил от хората, на които не е присъщ страх от успеха. Нещо
повече, може да се предположи, че те ще практикуват атрибуиране,
което омаловажава техните успехи.
За да проверим връзката на нашата скала с атрибутивните
процеси използвахме метода за изследване на атрибутивния стил,
разработен от Величков и сътрудници [1]. Методът регистрира
атрибуциите на успех и неуспех в хипотетични ситуации. Ситуа396

циите се отнасят до две области – общуване и постижения в
работата. Тъй като нашите изследвани лица бяха ученици от горния
курс, постиженията в работата не бяха пдходящи за тях. Използвахме само ситуациите на общуване. Те са три ситуации, всяка от
които веднъж завършва с успех и веднъж с неуспех, така че стават
общо шест. Например:
Успешна ситуация: Попадате в непозната компания и не след
дълго ставате център на внимание.
Неуспешна ситуация: Попадате в непозната компания и през
цялото време оставате незабелязан/а от другите.
От изследваното лице се иска да си представи живо себе си във
всяка ситуация и да реши каква е най-важната причина за случилото
се. След това, без да посочва самата причина, я оценява по
седемстепенна скала по отношение на:
А) интерналност - «Тази причина свързана ли е с нещо във
Вас самия или с нещо в другите хора и обстоятелствата?»
(отговори от 1 – «Случилото се изцяло зависи от другите хора и
обстоятелствата.» до 7 – «Случилото се изцяло зависи от мен.»)
Б) стабилност - «Тази причина ще се появи ли отново в
бъдеще?» (отговори от 1 – «никога» до 7 – «винаги»)
В) глобалност – «Тази причина само за дадения ли случай
важи или влияе в много други случаи в живота Ви?» (отговори от 1
– «отнася се само за този случай» до 7 – «влияе в много други
случаи»)
Г) важност – «Какво значение би имало описаното събитие за
Вас, ако действително се случи?» (отговори от 1 – «няма никакво
значение» до 7 «има голямо значение»)
Тези измерения на атрибуирането могат да се оценяват
поотделно – доколко интернално, стабилно и глобално атрибуират
изследваните лица успехи и неуспехи, колко важни за тях са
успехите в общуването и в работата и т. н. Освен това въз основа на
конфигурациите от оценките за интерналност и стабилност
авторите извеждат три вида атрибутивен стил:
1. его-защитен (описаният по-горе)
2. пораждащ негативни емоции и себепреценки: наличие на
поне една неблагоприятна за самочувствието компонента; например
успехите се отдават на стабилна вътрешна причина, но неуспехите
също.
3. депресивен: както атрибуциите на успеха, така и тези на
неуспеха са неблагоприятни; например успехите се отдават на
външни причини, а неуспехите – на вътрешни стабилни.
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Формулирахме следните хипотези:
1. При лицата, страхуващи се от успех, атрибуциите на успеха
ще бъдат по-екстернални, отколкото при лицата, които не се
страхуват от успех (тоест, те ще омаловажават своите заслуги за
успеха, като ги приписват на външни причини). По отношение на
неуспехите няма да се наблюдава такава разлика.
2. Лицата, страхуващи се от успех, ще оценяват успехите като
по-маловажни от лицата, които не се страхуват от успех.
3. Лицата с его-защитен атрибутивен стил ще изпитват помалко страх от успеха отколкото лицата, за които не е характерен
такъв стил (защото его-защитният стил произтича от силно желание
за преживяване на успех).
Изследвахме 60 момчета и момичета от средно ообщообразователно училище на възраст между 17 и 19 години. Те попълниха
в час скалата за страх от успеха и въпросника за атрибутивен стил
За проверка на първата хипотеза бяха обособени две крайни
групи лица – със страх от успеха едно стандартно отклонение под
средната за извадката и над средната. При двете групи беше сравнен
с помощта на t-тест средният бал по екстерналност при атрибуирането на успехите (формиран от осредняване на трите ситуации на
успех). Не беше установена разлика между двете групи, с което
хипотезата се отхвърля. По същия начин беше отхвърлена и втората
хипотеза.
По описаната по-горе методика на Величков и сътр. [1] беше
определен атрибутивният стил на изследваните. Депресивен атрибутивен стил не се установи при нито едно изследвано лице. Както се
вижда от таблица 4 изследваните попадат почти по равно в категориите «его-защитен атрибутивен стил» и «стил, пораждащ негативни емоции и себепреценки». От втората категория почти
половината от изследваните (45%) обясняват както успехите, така и
неуспехите с вътрешни стабилни причини. Тук имаме една генерална вътрешна локализация на контрола.
При двете групи изследвани лица бяха сравнени средните
балове по скалата за страх от успеха. Резултатите са показани на
таблица 4.
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Таблица 4: Средни стойности и стандартни отклонения по
скалата за страх от успеха при лица с различен атрибутивен стил
Атрибутивен стил

N

M

s

Его-защитен
Пораждащ негативни емоции и
себепреценки

28

43,36

7,43

32

48,29

8,83

Виждаме, че лицата с его-защитен атрибутивен стил имат
значително по-нисък бал по страх от успеха (d = 0,60; t = 2,31, p <
0,02). Той е под средната за нормативната извадка от 45,8, докато
при лицата с неблагоприятен за самочувствието атрибутивен стил е
над тази средна. Така третата ни хипотеза беше потвърдена.
И така, в настоящето изследване показахме, че страхът от
успеха противодейства на тенденцията към его-защитно атрибуиране – тенденцията да се поема повече отговорност за успехите,
отколкото за неуспехите. В нашето изследване лицата с по-висок
бал за страх от успеха в еднаква степен поемат отговорност и за
успехите, и за неуспехите. Не можахме да потвърдим установената
в други изследвания тенденция те да поемат по-малко отговорност
за успехи, отколкото за неуспехи.
Не трябва да забравяме, че в това изследване се касае за успехи
в сферата на общуването, които, както видяхме от описаното погоре изследване върху споделянето на успехи, изглеждат в по-малка
степен „уязвими” за страх от успеха. Не сме изследвали сферата на
труда, тъй като за нашите изследвани лица – ученици – тази част от
методиката не е приложима. По-нататъшни изследвания би трябвало да проследят тези зависимости при по-възрастни, работещи
лица, като включат и сферата на труда. Що се отнася до учениците,
би трябвало да се разработи вариант на методиката, който да се
отнася до изпълняваните от тях задачи в образованието.
В заключение можем да кажем, че скалата за измерване на
страха от успеха има добри психометрични характеристики. Налице
са и данни за нейната конструкт-валидност. Разбира се, изследванията в тази насока трябва да продължат. Но и на този етап
смятаме, че скалата може да се използва в клиничната и консултативна практика, когато е налице съмнението, че клиентът притежава тази личностна характеристика.

399

Литература
1. Величков, А., Радославова, М. Методи за психодиагностика. София:
Пандора Прим, с. 49-56. 2005.
2. Дилова, М. Страхът от успеха: развитие и състояние на проблема.
Психологични изследвания, кн. 2, 11 – 21. 2002
3. Дилова, М. Конструиране и валидизация на българската скала за страх
от успеха. Психологични изследвания, 1, 79-87. 2003
4. Canavan, D. Fear of success. In: Curtis, R. B. (ed.), Self-defeating behaviors.
New York: Plenum Press. 1989
5. Curtis, R., Zanna, M., P., & Campbell, W. W. 1975. Sex, fear of success, and
the perceptions and performance of law school students. American
Educational Research Journal, 11, 187-197 . 1975
6. Horner, M. S. Sex differences in achievement motivation and performance in
competitive and noncompetitive situations. Doctoral Dissertation, University
of Michigan. 1968
7. McClelland, D. C., Koestner, R., & Weinberger, J. 1989 How do selfattributed and implicit motives differ. Psychological Review, 96 (4), 690-702.
1989

400

КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦАТА
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Иван Миленски
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – филиал Враца
Резюме: В статията са разгледани актуални проблеми на ограмотяването в предучилищна възраст. Изследвани са особеностите и равнището
на ограмотеност на децата в реалния педагогически процес. Установени са
основните източници за ранно ограмотяване. Експериментално е
апробирана система от средства и похвати за ранно обучение по четене и
са разкрити психолого-педагогическите условия за ограмотяване.
Ключови думи: ограмотяване, източници за ограмотяване, ранно
четене, психологически условия за ограмотяване.

Ранното обучение по четене и писане е актуален проблем за
нашата педагогическа теория и практика. Дълго време той незаслужено беше пренебрегван, а специалната подготовка на децата от
предучилищна възраст се ограничаваше в рамките на задачите на
добукварния период на ограмотяване. Същевременно неслучайно
още в произведенията на класици-педагози се срещат редица
теоретически идеи и практически решения относно ранното
ограмотяване /Я.А. Коменски, М. Монтесори, В. Сухомлински, Ш.
Амонашвили/, а провежданите изследвания и експерименти от 35
години насам, изключително в развитите страни, показват, че няма
фатална възраст при обучението по писане и четене [8: 13].
1. Кратък исторически преглед. Обосновка на проблема.
Цел и задачи на проучването
Според Я. А. Коменски е във възможностите на 6-годишните
деца да се научат „свободно да четат всичко напечатано и написано
на родния си език” и „най-напред да пишат четливо, после бързо, а
накрая правилно” [9, 254]. За подготовка на ръката за писане
предлага да се използва рисуването, което стимулира желанието за
учене и постъпване в училище [10, 61].
М. Монтесори отбелязва, че не е възможно предварително да
се определи, на какво да се обучава първоначално детето: да чете,
или да пише. Според нея, в психологически план, писането предшества четенето, а практическото обучение по четене започва едновременно с обучението по писане [12, 195]. Тези идеи съществено
се различават от някои съвременни схващания за ограмотяване в
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предучилищна възраст, но независимо от това, те са резултат от
създадената от авторката методическа система за обучение по
четене и писане, в която важно място заема целенасоченото
използване на играта за ограмотяване на децата.
В педагогическата система на В. Сухомлински своеобразното
обучение по четене и писане не е изкуствено разделено, а осъществяването на взаимовръзката „природни материали – рисуване –
игра” създава условия за съзнателно четене и писане [17, 33-82].
Природните материали стават средство за писане на букви, думи и
изречения. Единството при образно-асоциативното и емоционалното възприемане на природната среда е съчетано с незадължителния характер на самото обучение.
В методическата система за ограмотяване на Ш. Амонашвили,
основна идея е, че детето от предучилищна възраст може да се
научи да чете и пише по индиректен, косвен начин. Основно
средство за реализиране на този подход, е моделирането, чрез което
децата овладяват обобщени способи за записване на думи и общи
начини за четене [1, 143; 2, 117]. Усвояването на квазиписането и
квазичетенето е включено в по-широка и интересна познавателна
дейност, чрез която се формират познавателните интереси. Така се
осъществява, парадоксалната на пръв поглед идея, децата да се
научат да четат и пишат, още преди да познават всички букви.
Резултатът се обуславя от започващата да се формира в края на
предучилищното детство, обобщена способност за опосредстване
/Л.Венгер/.
Този кратък анализ на опита на класици-педагози, по ограмотяване на децата от предучилищна възраст насочва към някои
изводи. Ефективността на ограмотяването се определя от вътрешната логика на методическата система и експерименталните условия
за нейното реализиране, а не от предпоставени твърдения и
педагогически постулати, които не се потвърждават в практиката.
Постигането на крайната цел – умения за четене и писане – е
възможно да се реализира, когато се използват непреки педагогически подходи, с помощта на някои педагогически средства /природна
среда, моделиране, игра/. Ранното обучение по ограмотяване се
осъществява с методика и средства, различаващи се съществено от
използваните в началното училище.
Същевременно готовността на децата за училище е резултат от
цялостната възпитателно-образователна работа в детската градина и
семейството. Приоритетното значение на общата, психологическа
готовност, пред специалната, се запазва и е във връзка с качест402

вените показатели за психическо развитие на детето и формирането
на неговата личност. Готовността за училище не се свързва пряко с
възможността да се познават буквите и с усвояване на четенето, а
много по-голямо значение имат здравословното състояние на
детето, формираните елементи на учебна дейност, достигнатото
високо ниво на познавателна дейност и развитието на някои
нравствено-волеви качества.
Кое налага тогава да обсъждаме проблема за ранното ограмотяване1 на децата? Едната причина е свързана със създаването на
подготвителна група за училище, и въвеждането на задължителна
предучилищна подготовка от 5-годишна възраст, а това поставя
редица въпроси за задачите, съдържанието и методиката на
възпитателна работа с децата, чийто отговори е възможно да
намерим само по експериментален път. Втората причина е във
връзка с реалната готовност на съвременните деца да четат, пишат и
смятат в условията на детското заведение. Изследванията показват,
че значителна част от тях могат да четат свързан текст, да пишат,
макар и с някои грешки, да броят и извършват аритметични
операции с числа извън първата десетица. От къде са получили тези
знания и умения, след като е известно, че усвояването на подобно
съдържание не е предвидено в програмната документация? Без
съмнение, това е резултат от спонтанното ограмотяване получено
при стихийното обучение, което ни задължава да се съобразяваме с
него, когато провеждаме организирано обучение по ограмотяване.
Третата причина да поставим проблема за ранното ограмотяване е
свързана с фактът, че учебните програми в началното училище, се
опират на хипотезата, че при постъпването си в училище, децата не
са започнали да се учат да четат и пишат, и ограмотяването започва
от самото начало.
Важното научно-практическо значение на проблема за ранно
обучение по четене и писане ни насочи към формулиране целта на
настоящето изследване: да се проучат възможностите за ранно
обучение по ограмотяване на 5,5 – 7 годишните деца в зависимост
от създадените комплексни условия в педагогическия процес.

1
С термина „ранно ограмотяване” означаваме обучението на децата да четат,
пишат и смятат преди постъпването им в училище. Нашият опит обхваща
обучението по четене, и е предназначен за децата от подготвителната група за
училище /6-7 г./, но е възможно с успех да се прилага и в III гр. /5.5-6 год./ на
детската градина.
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Изследването е проведено през 1994 г., в детски градини от гр.
София.
Във връзка с целта като основни се очертават следните задачи:
1. Да се изследват особеностите и равнището на ограмотеност
на децата в реалния педагогически процес.
2. Да се установят основните източници за ранно ограмотяване.
3. Да се апробира система от средства и похвати за ранно
обучение по четене и се разкрият психолого-педагогически условия
за ограмотяване.
2. Равнище на ограмотеност в зоната на актуалното
развитие на 5,5-7-годишните деца
Каква е картината на подготовката за ограмотяване на 5,5-7
годишните деца?2 Констатацията на знанията и уменията се
извърши по следните п о к а з а т е л и: 1/ умение да провеждат
звуков анализ; 2/ познаване на азбуката: 3/ умение да четат; 4/
умение да пишат; 5/ умение да смятат.
Проверката показва, че най-добра е подготовката на децата да
извършват звуков анализ на буквите и думите. Вероятно това е
свързано със системното провеждане на ситуации по роден език, в
които основни задачи са развитие на фонематичното възприятие и
усвояване на смислоразличителната роля на звука. Частично
познават азбуката 60 % от децата, като повечето от тях назовават
16-18 букви, но няма дете да познава по-малко от 10 букви.
Незнанието на цялата азбука не е пречка тези деца да четат и пишат
едносрични и двусрични думи /мама, кака, баба, мак, лък/, но
когато им се предложат многосрични думи /костенурка/ те се
затрудняват да ги прочетат. Около 40 % от децата знаят всички
букви от азбуката и се справят успешно с четене на предложен
текст. Някои от тях обаче, четат побуквено, след това сричкуват
накрая четат цялата дума. Други не могат да разделят правилно
думата на срички, и не поставят правилно ударението. Когато
казват азбуката, някои деца назовават буквите като срички – ба, ва,
га, да, та, ла. Изследването показва, че част от децата /3-4 %/,
знаещи цялата азбука, са я запаметили механически, и се
затрудняват да четат по-сложен свързан текст.
2
Изследвани са 60 деца от две III групи на 5,5-7 год. възраст. Необходимо е да
посочим, че получените данни са от сравнително ограничен кръг деца и то с
относително близка социокултурна среда.
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Наблюденията на уменията за четене очертаха тяхното
развитие и усложняване в четири фази: 1/ четене на букви
/буквуване/, а след това се чете целият текст от думи и изречения; 2/
четене на срички /сричкуване/, при което отначало детето се справя
по-лесно с двусрични и трисрични думи, а по-късно чете четирисрични и петсрични думи със струпани съгласни; 3/ четене на текст,
в който детето не познава някои букви, но ги „чете” /отгатва/ в
контекста на смисъла на целия текст; 4/ четене на цели думи и
изречения без затруднения.
Характерно е, че 60 % от децата могат да четат чрез буквуване
и сричкуване, 15 % отгатват непознати букви и четат цели думи и
изречения, а само 25 % не могат да четат свързан текст, но се
справят с успех при четене на думи и имена от най-близкото им
обкръжение/ име на родителите, на братя, сестри, баба, дядо, деца
от групата, собствено име/.
Отбелязват се интересни случаи на деца, които на поканата да
прочетат текст или напишат азбуката, отговарят, че не могат и не
знаят. В ситуация на свободно избираема дейност обаче, без
затруднения четат програмата на телевизията и други текстове.
Вероятно волевата готовност за училище, при тези деца, е недостатъчно формирана, и по-специално тези прояви са свързани с
неумението им да изслушват и работят по инструкция.
Уменията на децата да пишат са на по-ниско равнище, в
сравнение с уменията да четат. Направихме опит за класификация
на уменията за писане чрез категоризиране на децата в четири
групи: 1/ деца, които чертаят и драскат различни фигури, след което
ги „прочитат” /под 6-годишната възраст/; 2/ деца, които умеят да
пишат собственото си име, имената на родители, близки и
връстници от групата; 3/ деца, които пишат думи и изречения, но
правят грешки – пропускане, разместване или заместване с
неадекватни букви /телефон, Петьо, разходка/, /д-т, г-к, з-с, ж-ш, вф, я-йа и др. /,4 / деца, които пишат без грешки изречения и думи.
Типично е, че всички деца желаят да пишат, но колкото помалко е детето, толкова уменията за писане са по-слаби. Чести са
случаите на огледално писане на букви. Чести са случаите на
огледално писане на букви /И/N, Я/R, З/•/, В/ , у / /, Ч/ / и цифри 1
/ /, 5 / /. Традиционно то се обяснява, като следствие от неправилно
обучение по писане. Наблюденията показват обаче, че децата
осъзнават огледалното изписване на буквите и цифрите. В редица
случаи изписват цифрите и буквите едновременно в техния
огледален вариант и по традиционния начин /вж. фиг.№1./. Когато
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им се обърне внимание на погрешно изписаните букви или цифри
те отговарят „Да, знам че е погрешно!”. Очевидно при огледалното
писане става въпрос за възрастова особеност при зрителното
възприятие на тези символи, свързана със степента на развитие на
умението за пространствено ориентиране.
При определени условия свързани с емоционални преживявания, децата, които твърдят, че не могат да пишат, изведнъж
проявяват способности за писане. Например, когато лидерът на
групата Евелин /7 г./ отиде на почивка с родителите си, неговият
приятел Георги /5 г. 6 м./, който дотогава не беше проявявал
интерес и демонстрирал уменията си за писане, му написа писмо,
без да допусне съществени грешки. Очевидно, тази проява е
свързана със спонтанно научаване на писане, което въпреки че
лесно се диагностира в практиката, доскоро никой не му е обръщал
внимание. В друг случай пък, Ирена /7 г./ писмено изрази желание
да отиде на училище, като се аргументира, че „в детската градина
не и е вече интересно” - /виж Фиг. №1/.
По-голяма част от 5,5-7 годишните могат да броят до 100, 200,
300 а някои от тях, дори до 1000. При броенето срещат трудности
единствено при преминаване на десетиците (20, 30, 40 и т.н.), и
стотиците (100, 200, 300 и т.н.) но с помощта на педагога бързо ги
преодоляват. При извършване на аритметичните операции събиране
и изваждане обаче, техните възможности са ограничени в рамките
на числата до 100. Независимо, че действията за умножение и
деление не се изучават в детската градина, някои деца се справят с
извършването им в рамките на числата до 10. Очевидно е, че децата
броят далече зад границата на числата до 10, познават двуцифрени
и трицифрени числа, извършват сложни аритметични действия.
Какво показва констативното проучване на степента на
ограмотяване при 5,5-7 годишните деца? Първо, че значителна част
от тях са овладели умения за четене, писане и смятане, а при
подходяща методика е възможно да ги усъвършенстват и коригират.
Второ, че ограмотяването е извършено извън организирания педагогически процес в детската градина. Трето, диагностира се силен
познавателен интерес към овладяване на специални знания и
умения, който е необходимо да бъде съхранен и стимулиран чрез
създаване на подходяща методическа система за ограмотяване,
различаваща се от използваната в началното училище.
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Фиг. 1. Примери за огледално писане и спонтанно писане.
3. Източници за ограмотяване
След като експерименталните данни показват, че детската
градина не е пряк и основен източник за ограмотяване, интерес
представлява отговора на въпроса: От къде децата са получили
специални умения за четене, писане и смятане? Информация за
основните източници за ограмотяване получихме чрез следните
407

методики: беседа с децата /От къде знаеш да четеш / пишеш,
смяташ?/; Кой те научи да четеш /пишеш, смяташ/?”; запис на
разказите на децата и техните разговори помежду им; беседа с
родителите /Иска ли Вашето дете да чете /пише, смята/? Кой го
научи да чете / пише, смята/?/.
Според проучването основни източници за ограмотяване на
децата са: 1./Семейството /родители, баба, дядо, братя и сестри/; 2/
Художествена литература; 3/ Околна социокултурна среда –
надписи на улици, магазини, превозни средства, етикети на стоки и
др.; 4/ Средства за масова информация и комуникация – телевизия,
радио, видео и аудио предавания, вестници, списания; 5/ Приятелски кръг – връстници и по-големи деца, с които контактува извън
дома и детската градина. Източниците за ограмотяване са с различна степен на значимост за децата: едни от тях се ползват с поголяма популярност, а други – с по-малка.
На първо място по значение за децата е с е м е й с т в о т о, като
се установи положителна взаимовръзка и взаимозависимост между
социалния и културния статус на родителите и специалните умения
на техните деца. Според З. Морси „под благоприятна семейна среда
трябва да се разбира образовани и здрави родители, добра жизнена
среда, всекидневно използване на книги, списания за деца, много
желание и свободно време от страна на родителите” [13.7]. Майката
е водещ фактор за ограмотяване на детето, а също така и неговите
по-големи братя и сестри. За отбелязване е фактът, че бащата в
изключително редки случаи е инициатор за ограмотяване. При
смесени бракове децата владеят с еднакъв успех специалните
умения за четене и писане на двата езика.
На второ място по значение за децата, като източник за
ограмотяване е книгата. Почти всички изследвани деца имат у дома
книги, предназначени за тях. Подборът на подходяща литература за
деца от предучилищна възраст е свързан с педагогическата култура
на родителите, а в това отношение се налага констатацията, че
голяма част от книгите са подбрани случайно, както по тематика,
така и по съдържание, жанр и стил на изложение. Това има пряка
връзка с успеха при ограмотяването, защото механичното четене
без разбиране смисъла на прочетеното, не съответства на съвременното разбиране за обучението по четене, при което „още
първите опити на децата за четене трябва да бъдат ориентирани към
търсене на смисъла” [6, 7].
На трето място по значение за ограмотяване на децата е
околната социокултурна среда, с която ежедневно се срещат –
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надписи върху играчките, опаковката на храните, етикета на
дрехите, афишите и табелите на улицата. Разбира се, това не е
изненада, защото е установено, че деца които израстват заобиколени от писмени знаци, започват да четат и пишат много преди да
отидат в училище, независимо че не са ги учили целенасочено за
това. Този спонтанен процес на научаване е предпоставка за
изучаване и усвояване на навици за четене, писане и смятане.
На четвърто място по значимост сред източниците за ограмотяване са средствата за масова информация и комуникация. Те
обаче не винаги са ориентирани съобразно възрастовите и индивидуалните възможности на децата, независимо че някои специализирани телевизионни предавания /например „Улица Сезам”/, имат
огромно образователно и възпитателно значение при ограмотяването /Р. Коен, С.Бол, Г. Богац/. Налага се изводът, че специализираните телевизионни предавания за ограмотяване на деца от
предучилищна възраст са мощен стимул за развитие на техните
познавателни способности. Те са в състояние да коригират някои
обективни фактори /социалния и културния статус на родителите/,
тъй като крайните резултати от гледането на телевизионни
предавания са винаги позитиви, независимо дали децата произхождат от бедни или от богати семейства /Р.Коен, 1989 г./.
На пето място, като източник за ограмотяване са връстниците
и по-големите деца от приятелския кръг на детето. Влиянието на
съобщаваната информация от по-големите деца е по-силно,
отколкото общуването с връстници. Вероятно това се обяснява с
факта, че информацията в повечето случаи не се отличава с точност
и пълнота, а също така, че за детето от предучилищна възраст,
връстниците не са авторитетен източник за информация /А.
Петровски, Л. Новикова, Р. Гурова/.
4. Особености на стихийното обучение при ограмотяване на
децата
Не е възможно да се проникне в тайните на ограмотяването на
децата от предучилищна възраст, където организираното обучение
по ограмотяване не е основен фактор за тяхната начална грамотност, докато не изследваме особеностите и съдържанието на
спонтанното ограмотяване чрез стихийното обучение.
Необходимо е да отбележим, че най-голям прогрес при ограмотяване на децата се констатира в процеса на обучение в
организирания учебен процес. Този факт намира потвърждение в
редица експериментални разработки /Д. Елконин, Л. Журова, Ш.
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Амонашвили и др./. И все пак, в настоящият момент, основен
принос за ограмотяване на децата от предучилищна възраст има
стихийното обучение. Организираното обучение е само добавка,
макар и много важна /особено при звуковия анализ на речта/, към
това, което дава стихийното обучение. Затова то трябва да стане
предмет на подробно проучване.
Наблюденията показват, че в процеса на ограмотяване в
семейството, майката учи своето дете да познава буквите и да чете
елементарен текст. Същевременно тя го запознава с информация,
която в момента то не може да възприеме, но постепенно,
осмисляйки я, започва частично да разбира. Тук се крие една от
тайните на спонтанното ограмотяване чрез стихийно обучение,
чието действително значение още не е достатъчно проучено. Ако
майката съобщава на детето само това, което то може да разбере, /а
напълно разбираемото е много малко/, се намалява рязко обема на
получаваната информация, а крайният резултат е отрицателен за
неговото общо умствено развитие.
Същевременно детето получава информация от книгите, които
се опитва да прочете, от надписите на улици, магазини, превозни
средства. Всекидневно е влиянието върху него на телевизията,
радиото, вестниците и списанията. Контактува с връстници и поголеми деца, които разменят помежду си опит по ограмотяването, а
то го възприема. Получената информация от различните източници
за ограмотяване частично се разбира, а друга част остава
неразбрана. Това се проявява особено ясно, когато детето се опитва,
да прочете текст или да го напише. Четенето е побуквено или чрез
срички, а написаното далеч не е без грешка. Въпреки това частичните умения за четене и писане, формират още неясния обем от
знания и умения, който съществено влияе върху развитието на
общата интелигентност и позитивната насоченост на ограмотителния процес. Децата, въпреки че не познават някои букви, ги
четат /отгатват/ в контекста на смисъла на целия текст. Включват се
съзнателните и несъзнателните процеси при стремежа на детето да
уточни неясното, изхождайки от усвоения речеви опит. Повишава
се възприемчивостта му към допуснатите грешки, и се появява
стремеж да бъдат коригирани. Затова е принципно неправилно, да
се ликвидират опитите на децата да четат и пишат, когато не
познават някои букви или допускат грешки, тъй като тези действия
имат положителна роля при осъществяване на общия ограмотителен процес. Практически това е невъзможно, защото когато
помагаме на детето да коригира неточния си речеви опит, съще410

временно създаваме основа за възникване на нова недостатъчно
ясна речева действителност, която се открива пред него.
Разбира се, в процеса на организираното обучение по ограмотяване, се поставя важна цел – да се създаде система от знания,
умения и отношения за подготовка на децата за четене и писане, да
се изясни това, което е неясно. Въпреки, че това е много важно, то е
само едната страна на ограмотителния процес.
Другата страна от него съдържа обективното съществуване в
предучилищна възраст на недостатъчно точно овладени механизми
за четене и писане, чиято структура и особености оказват съществено влияние върху развитието на общоречевата и общопознавателната дейност на децата. Има всички основания да се предполага,
че ефективността на ограмотяването на детето, се определя не само
от структурата на точните знания и умения за четене и писане, но и
от структурата на неточната информация, която се намира в процес
на уточняване и коригиране.
Възможно е да се направи изводът, че бъдещата дейност поранно ограмотяване на децата от предучилищната възраст, трябва
да се насочи към формиране на точна система от знания, умения и
отношения за подготовка за четене и писане, както и към
управление на другата страна от ограмотителния процес, свързана с
формиране на недостатъчно ясни умения за овладяване на начална
грамотност, която има важно значение за общото развитие на
познавателната дейност на децата. В настоящият момент тази
област от знания, умения и отношения за начална грамотност се
изгражда стихийно.
В основата на спонтанното ограмотяване е желанието за
подражание. Когато наблюдават около себе си множество печатни
текстове, а при контактите с възрастните и по-големите деца се
запознават с уменията им да четат и пишат, децата изпитват
желание самостоятелно да извършват това. Първите опити протичат
под формата на сложни драсканици, които са необходим етап от
ограмотяването. Позитивната страна на спонтанното ограмотяване
се състои в това, че научаването на определени принципи, макар и в
техния частичен вариант, е откритие за детето, вследствие на лични
усилия и опит. Речевият опит е личностно значим, дори когато
детето прави грешки и ги поправя, а като краен резултат то се
научава да се учи. Несъобразяването с протичащия процес на
спонтанно ограмотяване, има неблагоприятно отражение върху
развитието на децата и учениците, защото учебните програми не
държат сметка за процеса на спонтанно научаване, а педагозите
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постъпват така, като че ли обучението по четене и писане започва
единствено в училище.
5. Как да научим децата да четат?
Стигаме до най-важният въпрос: каква методика за обучение
по четене да изберем? Големият брой деца, които могат да четат
поставя остро проблема за интензификация на четенето и писането
в предучилищна възраст. Интензификацията на обучение следва да
обхване две направления: намаляване на възрастта, от която да
започне ограмотяването и съкращаване на неговото времетраене.
Мненията за най-оптималната възраст за започване на ограмотяването варират в доста широк диапазон. Една група автори предлагат
обучението да става от 3-4 годишна възраст /Р. Коен, О. Мур, Дж.
Чал/, други – от 4-5 годишна възраст /Ю. Фаусек, Д. Елконин, Л.
Журова/, а трети смятат, че обучението трябва да започне от 6-7
годишна възраст /Ф. Блехер, Е. Тихеева, А. Воскресенска, Л.
Назарова, Г. Тумакова/. Същевременно намаляването на времетраенето на ограмотителния процес може да се постигне чрез решаване
на някои методически въпроси: а/ съкращаване на звуковия етап
при ограмотяването; б) обучение чрез четене на цели думи и
изключване на сричковото четене в методическата система /Р. Коен,
Ш. Амонашвили/; в/ едновременно обучение на децата да овладеят
умения за звуков анализ и да четат и пишат /квазичетене и
квазиписане по Ш. Амонашвили, 1986; 1989 г./; г/ използване на
възможностите на природната среда за запознаване с буквите и
развитие на асоциативното мислене.
Стратегията при осъществяване на обучението по четене е
насочена към реализиране на познавателната фаза в усвояване на
писмената реч и е основана на учене по образец /П. Я. Галперин,
1959/. Според Дж. Доунинг познавателната фаза се състои във
формиране на най-обща представа и ориентировка за писмената
реч. Възможностите за нейната актуализация са две: спонтанно
научаване чрез околната среда и целенасочено обучение под ръководството на педагога.Целенасоченото обучение е ориентирано в
специално насочване на вниманието на децата към заобикалящите
ги форми на писмената реч в околната среда, като се стимулира
асоциативното мислене. Познавателната фаза изпълнява ролята на
ориентировъчна основа на умствените действия на децата и е много
важно условие за целенасочено обучение по четене, което се
осъществява във втората фаза на експеримента.
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В подготвителната фаза децата се учат да откриват формата на
буквите в предметите и явленията от околната среда. Тази ориентировка, разбира се, значително изпреварва овладяването на конкретни умения за четене. Усвояването на буквите насочва вниманието към съществените им белези, които децата откриват в
предметите и явленията. Същевременно те се абстрахират от несъществените им свойства, а този процес на „превръщане” на околната среда в „езикова” среда съдейства за продължаване на процеса
на спонтанно ограмотяване, започнал при стихийното обучение.
Известно е стимулиращото влияние на околната среда за спонтанното научаване на децата да четат и пишат /К. Гудман, 1985 г.; Р.
Коен, 1989/; В. Сухомлински, 1988/. Този факт ни насочи в нашата
практика да използваме природната среда и заложбите на децата за
асоциативно мислене при запознаване със звуковете и буквите. При
провеждане на наблюденията, разходките и екскурзиите до
близката гора, насочвахме вниманието на децата към форми и
предмети в природата, които приличат по външен вид на печатните
букви. Например в рамката на люлката те откриват формата на
буквата П, в пързалката – буквата Л, а във вратата – буквата П,
половината от нея – Г. Опашката на лястовицата е като разтворена
ножица – прилича на буква Л, ако сложим чертичка по средата
получаваме буква А. В телеграфните стълбове децата откриват
буквата П. Дървената стълба е съставена от много букви Н,
наредени една върху друга. Наблюдението на декоративната украса
в предметите от битовия кът /
/, създава асоциация да откриват в
тях буквите Л, М.
Звуковете, които издават птиците и животните, се записват от
педагога, а децата пренамират тези букви в азбуката. Тревата,
листата на дърветата и разположението на храстите се използват
като природни средства за запознаване с буквите. Тревата се
прегъва и конструира така, че се получават буквите Л, Н, П, О, А, Е,
И, Г, Х, В, Б и т.н. След образеца от педагога, децата самостоятелно
конструират от природни материали буквите от азбуката.
За затвърдяване на представата за формата и конфигурацията
на печатните букви се провежда дидактичната игра „Познай
буквата!” Педагогът задава въпроси: „Коя буква ще получим, ако
поставим още едно краче на буквата Г?” /П/. А от две Л обърнати
едно към друго? /М/ От две К допрели гръб? /Ж/ Коя буква ще се
получи, ако извадим гърба на буквата В? /З/.
В подготвителната фаза природната и предметната среда,
музиката и играта, улесняват обучението по четене, когато
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съществува хармония между визуалните, слуховите и осезателните
усещания. Оптималните условия на обучение чрез тази технология
се създават от три елементи: визуален /детето разпознава формата
на буквите в предметите и явленията от околната среда , /слухов
/асоциира звук и написана на клавиш буква /и осезателен/ докосва
природните материали, чрез които „пише” букви и думи/. Комплексното въздействие, на интегрираните по този своеобразен
начин средства, върху различни анализатори, при усвояване на
речевата дейност, обуславя и богатството на речевия опит на
децата.
Затвърдяването на знанията за буквите става и в педагогическите ситуации по музика. Предлага се на дете да изсвири позната
мелодия по ноти, но тъй като те са непознати за него, вместо тях се
използват букви. На клавишите на детското пиано са залепени
букви, а на картон в определена последователност са написани
букви. Чрез натискане на клавиш със съответната буква се възпроизвежда мелодия от песен. Ако детето обърка буквата, това
проличава по мелодията. Обикновено тя е добре позната на всички
деца, което дава възможност за корекция на изпълнителя.
Встъплението към всяка музикална ситуация /т.н.разпяване/ може
да си постави задачи да затвърди познанията на децата за звуковете
и буквите. Буквата, която е нарисувана на голям лист, се показва, а
след разпознаване, се разпява. След това се прави смяна на буквата
/звука/, и се преминава към разпяване чрез сричка.
Четенето и писането са две страни на една и съща дейност –
речевата дейност. Затова те не бива да се разделят при ограмотяване
на децата. Независимо, че писането е по-сложен психически процес
и се срещат известни затруднения при неговото овладяване, обучението по писане е необходимо да става паралелно с обучението по
четене. Писането помага за по-добро усвояване на четенето, както е
валидна и обратната зависимост. Недостатъчното развитие на
двигателния анализатор не е пречка за писане, защото това може да
стане с помощни средства – разрезна азбука, пишеща машина,
компютър. Според Ш. Амонашвили, първоначално децата трябва да
овладеят квазиписането /чрез чертички, кръгчета/, тъй като
независимо, че не знаят всички букви, се научават на общия н а ч и
н за записване на думите. Това им дава възможност да прилагат
общ способ при изписване на непознати букви и думи. Постепенно
моделите се заменят с истинските букви в процеса на тяхното
изучаване. Формират се общи познавателни способности, които
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влияят не само за усвояване на писането и четенето, но и за общото
психическо развитие на децата.
Във втората фаза на обучение по четене се реализира тип
учене основан на самостоятелно изпълнение на речева задача по
образец от педагога. Отначало децата подражават на образеца,
който съдейства за изграждане на по-пълна и по-точна ориентировъчна основа за последващото съзнателно усвояване на умения за
четене и писане. Изпълняват и други речеви задачи, свързани с
усвояване на умението за четене на свързан текст, което е целта на
втората фаза на експеримента.
Това ни насочи към извършване на ограмотяване чрез
използване на две нагледни средства: магнитна черна дъска с
написани буквите от азбуката в нейната горна част и разрезна
магнитна азбука. Процесът на ограмотяване преминава през два
етапа: 1/ даване на образец от педагога; 2/ самостоятелно изпълнение на децата чрез разрезната азбука. В първия етап педагога
рисува на дъската животно, което е добре познато на децата. След
това надписва отдолу рисунката. С показалка посочва буквите, а
децата трябва да прочетат написаното. Непознатите букви се
пренамират в азбуката. Във втория етап децата рисуват познати
животни /котка, куче/ и надписват самостоятелно рисунките. При
необходимост да се запознаят с непозната буква, те лесно я намират
в азбуката, която е в горната част на дъската. Същевременно
надписването на рисунките се осъществява и чрез нареждане на
буквите от разрезната азбука. Децата участват с голям интерес и
желание в тези занимания, но те не бива да продължават по-дълго
от 15-20 минути. Когато тази времева граница е премината, се
забелязва загуба на интерес и се констатират признаци на умора.
Известна е ролята на прогнозиращото четене за стимулиране
на мотивацията и интереса към четене. Затова предлагахме на
децата да участват в прогнозиращо четене чрез запълване на
липсващите букви в думи и изречения. Успешното изпълнение на
тези задачи е съпроводено първоначално с отгатване на липсващата
буква, нейното назоваване, а след това и с написването й. При
ограмотяването използвахме играта „Вълшебният магазин” с цел
формиране на умения за четене на срички и възпитание на
креативно мислене /Т. Андрианова, 1990/. Нарисувахме магазин от
пет етажа. На всеки етаж е написана една сричка. /Вж. Фиг. № 1/.
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Фиг. 2. Дидактична игра „Вълшебния магазин”
Педагогът насочва познавателния интерес чрез въпроса: „На
кой етаж може да купите бонбони?” Децата разделят думата на
срички, намират търсената сричка и посочват необходимия етаж.
Възможно е усложняване на задачата: „Наименованието на кои
стоки можете да прочетете на втория етаж?” Отговорите са няколко:
кана, кафез, печка. Ако децата се затрудняват, педагогът може да
им подскаже.
Третата фаза на обучението има за цел да разкрие творческите способности на децата при овладяване на четенето.
Насърчавахме ги да си водят дневник, да пишат бележки и писма на
връстници и близки. Изработените от самите тях картички надписват с посвещение на своите родители, братя и сестри. Предоставените детски книги, вестници и списания стават притегателен
център за много деца, които с удоволствие ги четат и преписват
текстове от разкази, приказки и басни. За отбелязване е фактът, че
след такива занимания се наблюдава истински „бум” в писането на
думи и изречения, които често са придружени от рисунки.
Самостоятелно се включват в прогнозиращо четене, като нарочно
пропускат някои букви и думи, след което допълнително ги
запълват.
Самостоятелната творческа речева дейност /в устен и писмен
вариант/, която децата извършват, безспорно е свързана със създадения познавателен интерес към четенето и писането, и е резултат
от проведената експериментална дейност по ограмотяването.
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6. Психолого-педагогически условия за ограмотяване
Ефективността на ограмотяването зависи от психологопедагогическите условия, с които се съобразява и създава педагога
в цялостния педагогически процес. Според Ф. Даскалова ранното
обучение по четене е възможно при спазване на следните предварителни условия: а/ сформираност на преднамереност на психичните процеси и рефлексията на собственото поведение; б/ децата са
запознати със звуковете на живата устна реч; в/ предварително
реализиране на познавателната фаза в изучаване на писмената реч
/по Дж. Доунинг, 1985/; г/ проява на интерес към четенето и
желание да се занимават с такава дейност [5, 12-13].
За успешното реализиране на специалната подготовка на
децата за училище, Е. Петрова посочва като условия в този процес,
съобразяването с възрастовите потребности, свързани с обогатяване
на социалния опит и развитие на общите познавателни способности,
както и необходимостта ограмотяването да се извършва в единство
с формирането на умения у детето да се учи [15, 3; 16, 5].
Наблюденията, запознаването с литературните източници и
експерименталната работа ни убедиха, че за ефективно ограмотяване са необходими следните психолого-педагогически условия:
1.Важно условие за успешно обучение по четене е прилагането
на индивидуален и диференциран подход към отделните категории
деца, съобразно умствените им способности: аналитичен тип,
геометричен тип и хармоничен тип [11, 52]. Представителите на
аналитичния тип са с добре развит словесно-логически компонент
на мисленето, който преобладава над по-слабо развития нагледнообразен компонент. В процеса на обучение по четене тези деца леко
овладяват словесните начини, но се затрудняват при усвояване на
нагледно образните способи /чрез рисунки/ за звуков анализ на
речта и четене. Децата от категорията на геометричния тип са с
добре развито нагледно-образно мислене, което им позволява леко
да усвояват „четенето по илюстрации” и квазиписането, /чрез
рисунки и чертички/. Тази група деца се отличават с добре развити
пространствени представи. Индивидуалната и груповата работа с
тях изисква развитие на абстрактно-аналитичния компонент на
мисленето. Децата от категорията на хармоничния тип са най-често
срещаните в групата. В някои случаи част от тях използват при
четенето мисловни операции на основата на преобладаващи
нагледно-образни схеми, а друга група предпочитат да овладеят
четенето без нагледно-образна опора на своите действия.
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Индивидуалният и диференцираният подход се реализира
съобразно предварителната подготовка за четене, при което групата
може да бъде разделена на пет подгрупи: I група – четат по думи; II
група – четат по срички; III група – четат по букви; IV група – не
четат, но усвояват сравнително бързо четивната техника и V-та
група – овладяват четенето със забавени темпове [14, 28-83].
2. Изследването на уменията на децата да четат, пишат и
смятат, показва, че значителна част от тях са с висока степен на
предварителна подготовка. Тя се получава най-често в условията на
семейното възпитание, където предаването на знания, умения и
отношения става инцидентно, без всякаква система и се осъществява спонтанно научаване на децата да четат, пишат и смятат чрез
стихийно обучение. В процеса на това обучение, децата се запознават с букви от азбуката, научават се да четат думи и изречения
отначало свързани с най-близкото им обкръжение и отнасящи се до
удовлетворяване на техните физиологични потребности, а след това
овладяват и техниката за писане. Извършват различни аритметични
действия, които се осъществяват с числата извън първата десетица.
Протичащият по този своеобразен начин ограмотителен процес, е
пряк резултат от спонтанното ограмотяване чрез стихийно обучение, защото формирането на подобни знания и умения не е
предвидено в обучението.
В настоящия момент се натрупват все повече подобни факти за
формиране у децата в процеса на стихийното обучение, на знания и
умения за четене, писане и смятане. Това показва, че в хода на
обществено-историческото развитие, се е сформирал сложният и
неизследван „институт” на стихийното обучение, което придобива
статута на обществено обусловен процес. Следователно всяко
организирано обучение по ограмотяване, трябва да се съобразява с
достигнатата степен и съдържание на спонтанното ограмотяване
получено чрез стихийно обучение.
3. Експерименталната работа показва, че ограмотяването на
децата се извършва ефективно, когато се осъществи интеграция
между изкуството /музика, рисуване, апликиране, моделиране/ и
задачите и съдържанието на обучението по четене и писане. Това е
особено полезно както за диференцирано овладяване на техниката
за четене и писане, така и за емоционалното стимулиране при
извършване на тези дейности. Същевременно интеграцията между
изкуството и обучението по ограмотяване създава възможности за
изработване на методики за четене и писане, които съответстват на
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възрастовите особености на децата и се различават съществено от
използваните в началното училище.
4. Съобразяването с възрастовите особености на децата при
ограмотяването изисква да се има предвид, че една от водещите
потребности за детето от предучилищна възраст е потребността от
общуване с връстници. Ето защо кооперативното извършване на
четенето на групи от 5-6 деца е особено полезно както за
диференцирано овладяване на техниката за четене и писане, така и
за развитие на детското общество и колективните интереси.
5. Важно психологическо условие за ефективността на ограмотяването е създаването на подходяща м о т и в а ц и я за четене и
писане. Тя се постига чрез някои методически похвати: а/ двете
страни на четивната дейност – техническата и разбирането – да се
формират в единство още от началото на ограмотяването; б/ разнообразно мотивиране на упражненията по четене, с оглед използването му като средство за решаване на други задачи: игрови,
смислови, лингвистични, престижни; в/ мотивиране на четенето и
писането в периода на ограмотяването въз основа на тяхната
комуникативно-речева функция; г/ организация на социокултурните
фактори в групата – читателски кът, обяви, списък на децата,
надписи на имената на децата върху гардеробчетата и др. [7, 176180].
6. Благоприятна за процеса на ограмотяване е онази социалнопсихологическа атмосфера, която се характеризира с активно педагогическо общуване и общуване на децата помежду им. В такава
атмосфера доминират взаимопомощта и сътрудничеството при
изпълнение на задачите, доброжелателната критичност и общата
радост от съвместната дейност. Осигуряването на оптимална социално-психологическа атмосфера зависи от типа педагогическо
ръководство. Известни са предимствата на демократичния тип
ръководство, при което педагога и децата са равностойни партньори
и сътрудници при осъществяване на ограмотителния процес. В тези
условия се стимулира самоинициативата на децата, осигурява се
самочувствие, самостоятелност и доброжелателност.
7. Изводи и препоръки
В резултат на проведеното проучване стигнахме до следните
по-важни изводи и препоръки за теорията и практиката:
Подготовката на съвременните деца за четене, писане и смятане е на значително по-високо равнище в сравнение с предлаганата
методика за ограмотяване в детската градина, ограничаваща се до
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развитие на фонематичния слух, звуковия анализ на речта и
извършване на пропедевтични упражнения за писане. Значителният
брой ограмотени деца, в условията на семейството и под влияние на
други фактори – социокултурна среда, книги, приятели – потвърждават необходимостта от по-ранно ограмотяване. Това налага да се
съкрати времетраенето на предбукварния период, а в края на III-та
група и през цялата подготвителна група за училище да се изучава
програмно съдържание от букварния и следбукварния период с
методика и средства за обучение, различаващи се от използваните в
началното училище.
Ранното обучение по четене повишава равнището на готовността на децата за училище при условие, че е сформирано на
основата на развитие на фонематичния слух и осъзнаване на
звуковия строеж на думата. На определен етап от общото психическо развитие е възможно едновременното осъществяване на
обучението по четене и обучението по развитие на фонематичния
слух и осъзнаване на звуковия състав на думите, тъй като чрез
слуха детето контролира и коригира както собствените си речеви и
писмени опити, така и речевата дейност на своите партньори.
Експериментът показа, че педагогическите ситуации по четене
трябва да бъдат с времетраене не по-голямо от 15-20 минути,
защото децата бързо се уморяват и съществува опасност да се
демотивират и загубят желание да четат и пишат. Същевременно
необходимостта от ранно ограмотяване и усложняване на задачите
и съдържанието му не означава, че обучението по четене и писане
трябва да се превърне в основна дейност за децата от предучилищна
възраст. Необходимо е да им се осигурят възможности за занимания
с игри, спорт и детски видове дейности – рисуване, апликиране,
моделиране, конструиране. Педагогическите ситуации по ранно
ограмотяване да се разглеждат като адекватен отговор на детската
градина за удовлетворяване на познавателните потребности на
децата и за създаване необходимия баланс и равновесие между
организирания и стихийния опит при осъществяване на ограмотяването.
Изследването показа, че е необходимо да се разработи по
експериментален път цялостна програма за ограмотяване в подготвителната група, както и да се проведе изпреварваща квалификация
с учителите, които работят в нея. Организацията и съдържанието на
педагогическия процес с 6-7 годишните да се включи в курсовете за
квалификация на учителите и в обучението на студентите-педагози.
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Практиката има остра нужда от нови методически системи за
ограмотяване в предучилищна възраст, освободени от различни
педагогически догми и непроверени твърдения. Единствените
критерии за тяхната ефективност да бъдат: равнище на уменията за
четене и писане, желание на децата да участват в ограмотяването и
тяхното физическо и психическо развитие.
Намаляването на възрастовата граница за ограмотяване и
интензификацията на обучението в детската градина налагат промени в програмата за ограмотяване в началното училище. Необходимо е тя да си постави по-сложни задачи, насочени към усвояване
на знания и умения за краснопис, пунктуационна изразителност на
речта и някои граматически зависимости.
Литература
1. Амонашвили, И., Здравейте деца? Как сте деца? М., Прогрес, С.,
Народна просвета, 1989.
2. Амонашвили, Ш., В.школу-с шести лет, М., Педагогика, 1986 г.
3. Андрианова, Т., Игра-один из важнейших при•мов работы с
шестилетними детьми. В сб. Обучение, воспитание и развитие детей
шестилетного возраста, М., Просвещение, 1990.
4. Гальперин, П.Я., Основные типы учения, Тезисы докладов на I съезде
общества психологов, вып. I, М., 1959.
5. Даскалова, Ф., Отново за големия спор-обучението по четене, сп.
„Предучилищно възпитание”, кн. 3, 1993.
6. Здравкова, Ст., Съвременната концепция за ограмотяването на децата
и проекциите й при подготовката за четене и писане в детската
градина, сп. „Предучилищно възпитание” кн. 3, 1993 г.
7. Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език и
литература в началните класове, С., Унив.изд-во „Св. Кл. Охридски”,
1992.
8. Коен, Р., На шест години не е ли вече късно? С., Народна просвета,
1989.
9. Коменски, Я. А., Избрани педагогически произведения, С., Просвета,
1992.
10. Коменский, Я. А., Материнская школа, С. Петербург, 1892.
11. Крутецкий, В. А., Проблема способностей в психологии, М., Просвещение, 1971.
12. Монтесори, М., Дом на детето, Враца, 1932.
13. Морси, З., Основни насоки, сп.”Перспективи”, Юнеско, том XV, № 1,
1985.
14. Назарова, Л. К., Обучение грамоте на основе учета индивидуальных
особеностей учащихся, М., 1965.

421

15. Петрова, Е. Възрастова диференциация при подготовката за училище,
сп. ”Предучилищно възпитание”, кн.6, 1991.
16. Петрова, Е., Още за специалната подготовка на децата за училище,
сп.”Предучилищно възпитание”, кн. 3, 1993.
17. Сухомлинский, В., Сердце отдаю детям, Киев, Радянська школа, 1988.
GSM: 0897719869 – Иван Миленски
Гр. София-1343, ЖК „Люлин-2, бл. 201, вх. В, ап. 36.
e-mail: office@borisminchev.info

422

ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ ЗА ЕЗИКОВОТО
И КОГНИТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА
С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
Елена Бояджиева-Делева
СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме: Детската церебрална парализа поставя много предизвикателства пред родители и терапевти. Статията представя анализ на
факторите, които улесняват или допълнително възпрепятстват формирането на когнитивната и на езиковата способности при децата с
церебрална парализа. Описват се главните закономерности на развитието като процес, проследяват се накратко етапите на езиково и когнитивно развитие, и общите фактори, които оказват стимулиращо или
забавящо действие. На тази основа, с оглед препоръки за ранна интервенция и превенция, се систематизират позитивните и негативни
развитийни фактори в контекста на детската церебрална парализа.
Ключови думи: фактори, развитие, език, когниция, детска церебрална парализа

Принципи и фактори на развитието
Основни закономерности на човешкото развитие са неговата
етапност и непрекъснатост. Всеки етап се характеризира с ключови
функции и способности, които са едновременно следствие от
процесите на предходния и подготовка за процесите в следващия
етап. Сферите на развитие – двигателна, когнитивна, комуникативна, социално-емоционална, са в тясна връзка и взаимодействие, като
деленето им е условно. Owens, [23] извежда 5 общи принципа на
развитието: 1. то е предвидимо; 2. развитийните показатели се достигат приблизително на една и съща възраст при повечето деца; 3.
децата преминават през аналогични развитийни периоди; 4. на
развитието трябва да се предостави възможност за разгръщане
(developmental opportunity); 5. индивидите съществено се различават.
Обособяват се две основни групи фактори – вътрешни (биологични, индивидуални, личностни) и външни (средови и социални).
Към вътрешните фактори спадат наследствеността, анатомофизиологичните предпоставки, съзряването и ученето. От външните
фактори особено важни са средата и взаимодействията с възрастните. Докато генетичното наследство е непроменливо, променящите
се средови фактори, основно под ръководството на възрастните,
могат значително да повлияят развитието и да компенсират доня423

къде неблагоприятните вътрешни фактори [20]. Повечето изследователи на развитието отдават по-голямо значение на едната от двете
групи – спор, означаван в литературата с формулата Nature vs.
Nurture. Независимо от позицията си, почти всички са единодушни,
че двете факторни групи винаги са в динамично взаимодействие.
ICF (International Classification of Functioning, Disabilities and
Health, 2001), описва индивида от гледна точка на неговото
функциониране в норма и при нарушения. Функциониране е
динамичното взаимодействие между две факторни групи – здравословно състояние и контекстуални фактори. Елементите на всяка от
тях могат да бъдат представени като позитивен или негативен
фактор, според това дали се смятат за улесняващи функционирането или за бариера пред него. Когато те са в баланс, крайният
благоприятен изход от развитието е участието, дефинирано като
включване в житейска ситуация [21].
Позитивен е онзи фактор или комбинация от фактори, който с
наличието си осигурява нормален или изпреварващ темп и пълен
обем на разгръщане на развитието в определен възрастов период.
Негативен е фактор или група фактори, който пречи на нормалния
темп на развитие и на усвояването на всички възрастово
специфични ключови маркери, като с това забавя и/или нарушава
развитието. Обикновено негативните фактори се определят като
рискови.
Фактори на езиковото и когнитивното развитие
Процесът на езиково развитие се подчинява на общите развитийни принципи. Той е елемент на общото комуникативно развитие, което се нуждае от следните предпоставки: нормални структури и функции на биологичните системи, свързани с общуването,
достъп до езикова среда и модел, определено равнище на когнитивно развитие, интенция за общуване с околните и средата, социално развитие [18]. Повечето изследователи на детското езиково
развитие са единодушни, че то отразява взаимната връзка на
факторите от най-малко пет области: социална, перцептивна, на
когнитивна преработка, концептуална и лингвистична [20]. Езиковото развитие се възприема като процес с два елемента – овладяване и научаване [13], като това е доказателство за наличието на
взаимодействие между вътрешните и външните предпоставки.
Овладяването е „спонтанно научаване”, зависещо от способността
на детето за преработка на информация, и „самообучение чрез
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общуване”, при което ролята на възрастния е да осигури входни
езикови данни за обработка и емоционална подкрепа (пак там, с. 8).
Научаването на езика е процес, ръководен до голяма степен от
възрастния и подчинен на метаезиковата функция, която е силно
зависима от равнището на когнитивна компетентност. В довербалния период източниците на езиково развитие са използването на
жестове за изразяване на желание и интенция и съвместните действия между детето и възрастния, предизвикани от жестовете.
Основен позитивен фактор за езиковото, когнитивното и комуникативното развитие в ранна възраст са тези ситуации на взаимодействие, при които възрастният и детето са равноправни участници, и
в които възрастният откликва на потребностите и желанията на
детето, подкрепяйки го емоционално и адаптирайки речта си според
актуалните за момента детски способности [13].
Организирането на съвместни дейности с възрастния е до
голяма степен подчинено на манипулативните и предметните действия на детето, затова и езиковото развитие отразява разгръщането
на предметните действия [12]. Водещата роля на предметните
действия и познавателното развитие спрямо езиковото овладяване
се изразява с максимата, че дадена операция трябва първо да се
усвои когнитивно, преди да се употреби лингвистично [23]. От своя
страна понятията и връзките помежду им се овладяват чрез манипулирането и прекия контакт с предметите. Така съзряването на
двигателните функции и овладяването на движенията са в основата
на когнитивното и на езиковото развитие [8; 9; 15; 19].
Когнитивното развитие е прогресивното и непрекъснато нарастване на капацитета на перцепцията, паметта, представите и
мисленето и представлява “интелектуалната страна на биологичната
адаптация към средата” [18; p. 60]. Когницията се отнася до процесите на възприемане, разпознаване, представяне, съждение и
откриване на причинност с цел добиване на познание [25]. За
формирането на когнитивната способност значение имат структурите и функциите на различни части от ЦНС и ПНС, като коровите асоциативни зони, челните дялове, лимбичната система, амигдалата и хипокампалната област, както и формирането на аферентните таламусови системи, синаптогенезата, увеличаването на аксоналните разклонения и миелинизацията в процеса на развитие [10].
Според теорията на Жан Пиаже, когнитивното развитие се състои в
постоянен стремеж за постигане на равновесие между асимилация и
акомодация, като се базира изключително на комбинацията от 4
фактора: съзряване, физически опит, социално взаимодействие и
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прогрес чрез уравновесяване. Най-важният от тях е взаимодействието на детето с външния свят, тъй като развитието има интерактивна природа и се основава на взаимодействието [12]. Социалната среда и възрастните, които се грижат за детето, имат решаваща
роля за концептуалното му развитие. Като ангажират детето като
активен участник в рутинни и смислени дейности като хранене и
обличане, те му дават възможност да изпита и да организира
ментално времевите, пространствените, казуалните и други връзки,
които формират синтагматичните и парадигматичните аспекти на
събитийната репрезентация и отделянето на концепта от цялото
събитие [18].
Езикът и когницията са различни, отделни, но застъпващи се
сфери. Когнитивното развитие е съществено и необходимо условие
за нормалното комуникативно развитие, тъй като ние общуваме за и
чрез понятията, които имаме за света. С развитието на комуникативните способности езикът става едно от основните средства за
добиване на познание. Когнитивните способности и процеси определят капацитета за езиково овладяване, а езиковите символи
изискват висше психично функциониране. Езиковите способности
като назоваване и категоризиране се използват при обяснението на
причннност и решаването на проблеми. Двете сфери са в тясно
взаимодействие още от раждането, като в ранните етапи когнитивната сфера има изпреварваща и определяща роля спрямо езика.
Детска церебрална парализа
Детската церебрална парализа (ДЦП) е група от непрогресиращи, но често променящи се синдроми на моторно увреждане [14].
Засегнати са позата, движенията и координацията. Най-често посочваните етиологични фактори са инфекция през ранната бременност,
трудно или преждевременно раждане, мозъчен кръвоизлив, инфекция или инцидент, засягащ мозъка през ранното детство, абнормно
мозъчно развитие. Обикновено е налице полиетиология, съчетание
на пре- и перинатални фактори [1]. За нарушението са характерни
ранен период на поява, органично засягане на мозъчните отдели,
ръководещи положението и движенията на тялото, нарушение на
моторното развитие като водещ синдром, и непрогресиращ характер
на състоянието [7]. Успоредно с двигателната патология се наблюдават различни комбинации от вторични и/или съпътстващи нарушения: говорни (дизартрия), езикови (забавено езиково развитие,
вторични или специфични езикови нарушения), вариации в инте426

лектуалния статус (от нормален или граничен интелект до дълбока
умствена изостаналост), зрителни, слухови и други сензорни
нарушения, трудности в обработката на перцептивна информация за
време, форма, зрително-пространствени перцептивни нарушения, и
епилептична симптоматика. Повечето деца имат проблеми с храненето, а някои и със съня. По отношение на интелекта е важно да се
подчертае, че много деца с ДЦП имат средна или над средната
интелигентност [16]. Макар и по дефиниция моторно, „чисто”
двигателно нарушение, церебралната парализа представя картина на
разнообразно и индивидуално комбинирани по тип, характер и
тежест нарушения на почти всички сфери на функциониране, включително емоционалната и социалната, които зависят както от
водещата симптоматика, така и от адекватността на предложените
мерки за рехабилитация. ДЦП е широкообхватно състояние, което
засяга детето по много различни начини и е също толкова индивидуално, колкото са и самите деца. Общи за повечето класификации са три основни форми, макар те често да се трудни за точно
определяне – спастична, атетоидна и атаксична. В повечето случаи
се демонстрират симптоми на повече от една форма, като те се
определят като смесена ДЦП.
Езиково и когнитивно развитие при ДЦП – специфика и
фактори
Нарушенията на езиковото и на когнитивното развитие при
ДЦП могат да възникнат по два механизма: като пряк резултат от
пораженията на нервните структури и функции или вторично, като
следствие от комбинацията между двигателните, сензорните и
други нарушения, които затрудняват взаимодействията със средата.
Интерактивната природа на развитието и равните по важност
роли на детето и възрастния, който се грижи за него, предполагат
разделянето на две групи позитивни и негативни фактори –
свързани с детето и свързани с възрастния. И в двете групи се
включват както вътрешни, така и външни фактори. Факторите,
свързани с родителя, са по характер външни спрямо развитието на
детето, и имат променлив характер. Тяхното присъствие не е
задължително, а когато са налице имат различна изразеност. Те
определят и появата на част от факторите, свързани с детето. При
негативните фактори се очертава йерархична, причинно-следствена
връзка, при която първичните фактори от страна на детето са
биологичните – нарушенията в двигателната сфера и съпътстващите
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увреждания. Въпреки това по-голямата тежест се пада на факторите, свързани с възрастния, защото именно той трябва да осигури
адекватната среда и адаптираното взаимодействие, чрез които да се
компенсира действието на първичните негативни фактори. Таблица
1 представя систематизирано двете групи.

Фактори, свързани с детето

Фактори, свързани с родителите/възрастните

Табл. 1: Позитивни и негативни фактори
на развитието при ДЦП
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Позитивни
„родителско добруване” (parental wellbeing, [25]):
- добро психично здраве
- висока образованост и грамотност
- мрежа за позитивна социална
подкрепа
правилно отглеждане
ответна вербална стимулация
наситено емоционално общуване
адекватно отношение към детето
последователност в поведението и
възпитанието
високо стимулираща, организирана
среда
поощряване към самостоятелност в
ежедневните дейности
подпомагане на правилната поза при
извършването на ежедневни дейности
поощряване в максимално използване
на ръцете
включване на детето във всеки
възможен аспект на семейния живот
позитивни родителски нагласи
разширяване на кръга на социалните
контакти
психологическа помощ и подкрепа за
семейството – психотерапия, форми на
консултиране, групи за взаимопомощ,
превенция на изоставянето
наследственост
растеж, съзряване
развитие, пластичност
самокомпенсация
научаване
сигурна привързаност
равнопоставеност във
взаимодействията
активно участие в ежедневни рутинни
дейности (хранене, хигиена, обличане)
включване, инициатива
комплексни терапевтични програми за
ранна интервенция

Негативни

депресия
зависимости

възпитание по модела на хиперопека
неглижиране на детето
изоставяне на детето

липса на социална и терапевтична
подкрепа за семейството
двигателно нарушение
сензорни нарушения
епилепсия
чести хоспитализации
сензорна и стимулна депривация
езикова депривация
нарушения на привързаността
пасивен комуникатор
затруднен достъп до средата
нарушени манипулативна, предметна и
игрова дейности
тесен кръг социални контакти
липса на рехабилитация поради
икономически, социални, религиозни
или други причини

Фактори, свързани с детето
Наследствеността може да е както позитивен, така и негативен
фактор. Съзряването и научаването са взаимно обуславящи се
фактори при развитие на моториката и психиката на детето.
„Процесът на научаване, макар и със забавен темп, е възможен
благодарение на потенциалните възможности на детското развитие”
[3, с. 31]. Епилептичните пристъпи имат по-неблагоприятен ефект
за когнитивното развитие от подлежаща умствена изостаналост
[21]. Нарушенията в развитието на основните двигателни функции
като задържане на главата, посягане и хващане, седеж и ходене, в
комбинация с очедвигателни нарушения и нарушения на зрителномоторната координация, ограничават зрителното поле и кръга
предмети, които са на разположение на детето. Това на свой ред
стеснява възприятието, води до недостатъчност на волевото внимание и формирането на представи, като забавя и нарушава манипулативната, предметната и игровата дейност. Засягат се формирането на схемата на тялото, пространствените и времевите възприятия, стереогнозиса и представите за форма. Отделните психични
функции се развиват дисхармонично. Вниманието е неустойчиво и
слабо превключваемо, със стеснен обем, а механичната памет е подобре развита от семантичната. Възпитанието по модела на хиперопека води до недоразвитие на мотивационната основа на психичната дейност, нарушение в самоконтрола и регулацията на поведението, като децата демонстрират прояви на астенодинамичен
синдром – те са вяли, слабоактивни, неинициативни, мисловните
процеси са крайно забавени [2; 6; 25].
Децата с ЦП обикновено се описват като пасивни комуникатори, като най-близките им комуникативни партньори насочват и
контролират взаимодействието. Възможни причини за това поведение са лоша разбираемост на говора, малко на брой инициирани
от детето взаимодействия, прости комуникативни актове, използвани от детето [24]. М. Crary [17, p. 159] говори за “рецептивноекспресивен разрив” в езиковата употреба. Често устният език в покъсна възраст е твърде ограничен за сметка на употребата на
социални жестове като махане с ръка за поздрав, посочване и др.
Детето комуникира предимно, за да изрази нуждите си, монологичната и разказна форми не съществуват [22]. Наблюдават се буквално, в прекалено широк смисъл или стеснено разбиране на значението на думите; затруднено разбиране на глаголи, означаващи
придвижване; затруднено разбиране на сложни граматически кон429

струкции с вметнати части или изразяващи времеви и пространствени отношения; затруднено разбиране на идиоматични
изречения, метафори и скрит смисъл. Вербалната продукция се
характеризира със следните особености: недоразвитие на обобщаващото значение на думите; липса на абстрактни думи; трудности в
подбора на думи, необходими за даден контекст; чести замени на
думи с различно значение, но сходно звучене; замени на названия
на сходни по ситуативна връзка или предназначение предмети;
замени на названия на действия и признаци с названието на самия
предмет или с названията на предмети с външно сходство, неправилно граматично съгласуване между думите, честа употреба на
щампи и др. [4; 5; 11; 17].
Фактори, свързани с възрастните
Ежедневният опит и първите връзки и взаимоотношения на
детето са осигурени от родителя или друг възрастен, отговорен за
отглеждането му. Поради огромното значение на тези връзки и
отношения, възрастните трябва да бъдат в състояние непрекъснато
и адекватно да отговарят на детските нужди. Добруването на
родителите („parental well-being”, 25, p. 32) е от съществена важност
за детското развитие. Някои личностни качества и състояния
(психично здраве, грамотност, социална подкрепа) са фактори за
ефективно родителско поведение, които повишават или намаляват
мотивацията, познанието или уменията за осигуряване на правилно
отглеждане, топло и положително емоционално общуване, ответна
вербална реакция и последователност в поведението при възпитание. Качеството на връзката родител-дете е един от най-силните
предиктори за оптимално детско развитие. Топлото и отговорно
родителство и сигурната привързаност в ранното детство се свързват с езиковото и когнитивното развитие, уменията за учене и
решаването на проблеми, поведенческото регулиране и с качеството
на по-късните връзки с връстниците. Родителят и детето заедно
допринасят за развитието на реципрочни взаимоотношения, но
родителите имат първичната отговорност за определянето на качеството на връзката. Ето защо емоционалните и психическите
проблеми са особено деструктивни за родителите. Сред най-значимите ефекти са неглижиране на детето вследствие на депресия
или зависимости. Депресията засяга способността на майката да
осигурява топлота при грижите за детето, ответна вербална стимулация и последователност в поведенческата си регулация. Това от
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страна на детето води до несигурна привързаност, поведенчески
проблеми в предучилищна възраст и проблеми в самоконтрола.
Неадекватното отношение към детето, негативните нагласи,
хиперпротективното възпитание и лишаването от самостоятелност
допринасят допълнително за изоставане в психичното развитие.
Според Weisglas-Kuperus, N., W Baerts, M. Smrkovsky et al. [26]
най-добрият предиктор за равнището на когнитивното развитие при
децата с висок биологичен риск за изоставане до 1 година е резултатът от неврологичните тестове, но след 1 година тези резултати
трябва да се комбинират с оценка на семейната и домашната среда.
Децата с висок биологичен риск за изоставане (ниско тегло при
раждане, неонатални ултрасонографски церебрални находки, оценка от неврологичен статус) могат да компенсират само в условията
на силно стимулираща домашна среда, успоредно с програми за
ранна интервенция и превенция на когнитивни нарушения. Комплексната и ранна рехабилитация е сама по себе си един от найсилните позитивни фактори.
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ПОЛЪТ И ВЪЗРАСТТА КАТО ИЗТОЧНИЦИ НА ВАРИАЦИИ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ
Катерина Щерева
СУ „Св. Климент Охридски”
Summary: Phonological awareness is the conscious sensitivity to the
sound structure of words. The objective of this study was to determine the
dependence of the level of phonological awareness of gender and chronological
age and to clarify which is the critical age period in the development of
phonological awareness of Bulgarian children. It was found that: 1 / The
development of phonological awareness of Bulgarian children confirms its
universal concept of development. 2 / The level of phonological awareness in
girls is higher than that of boys. 3 / The level of development of phonological
awareness increased significantly with increasing chronological age as a critical
period for Bulgarian children is around age 5.
Key words: phonological awareness; development of phonological
awareness; variation sources; sexual characteristics; age characteristics.

1. Въведение в проблема
Концепцията за осъзнаването има два аспекта: на познанието
(knowledge) и на изпълнението (performance) [9]. Според генеративната теория на Чомски, осъзнаването се състои от компетенция и
перформация, които са в непрекъснато взаимодействие. Ф. Даскалова
излага своето мнение по следния начин [2]: „като говорим колко е
важно да се формира у детето способност за волево регулиране на
собствената реч, в края на краищата стигаме до проблема за
осъзнатостта и преди всичко до проблема за самосъзнанието. За да
може детето да регулира и направлява собствената си реч, то трябва
да я осъзнае като езикова действителност”. Повишеният интерес в
научната общност към мястото на езиковото осъзнаване (а фонологичното осъзнаване е само една негова част) е и във връзка с ролята
му в процеса на усвояване на езика. В отговор на този повишен
интерес се появява списание Language Awareness през 1992 година,
а през 1994 година се създава международната асоциация за
езиково осъзнаване – ALA (Association for Language Awareness) [3].
В исторически план, терминът „фонологично осъзнаване”
започва да се появява в изследователската литература в края на
1970 и началото на 1980-те години [13]. Фонологичното осъзнаване
е осъзнатата чувствителност към звуковата структура на думата.
Този термин кореспондира с по-ранни определения, като „фонетичен анализ на думите” на Bruce [11] и „лингвистичен анализ” на
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фонологичното равнище на Mattingly [14]. През 1970 Liberman и
Shankweiler въвеждат концепцията за фонологичното осъзнаване в
полето на четенето [15]. Тези учени изследват деца в норма и с
нарушения в четенето и потвърждават, че вторите имат недостатъчно добра осведоменост за звуковата структура на думите.
Най-общо, децата започват да формират първоначални признаци на фонологично осъзнаване, когато показват усет към римата
и алитерацията. За много подрастващи това се проявява относително рано в процеса на тяхното езиково развитие и обикновено се
подпомага от дейности, като четене на книги на детето с включени
рими и алитерации [10]. Развитието на основополагащите аспекти
на фонологичното осъзнаване не се осъществява с еднакви темпове
при всички деца. Всъщност, важно е да се отбележи, че формирането на по-сложно фонемно осъзнаване е относително трудно за
повечето деца и много трудно за малка част от тях [7]. Ф. Даскалова
[2] също отбелязва: „Осъзнаването на речта като езикова действителност, макар и само на практическа, интуитивна, имплицитна
основа, е доста труден процес за детето в предучилищна възраст”.
Въпреки съществените различия между фонологичните системи на различните езици, изследванията в областта на психолингвистиката и логопедията разкриват обща последователност в развитието на фонологичното осъзнаване. Дълго преди децата да осъзнаят експлицитно фонологичната структура на думата, те започват
да развиват имплицитно фонологично познание, което им позволява
да достигнат все по-добра компетенция по отношение на слушането
и говоренето на родния им език. Имплицитното фонологично
познание помага на децата да вземат правилното решение за това
кои думи са част от техния роден език, позволява самокорекция на
говорните грешки и развива способността на децата да дискриминират допустимите от недопустимите варианти на изговорените
думи. Ф. Даскалова [2] констатира, че на детето от 2 до 5 години е
присъща изключително силна чувствителност към езика, ярък израз
на което е детското словесно творчество. Авторката установява, че
при децата на възраст от 5 до 6 години вече е налице известно
равнище на осъзнаване на основните езикови елементи, като наймногобройна е групата, която осъзнава думата, после думата и
звука, следва понятието за изречение и накрая за сричка1.
1
В това изследване на Ф. Даскалова инструкцията към децата е: „Кажи едно
изречение ...една дума, ...един звук, ...една сричка.”, т.е. по-скоро изисква се
осъзнаване на понятия - б. а.
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Според Chard & Dickson, уменията, които формират фонологичното осъзнаване на децата, попадат в континуум по степени на
сложност. В най-опростения край на континуума се нареждат
дейности като римуване, както и сегментиране на изречения, което
показва осъзнаването от децата на факта, че речта може да бъде
разчленена на отделни компоненти. В центъра на континуума
попадат дейности, свързани със сегментирането на думи в срички и
сливането на срички в думи. Следват дейности като сегментиране
на ниво начало (onset) и рима (rime) и сливане на начални елементи
и римни компоненти. Накрая, на най-сложното равнище на фонологично осъзнаване се намира фонемното осъзнаване. Фонемното
осъзнаване е разбирането, че думите са съставени от отделни
звукове или фонеми и способността тези фонеми да бъдат
манипулирани чрез сегментиране, сливане или промяна на отделни
фонеми в рамките на думите, за да се съставят нови думи [12].
В руската литература, независимо от различната теоретична
рамка на изследвания в тази област, около 70-те и 80-те години на
20 век откриваме следните данни: Спирова и Ястребова [4] описват
навиците за звуков анализ на деца със и без фонемно недоразвитие
преди постъпването им в училище. Те установяват, че отделянето
на гласен звук от началото на думата е достъпно за 78 % от децата
в норма, но само за 54,4% от децата с отклонения в развитието; с
отделянето на съгласен звук от началото на думата се справят
46,2 % от първата, но само 18% от втората група. Това се коментира
от авторите като незрялост във фонематичните възприятия.
Карпова [4] установява, че едва 22 % от 5-7-годишните деца могат
да отделят както съгласните, така и гласните в думите [4,5]. Изследванията на Липовска, свързани с полската фонологична система, [1]
разкриват, че около четвъртата година нормално развиващото се
дете съумява да прави сричков анализ и синтез на думи и да
диференцира слухово квазиомоними на родния си език. Съгласно
това изследване, авторът определя, че петгодишните деца могат да
идентифицират алитерации, а на шестгодина възраст – да диференцират безсмислени пароними, да разпознават рими, но на тази
възраст децата не могат да правят анализ на псевдодуми и да
оперират на ниво фонеми – добавяне, заменяне и отделяне. В
изследването се подчертава, че фонологичната преработка е свързана с характера на езиковия материал.
Ю. Стоянова [3] отбелязва, че „ранни прояви на внимание към
лингвистичната структура намираме в различни обичайни или
специфични речеви дейности”. Едни от най-ранните прояви (при
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български деца на около 2 годишна възраст) са членението на
думите на срички и продуциране на римувани последователности,
като авторът подчертава, че „ритмизирането и римуването свидетелстват за специален усет едновременно към сричковата и към
сегментната структура на думата и фразата”. Изследвания в областта на връзката между вербалната продукция и перцепция в България
са правени от Ц. Ценова [4,5].
Както беше отбелязано, много тестове за диагностициране на
фонологичното осъзнаване изследват лица на различна възраст,
носители на различни езикови системи и когнитивни способности
[7]. Тези изследвания разкриват наличието на обща (универсална)
последователност на развитието на фонологичното осъзнаване.
Друго интересно изследване, което показва универсални характеристики на фонологичното осъзнаване, се представя от Lonigan,
Burgess, Antony & Barker [16]. Авторите изследват общо 356 американски деца между 2 и 5 годишна възраст, като 238 от тях са със
среден и висок социален статус и 118 деца са от ниските социални
слоеве. Анализът на участниците позволява на авторите следните
изводи: Възрастта влияе на изпълнението на задачите при децата
от средните социални слоеве. Естественото, породено от законите
на акселерацията, нарастване на фонологичното осъзнаване при
тези деца е най-бързо във възрастта между 3 и 4 години. За децата
от по-низшите социални слоеве това нарастване е много по-малко.
Няма съществена разлика между представянето на момичетата и
момчетата. Въпреки това, в редица други изследвания ясно се
откроява тенденцията за по-високи лингвистични постижения на
представителите на женския пол.
От всичко казано до тук се разкрива нуждата от задълбочено
изсладване на на фонологичното осъзнванане на българските деца и
вариациите на развитието му във връзка с хронологичната възраст и
пола.
2. Описание на изследването
2.1. Хипотеза и задачи
Задачата, която се формулира в настоящото изследрване е да се
определи зависимостта на нивото на фонологичното осъзнаване и
бързото серийно назоваване от пола и хронологичната възраст.
Както и да се изясни кой е критичният възрастов период в развитието на фонологичното осъзнаване на българските деца.
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На базата на представения литературен обзор се генерираха
следните хипотези:
ñ Нивото на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване
при момичетата е по-високо в сравнение с това при момчетата.
ñ С нарастване на хронологичната възраст фонологичното
осъзнаване на децата се повишава.
2.2. Изследвани лица
Изследователите определят, че възрастта между 4 и 7 години е
изключително важна за формирането на фонологичното осъзнаване
и определяща за последващите успехи в процеса на научаване на
четенето. Затова настоящото проучване е фокусирано върху този
възрастов обхват. За изследването децата са подбрани на случаен
принцип, въпреки това са включени известни ограничения – българският език е основен за децата и те нямат специални образователни
потребности (СОП) поради умствено изоставане, зрителни или
слухови нарушения. За участието им е получено предварително
съгласие от родителите и от самите участници.
В изследването участват 152 деца на възраст от 4 до 7 години
от гр. София, България (таблица 1). Участниците са, съответно, от
подготвителна група – 64 на брой (32%), ІІІ група - 39 на брой
(26%) и ІІ група – 49 деца (42%). В изследването не се взимат под
внимание предварителни данни, свързани с езикови и/или други
нарушения.
Таблица 1: Описателна информация за изследваните деца
Променливи, общ брой - N=152
Група
2-ра

честота
49

процент /%/
32

3-та

39

26

Подготвителн
а група

64

42

2.3. Методика на изследването
Описание на тестовата батерия – Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/: Методиката на изследването включва: набор от пет вида задачи на фонологичното осъзнаване - рима,
класифициране на звукове в две измерения (идентификация и
категоризация), сливане, сегментиране и манипулиране; два начина
на отговор – чрез „разпознаване” и чрез „възпроизвеждане”; фоно437

логични равнища – дума, сричка, фонема; представяне на задачите –
вербално и чрез картини; фонемна позиция - начало, среда, край;
фонологични характеристики – разнообразие от фонеми, фонемни
комбинации, срички, лексикални и изреченски структури.
Тестът е структуриран в 16 субтеста за изследване на фонологичното осъзнаване [6, 17]:
І.РИМУВАНЕ - Тест 1: Разпознаване на рима; Тест 2: Възпроизвеждане на рима.
ІІ.КЛАСИФИЦИРАНЕ - Тест 3, 4, 5: Идентификация на
фонема (начална, средна и крайна позиция); Тест 6, 7: Категоризация на фонема (начална и крайна позиция); Тест 8, 9: Възпроизвеждане на класифициране (начална и крайна позиция).
ІІІ.МАНИПУЛИРАНЕ - Тест 10 и 11: Разпознаване на манипулиране (сричка/фонема).
ІV. СЛИВАНЕ - Тест 12 и 13: Разпознаване на сливане (сричка/
фонема).
V.СЕГМЕНТИРАНЕ - Тест 14, 15 и 16: Разпознаване на сегментиране (изречение/сричка/фонема).
Процедура: Експерименталните процедури с децата се провеждат в самите детските градини или училища, съответно. Тестовете са проведени индивидуално. При събирането на данните
резултатите се отчитат на индивидуално приложени тестови
протоколи, където верните отговори се отбелязват с „1” точка, а
грешните – с „0” точки, т.е. за всеки от 16-те субтеста детето може
да има максимален брой от 10 точки. Децата изпълняват приложени
задачи в две сесии с продължителност около 20 минути. Индивидуалното тестване се провежда в последователен ротационен
принцип.
При извършването на статистическата обработка е използвана
програмата SPSS 15.0. За да се тестват генерираните в това изложение хипотези - във връзка с определяне на нивото на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване и отношението им към
хронологичната възраст и пола, е направен еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA).
3. Резултати от изследването и обсъждане
Първият източник на вариации, изследван по методите на
дедуктивната статистика е полът (при P≤0.05 и F~3). Установяват се
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статистически значими междуполови разлики по отношение на
фонологичното осъзнаване на децата от 4 до 7 годишна възраст на
базата на използването на картинния тест за фонологично
осъзнаване (F=4.97; P=0.03; таблица 2), като момичетата имат
среден аритметичен резултат от X=100.24, а момчетата - X=89.84,
при максимален тестови резултат - 160.
Таблица 2: Междуполови различия (ANOVA) при
фонологичното осъзнаване
Променлива
Фонологично осъзнаване

F
4,97

Р
,03

По отношение на резултатите за 16-те субтеста, използвани в
изследването на фонологичното осъзнаване, статистически значима
разлика се наблюдава при следните променливите: класифициране
чрез идентификация на начална фонема (F=4.3; P=0.04), където подобре се справят момичетата (X=8.7), в сравнение с момчетата
(X=7.9); класифициране чрез идентификация на крайна фонема
(F=3.7; P=0.05), където момичетата (X=6.8) имат по-висок резултат
в сравнение с момчетата (X=5.8); класифициране чрез възпроизвеждане на думи с еднаква начална фонема (F=3.9; P=0.05), където
момичетата отново се справят по-добре (X=5.8), в сравнение с
момчетата (X=5.0); манипулиране на фонемно равнище (F=4.4;
P=0.04), където по-добре се справят момичетата (X=5.7), в
сравнение с момчетата (X=4.8); сливане на фонемно равнище
(F=4.9; P=0.03), където по-добре се справят момичетата (X=7), в
сравнение с момчетата (X=6); сегментиране на фонемно (F=6.6; при
момичетата X=4.3, при момчетата X=3) и сричково равнище (F=8.7;
P =0.04), където отново по-добре се справят момичетата (Х=6.6), за
разлика от момчетата (Х=5.9) (виж Таблица 3). Прави впечатление,
че статистически значима разлика се отчита при задачите найвече на равнището на фонемата, т.е. при по-сложните задачи,
свързани с експлицитното фонологично осъзнаване.
Таблица 3: Междуполови различия (ANOVA) за 16
субтеста включени в теста КТФО
Променливи
F
Р
РИМУВАНЕ разпознаване
1,3
,25
РИМУВАНЕ възпроизвеждане
,27
,60
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КЛАСИФИЦИРАНЕ идентификация
4,30
,04
разпознаване /нф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ идентификация
2,51
,11
разпознаване /срф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ идентификация
3,744
,054
разпознаване /крф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ, категоризация чрез
2,089
,150
разпознаване /нф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ категоризация
1,456
,229
разпознаване /крф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ възпроизвеждане /нф/
3,936
,048
КЛАСИФИЦИРАНЕ възпроизвеждане /крф/
2,045
,154
МАНИПУЛИРАНЕ разпознаване /срич/
1,912
,168
МАНИПУЛИРАНЕ разпознавана /фон/
4,430
,036
СЛИВАНЕ разпознаване /срич/
,360
,549
СЛИВАНЕ разпознаване /фон/
4,944
,027
СЕГМЕНТИРАНЕ разпознаване /изр/
2,656
,105
СЕГМЕНТИРАНЕ разпознаване /срич/
8,707
,004
СЕГМЕНТИРАНЕ разпознаване /фон/
6,590
,011
Използвани абревиатури: /нф/ - начална фонема; /крф/- крайна
фонема; /срф/- средна фонема; /фон/- фонема; /ср/- сричка; /изр/изречение.
Полученият резултат потвърждава Първата формулирана
хипотеза, а именно, че нивото на фонологичното осъзнаване при
момичетата е по-високо в сравнение с това при момчетата. Това
предположение доказва залегналото в изследователската и поспециално логопедичната литература мнение, че момичетата се
развиват в лингвистично отношение по-добре и с по-бързи темпове
в сравнение с момчетата.
За да се установи наличието на разлики при следващия
източник на вариации – възрастовите групи, обхващащи втора,
трета и подготвителна група на деца от предучилищна възраст –
също е направен еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA).
Констатирани са съществени различия както по отношение на
фонологичното осъзнаване като цяло (Таблица 4), така и по отношение на всички фонологични задачи поотделно (Таблица 5).
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От таблица 4 се вижда, че има статистически значима междугрупова разлика (F=24.23, Р=0.00).
Таблица 4: Влияние на възрастта върху
фонологичното осъзнаване
Променливи
Фонологично осъзнаване

F
24,23

Р
,00

Таблица 5 илюстрира наличието на статистически значима
разликата както за задачите за римуване (F=10.91, Р=0.00), така и за
класифициране (F=27.63, Р=0.00), манипулиране (F=11.34, Р=0.00),
сливане (F=10.55, Р=0.00) и сегментиране (F=10.55, Р=0.00). Тези
резултати потвърждават вече установения, от редица
изследователи в областта на психолингвистиката и логопедията,
факт, че фонологичното осъзнаване се повишава в значителна
степен с нарастване на хронологичната възраст в периода между
четвъртата и седмата година от развитието на детето.
Таблица 5: Влияние на възрастта върху
фонологичното осъзнаване
ПРОМЕНЛИВИ

F

Р

РИМУВАНЕ
КЛАСИФИЦИРАНЕ
МАНИПУЛИРАНЕ
СЛИВАНЕ
СЕГМЕНТИРАНЕ

10,91
27,63
11,34
10,55
10,55

,00
,00
,00
,00
,00

Направено е и многопластовото междугрупово сравнение
(Multiple Comparisons), за да се определи между кои възрастови
групи са най-характерните статистически значими различия, които
предопределят общия резултат, при степен на значимост P≤0.05 и
F~3. Прави впечатление, че статистически значимите разлики при
задачите за римуване са детерминирани най-вече от различията
между децата от 2 група на детската градина и всички останали
участници в експерименталното изследване (съответните средни
аритметични стойности: за 2-ра група Х=3.7; 3-та група Х=5.8;
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подготвителна група Х=5.9). При задачите класифициране отново
статистически значимата разлика е следствие от голямата „пропаст”
между резултатите на децата от 2 група на детската градина и
всички останали участници в експерименталното изследване
(съответните средни аритметични стойности за 2-ра група Х=3.2; 3та група Х=6.2; подготвителна група Х=6.9). По отношение на
задачите за манипулиране статистически значимата разлика се
определя от разликите в резултатите между децата от 2 група на
детската градина и тези от 3-та и подготвителна група (средни
аритметични стойности за 2-ра група Х=4.1; 3-та група Х=6 и
подготвителна група Х=5.9). При задачите за сливане се наблюдават
същите отношения на зависимост като при тези за класифициране:
децата от 2 група се отличават от останали деца със статистически
значима разлика (средни аритметични стойности 2-ра група Х=6.9;
3-та група Х=8.5; подготвителна група Х=8.7). При последната
задача на фонологичното осъзнаване – сегментиране на равнището
на думата, сричката и фонемата, се наблюдава статистически
значима разлика между резултатите на децата от втора група с
всички останали; но виждаме значима разлика, един качествен скок
в усвояването на това умение и между децата от трета и подготвителна група на детската градина (2-ра група Х=3.7; 3-та група
Х=5.5; подготвителна група Х=6.5).
Отговор на въпроса от какво са детерминирани разликите
между трите възрастови групи на деца в ПУВ се потърси и чрез още
по-детайлен анализ на резултатите за 16-те субтеста на фонологичното осъзнаване. Направи се еднофакторен дисперсионен анализ
ANOVA. Потвърдиха се установените съществени различия по
отношение на всички изследвани параметри (Таблица 6).
Таблица 6: Междугрупови различия при
16 субтеста на КТФО
Променливи
РИМУВАНЕ разпознаване
РИМУВАНЕ възпроизвеждане
КЛАСИФИЦИРАНЕ идентификация
разпознаване /нф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ идентификация
разпознаване /срф/
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F
4,44
14,27

Р
,01
,00

22,76

,00

39,28

,00

КЛАСИФИЦИРАНЕ идентификация
разпознаване /крф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ, категоризация чрез
разпознаване /нф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ категоризация
разпознаване /крф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ възпроизвеждане /нф/
КЛАСИФИЦИРАНЕ възпроизвеждане /крф/
МАНИПУЛИРАНЕ разпознаване /срич/
МАНИПУЛИРАНЕ разпознавана /фон/
СЛИВАНЕ разпознаване /срич/
СЛИВАНЕ разпознаване /фон/
СЕГМЕНТИРАНЕ разпознаване /изр/
СЕГМЕНТИРАНЕ разпознаване /срич/
СЕГМЕНТИРАНЕ разпознаване /фон/

31,95

,00

5,06

,00

6,8

,00

31,09
16,38
9,73
11,20
4,12
10,43
9,88
6,43
35,92

,00
,00
,00
,00
,01
,00
,00
,00
,00

Използвани абревиатури: /нф/ - начална фонема; /крф/- крайна
фонема; /срф/- средна фонема; /фон/- фонема; /ср/- сричка; /изр/изречение.
За да се определи различията между кои групи определят
статистически значимите разлики се направи и многопластово
сравнение (Multiple Comparisons), (при степен на значимост P≤0.05,
а F~3).
Анализът на резултатите показва че по отношение на почти
всички задачи на фонологичното осъзнаване има статистически
значима разлика между децата на 4 годишна възраст (2-ра група на
детската градина) и всички останали възрастови групи. Това
потвърждава, че точно този период от развитието на децата е
критично важен за развитието на фонологичното осъзнаване, тъй
като около 5-годишна възраст се извършва качествен скок по
отношение на неговото развитие. Изключение правят задачите за
сливане на срички, които като цяло дават много високи резултати
при всички деца на възраст от 4 до 7 години, което предполага, че
много по-рано от тази възраст българското дете може да разпознае
дума, произнесена на срички (средна аритметична скорост за 2-ра
група Х=9.1; 3-та група Х=9.6; подготвителна група Х=9.8). Това би
могло да е повод за изследване на още по-малки деца по отношение
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на този субтест, както и на деца, растящи в билингвистична среда, с
дефицити в умственото и/или когнитивното развитие и т.н.
Друг интересен факт е, че критичен период за развитието на
способността на сегментиране на фонемно равнище е възрастта
между 5 и 6 години. Само при този показател се явява статистически значима разлика в резултатите между децата от 3-та и 4-та
(подготвителна) група, т.е. В своето развитие децата трябва да
натрупат доста информация по отношение на фонологичната
структура на думата по имплицитен път, за да достигнат до повисокото равнище на фонемното осъзнаване (при 3-та група Х=3.1,
при подготвителна група Х=5.6).
Заключение и изводи
Получените резултати, че нивото на фонологичното осъзнаване
при момичетата е по-високо в сравнение с това при момчетата,
потвърждават и залегналото в изследователската литература мнение, че момичетата се развиват в лингвистично отношение по-добре
и с по-бързи темпове в сравнение с момчетата. Недвусмислено се
доказа и фактът, че фонологичното осъзнаване се повишава в
значителна степен с нарастване на хронологичната възраст. При
анализа на развитието на фонологичното осъзнаване се установи
наличието на качествен скок на границата между втора и трета
група от обучението в детската градина (между 4 и 5 годишна
възраст), т.е. този период е критично важен за развитието на
фонологичното осъзнаване. При задачите за сегментиране развитието е двуетапно, като освен качествено натрупване между четвъртата и петата година се извършва още един скок и между петата и
шестата година от развитието на българските деца. Изключение
правят задачите за сливане на срички, които като цяло дават много
високи резултати при всички деца, което предполага, че много порано от тази възраст българското дете може да разпознае дума,
произнесена на срички.
Изложението налага следните по-съществени изводи:
1. Развитието на фонологичното осъзнаване на българските
деца потвърждава концепцията за неговото универсално развитие,
като това развитие следва посоката от глобалното към сегментното
фонологично репрезентиране.
2. Нивото на фонологичното осъзнаване при момичетата е повисоко в сравнение с това при момчетата.
3. Нивото на развитието на фонологичното осъзнаване се
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повишава в значителна степен с нарастване на хронологичната
възраст, като критично важният период за българските деца е около
5-годишна възраст.
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ВРЪЗКИ МЕЖДУ СЕМЕЙНАТА СРЕДА И ОПТИМАЛНОТО
ФУНКЦИОНИРАНЕ В КЪСНО ЮНОШЕСТВО
Даниела Митева, Александър Матинян, Ана Денева,
Иван Горанов, Искра Марева
ВСУ „Черноризец Храбър”
Психологическата работа с деца и юноши е една от основните
приложни области на психологията. Позитивната психология, която
изследва преживяванията, личностните характеристики, социалните
отношения и институциите, които позволяват на индивидите и
обществата да процъфтяват, се насочва към подобряване на психологичното функциониране на децата и юношите. Един от начините
за това е да се укрепва семейството и да се засилва неговата
позитивна роля във формирането и развитието на личността. От
тези усилия могат да се очакват благоприятни психологични ефекти
не само в детско-юношеска възраст, а и през цялостната продължителност на живота.
Множество изследвания откриват дългосрочни влияния на
качеството на семейната система, характеристиките на родителството и близостта с родителите върху функционирането в зрелостта
(Flouri, 2004; Bell & Bell, 2005). В теорията за самодетерминацията
(Ryan & Deci, 2000) се идентифицират условията, при които се
разгръща естествената човешка тенденция към устойчив психологичен растеж. Определяща предпоставка за позитивно развитие е
семейна среда, която подпомага удовлетворяването на базисните
психологични потребности на детето (Grolnick, Deci & Ryan, 1997).
Обратно, неспособността на семейната система да осигури удовлетворяване на психологичните потребности води до драматичен дефицит на психосоциални ресурси, както и конфликти, отчуждение,
тревожност, депресия, трудности в социалното приспособяване
(Gagne, 2003).
В обширната литература върху ролята на семейната среда са
идентифицирани конструкти с решаващо значение за психосоциалното развитие и функциониране на децата и юношите. Централно
място сред тях заемат родителският стил и психологичният климат
в семейството.
Родителски стилове
Баумринд идентифицира специфични констелации от социализационни практики, наричайки ги „родителски стилове” (Baumrind,
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1971, цит. по Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, Dornbusch, 1994).
Първоначалната типология на Баумринд съдържа авторитетен,
авторитарен и позволяващ стил. По-късно Макоби и Мартин
(Maccoby and Martin (1983) преработват типологията на Баумринд.
Авторите дефинират четири родителски стила, които варират по две
дименсии: 1) контрол, супервизия, изисквания, и 2) отзивчивост,
топлота, приемане, включеност. Четирите стила са: авторитетен,
авторитарен, отстъпчив и занемаряващ (последните два стила са
различни типове позволяващ стил).
Според Баумринд (Baumrind, 1991, цит. по Nyarko, 2011) „за
разлика от всеки друг стил, авторитетното възпитание създава
компетентност и възпира проблемното поведение” (с. 91). Авторитетните родители се характеризират като едновремено изискващи и
отзивчиви. Те са са топли, подкрепящи и чувствителни към потребностите на децата си. Въпреки че налагат правила и ограничения и
упражняват контрол върху поведението им, те обясняват основанията си и техните дисциплинарни методи не са наказващи. Авторитетните родители често търсят мнението на децата при вземането
на семейни решения и им разрешават значителна свобода. Накратко, авторитетният стил означава емоционална подкрепа, високи
стандарти, подходяща за възрастта на детето автономия и ясна
двупосочна комуникация.
Друг теоретичен подход към родителските стилове акцентира
върху дименсии на родителството като включеност и подкрепа на
автономията (Deci & Ryan, 2000).
Включеността на родителите се отнася до степента, в която те
влагат във взаимоотношенията с детето психологични ресурси като
внимание, загриженост и интерес към неговите проблеми и успехи.
Особено показателно за включеността е наличието на родителски
поведения и практики, свързани с образованието на децата (помощ
при домашната работа, заинтересуваност от учебните програми,
обсъждане на училищните преживявания). Перцепциите на децата и
юношите за родителската включеност са свързани с важни мотивационни конструкти като автономна мотивация, възприемана компетентност, възприеман контрол, саморегулация, позитивни нагласи
към училището, ориентиран към овладяване подход към ученето
(Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005).
Подкрепата на автономията е дефинирана като ориентация на
родителите към окуражаване на инициативността, обосноваване на
изискванията с отчитане на гледната точка на детето и на неговите
чувства, насърчаване на самоинициативата и избора при решаване
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на проблеми и вземане на решения. Установено е, че родителската
подкрепа на автономията корелира позитивно с автономна регулация на поведението, с оценявана от учителите компетентност и
приспособяване и с академичните постижения на децата (Grolnick &
Ryan, 1989), с възприеманата компетентност и възможностите на
детето за психологична и социална адаптация, просоциално поведение и овладяване на средата (Holahan, Valentiner & Moos, 1995;
Hasan & Power, 2002; Gagne, 2003; Bell & Bell, 2005). Подкрепящите
автономията родителски практики подпомагат развитието на
оптимизма и адаптивните копинг стратегии и са свързани негативно
с песимизма и депресивните симптоми (Mcknight, Huebner & Suldo,
2002; Hasan & Power, 2002).
Подкрепата на автономията е един от дискутираните в литературата противоположни полюси на родителския контрол. Теорията
за самодетерминацията дефинира контрола, упражняван от родителите, като прилагане на натиск за постигане на определени резултати, регулиране на детското поведение с директиви, инструкции,
дисциплина и ограничения и прилагане на наказания при неуспех.
Такъв родителски стил е свързан с незряло и зависимо поведение и
може да води до неефективно справяне (Power, 2004), понижена Азефикасност (Oliver & Paull, 2005), дефицити във възприеманата
компетентност, автономия и саморегулация (Fei-Yin, KenneyBenson & Pomerantz, 2004; Gurland & Grolnick, 2005), повишен
песимизъм и депресивни симптоми (Hasan & Power, 2002; Oliver &
Paull, 2005). Оптималните нива на родителски контрол (например
при избора на приятели и извънучилищни дейности) не противоречат на подкрепата на автономията. Юноши, чиито родители
насърчават тяхната автономия в условия на внимателна супервизия,
са по-удовлетворени от своя живот (Mcknight et al., 2002).
Установено е, че родителските стилове имат съществени ефекти върху развитието на децата и юношите. В последните десетилетия изследванията осигуряват силни свидетелства за връзките
между родителските стилове и различни психосоциални последствия за юношите (Baumrind, 1991; Steinberg, Lamborn, Darling,
Mounts & Dornbusch, 1994). Децата на авторитетни родители имат
по-високи нива на компетентност, постижения, психосоциално
развитие, Аз-перцепции, психично здраве (Maccoby & Martin, 1983,
цит. по Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, Dornbusch, 1994). Според Баумринд авторитетното родителство подпомага развитието на
социална компетентност при юношите чрез балансиране на личните
и социалните потребности и отговорности, без ограничаване на
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тяхната новопридобита автономия и индивидуалност. Децата на
тези родители са значително по-компетентни и ориентирани към
постижения, по-добре приспособени и социализирани в училище.
Установени са позитивни връзки между авторитетното родителство,
родителската включеност и академичните постижения (Nyarko,
2011). Стресът в семейството и авторитетният родителски стил са
значими предиктори на депресивни симптоми, (особено при
момичета), които се повишават при високи нива на семеен стрес и
ниски нива на авторитетно родителство. Възприеманият умерен
родителски контрол, характерен за авторитетния стил, корелира
отрицателно със симптоми на депресия (Diaz, 2009).
Едновременното наличие на включеност и подкрепа на
автономията от родителите засилва отделните благоприятни ефекти
на всяка от тези дименсии. Чрез последователно прилагане на двете
практики компетентните родители са в състояние да подпомогнат
решаването на противоречивата задача на развитието в юношеска
възраст: постигане на зряла автономия при едновременно поддържане на позитивни взаимоотношения с родителите (Deci & Ryan,
2000; Imamoglu, 2003; Bell & Bell, 2005). Повечето родители
преживяват трудности в приспособяването към нарастващата
потребност от автономия на своите деца, но изследванията не
потвърждават традиционното мнение за драматични конфликти
между поколенията: приспособяването и позитивното развитие не
са застрашени, когато децата и юношите са насърчавани от своите
родители да се ангажират в подходяща за възрастта автономия,
докато поддържат силни връзки със своето семейство (Lerner &
Galambos, 1998). Юноши, чиито родители упражняват умерен
контрол при наличие на включеност, са с преобладаващо интернален локус на контрола, докато юноши, към които се прилага
контрол без включеност, са повече екстернално ориентирани
(Gonzalez-DeHass et al., 2005). По-пълната интернализация на образователни ценности е позитивно свързана с перцепциите на децата
за техните родители като загрижени и подкрепящи автономията
(Grolnick & Ryan, 1989; Grolnick, Ryan & Deci, 1991).
Семеен климат
Близостта, сигурността и доверието във взаимоотношенията с
родителите представляват основа за емоционалната саморегулация,
която на свой ред осигурява позитивното личностно развитие и
хармоничните социални взаимоотношения. Деца и юноши, които
поддържат удовлетворяващи емоционални връзки с родителите си и
449

особено с майката, имат по-високи нива на субективно благополучие (Trzcinski & Holst, 2006). Обратно, ненадеждните, хаотични
и непоследователни взаимоотношения в семейството могат да
доведат до неоптимални модели на Аза, другите и света и до
негативни очаквания и атитюди. Семеен климат, изпълнен с
конфликти, неотзивчиви и лишени от топлота и емоционална подкрепа взаимоотношения между родители и деца, свръхконтролиращ
или пренебрегващ родителски стил, както и липса на правила и
структура, са характеристики на семейната среда, свързани с депресия, неадаптивни начини за справяне и нездравословни и рискови
поведения при децата и юношите (Ryff & Singer, 2000).
Този кратък преглед на литературата позволява да обобщим, че
авторитетният родителски стил, както и емоционално топлият
семеен климат, са мощни междуличностни ресурси на семейството,
свързани с разнообразни позитивни последствия. Тази хипотеза
има изследователски потенциал и в български културни условия.
Изследване при български юноши (Митева, 2007) успява да осигури
частична подкрепа на ролята на включеността и подкрепата на
автономията: данните сочат, че родителската включеност е добър
предиктор на саморегулацията в учебната дейност при ученици от
осми клас. Тези резултати показват приложимостта на модела в
наши условия, с едно важно изключение – неуспешна адаптация на
скала за оценка на подкрепата на автономията от родителите.
Оригиналният инструмент „Скала за перцепции за родителите”
(Perceptions of Parents Scale) на Grolnick, Ryan и Deci (1991) оценява
перцепциите на децата за степента на включеност и подкрепа на
автономията от страна на техните родители, което в теорията за
самодетерминацията е разбирано като оптимален родителски контекст. Скалата се състои от две подскали – Включеност и Подкрепа
на автономията, съдържащи по 11 идентични айтема за майката и за
бащата. Докато психометричните характеристики на подскала
„Включеност” при българската адаптация са удовлетворителни,
подскала „Подкрепа на автономията” показва ниска вътрешна
съгласуваност и неудовлетворителна факторна валидност. Заключението от това изследване е, че предложената от американските
автори операционализация вероятно не отразява адекватно конструкта в български културни условия. Очевидно, психологическият превод на понятието за подкрепа на автономията изисква
специално внимание. В настоящото изследване предлагаме изцяло
нова операционализация на авторитетния родителски стил, характе450

ризиращ се с отзивчивост, изисквания, включеност и подкрепа на
автономията.
Целта на настоящото изследване е да се проучат връзките
между основни характеристики на семейната среда (авторитетен
родителски стил и емоционален климат), с аспекти на оптималното
функциониране (психосоциална компетентност и субективно благополучие) при юноши в български културен контекст. Допълнителна
цел е да се осигурят първоначални данни за психометричните
характеристики на собствени методи, създадени специално за това
изследване.
Очакваме, че перцепциите на юношите за техните родители
едновременно като съпричастни, загрижени, насърчаващи автономията и осъществяващи внимателен мониторинг, както и
емоционално топлият и изпълнен с доверие семеен климат, ще са
значимо и позитивно корелирани с психосоциалната компетентност
и субективното благополучие.
Методи
Изследвани лица
В изследването участват 138 лица на възраст 17-18 години, от
които 65 % жени и 35 % мъже, ученици в ХІ клас в три училища,
намиращи се в градовете Варна, Добрич и Балчик.
Инструменти
Авторитетен родителски стил. Скалата съдържа 16 айтема,
формулирани в съответствие с очертаната по-горе теоретична
рамка, според която авторитетният родителски стил се отнася до: 1)
отзивчивост (примерен айтем: „Когато ми се случи нещо,
родителите ми се интересуват как съм се почувствал/а от това”), 2)
изисквания и контрол (примерен айтем: „С родителите ми говорим
как трябва да се държа”), 3) включеност (примерен айтем: „С
родителите ми разговаряме за моето бъдеще”), и 4) позволяване на
автономия (примерен айтем: „Родителите ми ме насърчават да
следвам интересите си”). Изследваните лица оценяват степента, до
която са съгласни, че представените твърдения се отнасят до
тяхната майка и техния баща (или грижещите се за тях лица,
съответно от женски и мъжки пол), по 5-степенна Ликертова скала:
от 1 = Напълно несъгласен, през 3 = Не мога да преценя, до 5 =
Напълно съгласен. По-висок общ бал показва по-висока степен на
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авторитетен родителски стил съответно за майката и бащата (или
полагащите грижи лица от женски и мъжки пол).
Семеен климат. Скалата се състои от 10 айтема, отразяващи
наличието на емоционална топлота, доверие и чувство за сигурност
в семейството. Примерни айтеми от тази скала са: „Моето семейство има доверие в мен и в това, което върша”, и „Чувствам се
отчужден/а от родителите си” (айтем, който следва да се рекодира).
Изследваните лица оценяват степента, до която твърденията се
отнасят до тях и тяхното семейство, по 5-степенна Ликертова скала:
от 1 = Напълно несъгласен, през 3 = Не мога да преценя, до 5 =
Напълно съгласен. По-висок бал по тази скала показва поблагоприятен семеен климат.
Индикатор за психосоциално развитие. Скалата се състои от
12 айтема, отразяващи централни личностни и социалнопсихологични дименсии като: 1) самооценка1 (примерен айтем: „Мисля,
че притежавам редица добри качества”); Аз-ефикасност (примерен
айтем: „Мога да се справя с повечето неща, с които се захващам”, и
3) взаимоотношения с връстниците (примерен айтем: „Имам
приятели, на които мога да разчитам”). Изследваните лица оценяват
твърденията по 5-степенна Ликертова скала: от 1 = Напълно
несъгласен, през 3 = Не мога да преценя, до 5 = Напълно съгласен.
По-високият бал по тази скала съответства на по-висока степен на
психосоциално развитие.
Емоционално благополучие. Скалата се състои от 6 айтема,
отразяващи глобалната афективна предразположеност, например
„Когато ми се случи неприятност, не се чувствам зле за дълго”.
Изследваните лица оценяват твърденията по 5-степенна Ликертова
скала: от 1 = Напълно несъгласен, през 3 = Не мога да преценя, до 5
= Напълно съгласен. По-високите стойности по тази скала показват
предразположеност към позитивни емоционални преживявания.
Удовлетвореност от живота. Скалата за удовлетвореност от
живота (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) се състои от 5
айтема и оценява цялостното отношение на изследваните лица към
техния живот. Примерен айтем от скалата е: „Ако можех да
преживея живота си отново, не бих променил почти нищо”. Дийнър
докладва коефициент на вътрешна консистентност алфа на Кронбах
0,87 и тест-ретест стабилност за период от 2 месеца от 0,82 за
извадка от 176 студенти от университета Илинойс, САЩ (Diener et
1

Айтемите за самооценка са заимствани от въпросника за самооценка на
Розънбърг (Wylie, 1974).
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al. 1985). Тези данни са потвърдени от следващи изследвания, които
потвърждават отлична вътрешна консистентност и тест-ретест
надеждност за скалата (Pavot & Diener, 1993). Изследваните лица
отбелязват степента на съгласие с предложените твърдения посредством 5-степенна Ликертова скала: от 1 = Напълно несъгласен, през
3 = Не мога да преценя, до 5 = Напълно съгласен. По-високият бал
по скалата съответства на по-висока удовлетвореност от живота.
Резултати
Характеристиките на разпределенията и коефициентите на
вътрешна консистентност на скалите са представени в таблица 1.
Таблица 1
Дескриптивни статистики и коефициент на вътрешна консистетнтност
алфа на Кронбах на скалите Авторитетен родителски стил, Семеен
климат, Индикатор за психосоциално развитие, Емоционално
благополучие и Удовлетвореност
от живота
Скали

0,448

Брой
айтеми
16
16
10

0,74
0,79
0,81

2,835

12

0,82

-0,414

6

0,66

5

0,82

M

SD

4,23
4,04

0,52
0,63

-1,239
-1,007

1,657
0,911

Семеен климат

3,62

0,82

-0,831

Индикатор за психосоциално развитие

4,27

0,55

-1,283

Емоционално благополучие

3,31

0,80

-0,055

Удовлетвореност от живота

3,62

0,95

-0,794

0,051

Авторитетен
родителски стил

майка
баща

Skewness Kurtosis

α

Решението за отделно измерване на авторитетния родителски
стил при майката и бащата беше основано върху допускането, че
различията в джендърните роли могат да са свързани с различия в
родителските стилове. Това допускане е потвърдено: майките имат
в значима степен по-изразен авторитетен стил според перцепциите
на изследваните български юноши (t = 4,216, p < 0,001).
Факторният анализ, извършен по метода на главните компоненти, показва, че скалите Авторитетен родителски стил (за
майката и бащата), Семеен климат, Емоционално благополучие и
Удовлетвореност от живота са еднодименсионални.
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При скалата Индикатор за психосоциално развитие факторният анализ откроява три фактора със собствена стойност, поголяма от едно, отново с един водещ фактор със собствена
стойност, значително по-голяма от тази на следващите два.
Получената след ротация Oblimin факторна матрица е показана в
таблица 2.
Таблица 2
Факторна структура на скала Индикатор за психосоциално развитие
Айтеми

І

Като цяло съм доволен/доволна от себе си.
Способен/способна съм да се справям толкова добре, колкото и
повечето хора.
Имам добро мнение за себе си.

0,865

Мисля, че притежавам редица добри качества.

0,607

Понякога си мисля, че за нищо не ме бива*.

0,597

Фактори
ІІ
ІІІ

0,853
0,778

Има хора, които наричам приятели.
Имам приятели, на които мога да разчитам за всичко.
Разбирам се добре със съучениците си.
Ако резултатите от нещо не ме удовлетворяват, се старая да ги
подобря.
Трудностите по-скоро ме стимулират, отколкото плашат.

0,878
0,787
0,745
0,847
0,720

Смятам, че съм способен/способна да се справям със задачите,
които ми поставят в училище.

0,626

Мога да се справя с повечето неща, с които се захвана.

0,566

Собствена стойност

4,14

Обяснена вариация

34,47

Общо обяснена вариация

1,92

1,19

16,03

9,93

60,43

Забележка: В таблицата не са отбелязани факторни тегла с абсолютни
стойности, по-малки от 0,25.

Данните, поместени в таблица 2, показват ясно разграничаване
на три психометрично адекватни фактора: 1) Самооценка, 2) Взаимоотношения, и 3) Аз-ефикасност. В следващи изследвания скалата
Индикатор за психосоциално развитие може да бъде използвана
като еднодименсионална мярка за психосоциална компетентност
или като три подскали, в зависимост от изследователските цели.
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Корелационните връзки между скалите, включени в изследването, са представени в таблица 3.
Таблица 3
Корелационни връзки между скалите Авторитетен родителски стил,
Семеен климат, Индикатор за психосоциално развитие, Емоционално
благополучие и Удовлетвореност от живота

1
2
3
4
5
6

Скали
Авторитетен стил (майка)
Авторитетен стил (баща)
Семеен климат
Индикатор за психосоциално
развитие
Емоционално благополучие
Удовлетвореност от живота

1

2

3

4

5

0,52**
0,56** 0,59**
0,42** 0,28** 0,33**
0,17** 0,26** 0,26** 0,50**
0,30** 0,32** 0,52** 0,63** 0,60**

* Корелацията е значима на ниво 0.05
** Корелацията е значима на ниво 0.01

От представените в таблицата данни се вижда, че авторитетният стил на двамата родители е силно и значимо свързан със
семейния климат. Корелационната връзка на родителския стил с
психосоциалната компетентност на децата е по-силна при майката,
докато родителският стил на бащата е относително по-силно
свързан с емоционалното благополучие.
Психосоциалната компетентност на юношите, тяхното емоционално благополучие и удовлетвореност от живота корелират положително и значимо с променливите на родителството и семейството. Емоционалното благополучие е най-силно свързано с
психосоциалната компетентност; същото се отнася и до удовлетвореността от живота.
Обсъждане
Резултатите от това изследване осигуряват подкрепа на хипотезата: качеството на семейната среда (авторитетен родителски стил
на двамата родители и семеен климат), е свързано с променливи на
оптималното функциониране (психосоциална компетентност, емоционално благополучие и удовлетвореност от живота) при български юноши.
Първоначалните данни за психометричните характеристики на
използваните методи за оценка на конструктите, създадени спе455

циално за това изследване, показват удовлетворителна вътрешна
консистентност на скалите. Факторният анализ удостоверява очакваната еднодименсионална структура. Корелационните връзки между скалите осигуряват свидетелства за конструктната им валидност.
Въпреки сериозните си ограничения, свързани с обема и
липсата на репрезентативност на извадката, резултатите могат да се
приемат като потвърждаващи теоретичните допускания относно
решаващата роля на родителството и семейството за позитивното
развитие и оптималното функциониране на юношите. Предложените методи за оценка на тези конструкти могат да бъдат използвани в бъдещи изследвания, като работата по тяхната валидизация и
подобряване продължи.
Заключение
Проученият тук модел би могъл да се разшири и допълни с
изясняване на връзките между променливите на родителството и
семейството и мотивационни променливи, академично справяне,
употреба на психоактивни субстанции, рискови поведения и т. н.
Темата за родителските стилове и взаимоотношенията между
родители и деца е интердисциплинарна и се нуждае от обединените
усилия на консултанти, социални работници, учители и родители.
Повече усилия трябва да бъдат насочени към разработване на
стратегии за насърчаване на родителите да прилагат по-ефективни
родителски практики и да поддържат по-добри междуличностни
взаимоотношения със своите деца. Превантивни програми за
родители могат да бъдат важно приложение в третирането на
проблемите на юношите и подпомагане на оптималното им
личностно и социално развитие.
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Приложение
Авторитетен родителски стил
1. Родителите ми ме насърчават да се занимавам с извънкласни
дейности.
2. С родителите ми говорим как трябва да се държа.
3. Когато сгреша, не ме наказват, а ми обясняват в какво съм
сгрешил/а.
4. Разговаряме за моето бъдеще.
5. Обсъждаме как искам да продължа образованието си.
6. Когато ми се случи нещо, родителите ми се интересуват как
съм се почувствал/а от това.
7. Позволяват ми сам/а да разпределям джобните си.
8. Насърчават ме сам/а да се справям с учебната дейност.
9. Когато имам проблем, родителите ми ме съветват, без да ми
налагат решението си.
10. Насърчават ме да следвам интересите си.
11*. Наказват ме, без да ми обясняват в какво точно съм
сгрешил/а.
12*. Родителите ми не одобряват приятелите ми.
13. Когато привърша със задълженията си, разполагам с
остатъка от времето си.
14*. Родителите ми смятат, че боят е необходима част от
възпитанието.
15. Родителите ми зачитат моето мнение.
16*. Родителите ми вече са определили с какво да се
занимавам, след като завърша.
Семеен климат
1. Моето семейство има доверие в мен и в това, което върша.
2. Обичам да прекарвам време с родителите си.
3*. С родителите ми често се караме.
4*. Чувствам се отчужден от родителите си.
5. Обичам да прекарвам време вкъщи.
6. Когато имам проблем, се чувствам добре, ако съм си вкъщи.
7. Родителите ми умеят да ме утешат, ако имам някакъв
проблем.
8. Родителите ми се разбират добре помежду си.
9. Споделям проблемите си с родителите си.
10*. Чувствам се недооценен/а от родителите си.
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Индикатор за психосоциално развитие
1. Трудностите по-скоро ме стимулират, отколкото плашат.
2. Ако резултатите от нещо не ме удовлетворяват, се старая да
ги подобря.
3. Мога да се справя с повечето неща, с които се захващам.
4. Смятам, че съм способен/способна да се справям със
задачите, които ми поставят в училище.
5. Имам добро мнение за себе си.
6. Като цяло съм доволен/доволна от себе си.
7*. Понякога си мисля, че за нищо не ме бива.
8. Мисля, че притежавам редица добри качества.
9. Способен/способна съм да се справям толкова добре,
колкото и повечето хора.
10. Разбирам се добре със съучениците си.
11. Има хора, които наричам приятели.
12. Имам приятели, на които мога да разчитам за всичко.
Емоционално благополучие
1. Обикновено когато се събудя сутрин, съм в добро настроение.
2. Когато ми се случи неприятност, не се чувствам зле за дълго.
3*. Често се чувствам изнервен/а.
4. Трудно се разстройвам.
5. Умея бързо да се отърсвам от тревогите.
6. Аз съм щастлив човек.
Удовлетвореност от живота
1. Аз съм удовлетворен/а от живота си.
2. Ако можех да започна живота си отново, не бих променил/а
почти нищо.
3. Условията на моя живот са отлични.
4. Почти във всичко моят живот съответства на моя идеал.
5. Досега съм постигнал/а всичко, което съм искал/а в живота.
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ОБЯСНИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПСИХОСОМАТИЧНАТА
БОЛЕСТНА РЕГУЛАЦИЯ – ПАТОГЕНЕЗИС И СПРАВЯНЕ
С БОЛЕСТТА
Даниела Тодорова-Папанчева
СУ ,,Св. Климент Охридски”
Резюме: Ретроспективното проследяване на обяснителните модели за
психосоматичната болестна регулация позволява синтезирането на развитийните императиви за съвременната клинична психология на здравето.
Все по-доминираща става необходимостта от възможност обяснителните
модели да обемат мултидименсионалната обусловеност на различните
психологични и психосоциални фактори на болестно патогенно повлияване, да предоставят реален клиничен психотерапевтичен излаз при случаите на вече манифестирани болестни симптоми, да оптимизират адаптацията и справянето с болестта, преодолявайки актуалните и до момента
перспективи на обреченост.
Ключови думи: психосоматози, мултидименсионален модел, психология на здравето, саморегулация.

Обединяването, търсената системност и мултидименсионална
обусловеност на различните психологични и психосоциални фактори на болестно повлияване се осъществява в самата реалност на Аза чрез генерализирането на дадени спорадични проявености до
личностови деспозиции, личностни черти, типове и стилове. Това
налага търсенето на системност и мултимоделност като абсолютен
императив и при външните, познавателни опити спрямо психичното
чрез единствено възможния за това интегративен подход към
психологическата традиция. От гледна точка на тази неединна на
този етап традиция фискативите на личността, макар и със спорна
в различните парадигми функционалност – от детерминативност до
спорадични прояви на регреса на личността във фрустрационни
моменти, не могат да бъдат напълно отречени. Както и безкрайно
наивно е допускането, че психологическото познание би могло
да бъде алтернативизиращо, а не акумулативно. Системният
подход е корелационната матрица на интеракции между обективната и субективната рамки и е матрицата, която би могла да
канализира конституирането на един функционален обяснителен
модел за психосоматичната болестна регулация.
В една по-линейна перспектива стабилизиращите се диспозиции на личността се разглеждат като кореспондиращи със съответна
стабилна организация на поведението. Ханс Айзенк [1] приписва
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тази стабилност на актуализация на генотипната латентност от
генетично детерминираните биологични основи. Но той също
дефинира и афекта като централен компонент в структурата на
личността, който като фиксатив се проявава както в диапазона на
възможното емоционало изживяване и перцепиране, така и при
асоциативното извикване на прикачен към предшестващо изживяване на човека афект, което придава стеоретипност на емоционалното
отреагиране за параметрите на самата личност. Със своята влиятелна теория за основните личностови измерения [2] той доказва, че да
се дефинират дименсионални фиксативи е функционално от гледна
точка на търсенето на корелацията личност-болест. Освен него
значими теории за измеренията на личността оставят Р. Кетъл,
Коста и МакКрий [3] с теорията за ,,големите пет” (‘Big Five’),
която е приложена от Джеръм и Коулмън [4] и демонстрира, че
невротизмът се асоциира с голям брой здравословни проблеми,
негативно възприеман здравен статус, депресивитет и тревожност и
чести болнични престои; песимистичен атрибутивен стил, ниска
самооценка и възприета Аз-ефикасност, ниска издръжливост и
вътрешен локус на контрол. Алфред Бандура [5] разглежда
фиксативите само в тяхната наблюдаема поведенческа проявеност,
която е модифицирана от механизмите на социалното заучаване,
фиксиращи допълнително засилени от личността детерминанти,
които съществуват преди появата и еволюцията на болестите.
Гещалт психологията разчупва антонимичната диада идеацияматериализъм в духа на интеракционизма, допускайки пълната
паралелна респондентност между изживяванията на тялото и психиката в съзнавания и подсъзнавания аспект. Ранната когнитивна
традиция също така се затваря в еднодименсионалното разкриване
на фиксативната прогресия спрямо момента на фиксация в миналото и обема на дисторзивното повлияване на личността върху
определени традиционно оценявани от нея реалности. Това са
основните убеждения и допускания [6], които затварят съзнателната
мисловност на индивида в защитна схема, която приютява и
уравновесява афекта, но и ограничава човека в порочните затворени
кръгове на собствената му фиксативна моделност. Развитието към
определен аспект на системността се извършва в самата лаборатория на когнитивно-поведенческата терапия, която успява да
демонстрира системното по своя характер повлияване на фиксативния ментален личностов конструкт – автоматични мисли – върху
реалната соматична процесуалност. При тази релативност между
традиционно сепаририните психично и соматично чрез една и съща
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конкретна мисъл, която се появява на границата на съзнателното,
непосредсвено, неволево и със скрепен към нея интензивен афект, в
голяма степен подсъзнателно се повлиява точно определена телесна
област чрез конверзионно задействане на патогенно изменение до
болестна проява. Така се стига и до и развитието на когнитивната
идея вече до областта на по-обемния фиксатив – личностовата
схема, мода и ключови теми [7], в които системно се изследва
взаимното повлияване на затварящата менталния аспект когниция,
интензифицираната от своето наслагване със скачените в миналото
на индивида афективни аспекти емоция и свързаните с тях състояния на тялото в конкретния момент на мисловно-емоционална
перцепция, които при хронифициране очертават картината на
психосоматичната реактивност.
Самият Аарън Бек прави систематизация на ранните интеракционистки модели на психосоматичната реактивност. До 70-те
години на XX век доминират два типа обяснителни модели. Първо,
на психологичната спецификация – психосоматичното разстройство
с видима проява в болестта зависи от спецификата на личностовия
профил и модели на атрибутивност. И – второ: модели на физиологичната спецификация – типа болестно отреагиране е генетично
предзададен, независимо от типа на стресорите или характера на
личностовите диспозиции. При всички случаи идеята за хистеричната личностова структура, макар и в съвремието сведена често до
функционирането й като диспозиция, личностово ,,парче” или
депресивна настройка, остава витална и то именно в параметриалните си положености от психоаналитичната традиция.
Според ранната психоаналитична перспектива определена
психосоматично генерирана болестна проява се дължи на специфична конверзионна проява, експлицираща симптоми, които са
символична репрезентация на подсъзнателния конфликт [8].
Margolin (1953) говори за директната връзка между степените на
психичен инфантилен регрес и физиологичния болестен регрес.
Flanders Dunbar (1935), като един от пионерите в изследването на
отпсихичното телесно болестно страдание, оспорва локалитета на
конверзията и пръв свързва конкретните болестни прояви, в това
число примарно сърдечните, с личностовия профил. Spitz (1951) и
Gererd (1953) свързват определената болест с проява още в детска
възраст с личностовите параметри на майката. В рамките на
биопсихосоциалния модел започват да се отчитат средовите стресори и се появява идеята за стресово-свързаната-болестност; дефинират се доминиралите дълго в литературата податливи-на-тревога
463

и податливи-на-гняв пациенти; преразглежда се стресогенността
като интернализиран механизъм на самоповлияване, който не е
задължително обвързан с актуални средови обстоятелства. Така и
по-късната психоаналитична традиция за обяснение на психосоматичното отреагиране се оказва в основата на всички останали
подобни парадигми, като начално потенциираща една възможна
системност и перспектива за обемане на тоталитета на личността
чрез психоаналитичното подразделяне на личностови конструкти,
чийто фиксатив се конституира от индивидуалната житейска история и предопределя схемите на задоволяване на личностовите
потребности.
Преди по време и на целия този фон изслeдванията на Шарко,
а също и на Бройер и Фройд (дори още с тяхната Studien über
Hysterie, 1895, бележеща формалното начало и на самата психоанализа) канализират развитието на една от най-влиятелните и
интригуващи перспективи на мислене – психосоматичният подход в
психоанализата, който теоретично подплатява и съвременните
интегративни явления като психологията на здравето. Самата
хипотеза на Фройд за сексуалното насилие като травмен тригер на
хистеричната патогенеза претърпява развитие в разширяването си
към фиксативите на инфантилната сексуалност въобще, продуциращи инфантилна фантазменост вследствие на динамиката на идентификациите. Хистеричният феномен е невъзможен без допускането на една дисоциация, а именно – разцепление на съдържанието
на съзнанието. Споменът, който изгражда съдържанието на хистеричния пристъп, не е произволно извикан, а представлява връщане
на онова преживяване, генериращо патогенната болестна реактивност – психичната травма. Всеки хистеричен симптом съвместява
конфликта на афектите и не може да се появи без определена
соматична подкрепа или еднократно, поради твърде интензивния
афективен заряд, което предполага хронична поява и в крайна
сметка болестна проява, верифицираща конверзионната хистерична
структура. При всички психоневрози психичните процеси остават дълго време същите и едва след това се появява ,,соматичната подкрепа”, която осигурява на несъзнателните психични
процеси изход в телесното [9]. Видимите обективни причини за
заболяването трябва строго да се разграничат от възможностите за
болестта, от материала, който моделира симптомите. Те не участват
в симптомообразуването, не са и налични в началото на болестта, а
се появяват като видим повод, конституирайки соматичната, вече
пълна проява на болестта. Първичната полза от болестта е налице
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при всяко невротично заболяване в смисъла на енергетизирана
психична травма в рамките на личностова норма. Заболяването ни
спестява на първо място един психичен резултат и се оказва
икономически удобно решение в случай на психичен конфликт
(бягство в болестта). Ефектите на вторичната полза от болестта пък
трябва да се търсят при невротичния блокаж на лечебния период и
болестната идентификация. Самите соматични ефекти са следствени на изопачаващото действие на антагонистичното преобръщане
на инервациите от продуциращи непосредствено емоционално изживяване до инервиращи опосредсвано соматични области чрез
задействането на друга функционална част на нервната система.
В контекста на психоанализата Едуард Шортър [10] изследва
историята на психично продуцираната соматична болест в модерната епоха. Той регистрира интересното явление, че тъй като идеите
на лекарите за това какво представлява всъщност истинско заболяване се променят във времето, то и симптомите, от които се
оплакват пациентите, също се променят, което е т. нар. ,,медицинско моделиране на симптомите”. Съотнесено към настоящата
епидемиологична доминантност на сърдечно-съдовата симптоматика в световен план, това е моделиране по посока на една болестна
категоричност, една суицидна готовност, едно силно съкращаване
на релативната реактивност на психичното в соматичното като
незряла форма на защита и копинг на бягство в болестта или пък
липса на личностови годности, които да опосредят тази реактивност.
Първият теоретик, който доразвива идеите на Фройд за несъзнаваните механизми и ги прилага конкретно към органичните
заболявания е Georg Groddeck (1866-1934). Той разширява идеята,
че психичните симптоми имат значение за човека в това, че и
физическите им корелати имат значение за пациента. Но от всички
теоретици на психоаналитичната традиция именно Franz Alexander
(1950) допринася най-много за съвременния възглед на психосоматичното отреагиране, залегнал и в психологията на здравето. Той
отхвърля действието само на конверзионизма и само на Дънбаровия
модел на личностните профили и се връща към идеята за болестната
експликация на подсъзнавания конфликт вече в един поинтегративен план. Комбинира психоаналитичната традиция като
цяло с разбиране за физиологичните механизми (което е мултидименсионален тип системност на възгледа), фокусирани в Автономната нервна система (АНС) и при подчертаване на функционалното
разграничение на симпатикусовия и парасимпатикусовия дялове.
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Симпатикусът контролира емоционалния араузъл и излъчването на
реакциите ,,борба или бягство”, а парасимпатикусът операционализира релаксацията и забавянето-опосредяването на функциите,
активирани от симпатикуса. Продължителната дейност на единия от
двата дяла на АНС без балансираща активация и на другия е в
основата на патогенния организмов процес, водещ до болест.
Симпатикусовата свръхстимулация довежда именно до сърдечносъдово заболяване, до диабет или ревматоиден артрит, докато
парасимпатикусовата свръхстимулация допринася за гастроинтестинални разсройства, в това число диспепсия (влошено храносмилане), язвена болест, колит. Симпатикусовата свръхстимулация
може да е резултат от хронифициран стрес, но и от фиксатив на
личностова предиспозиция към прекомерната стимулация на
единия от двата дяла и понижената на другия.
Именно теорията на Алекзандър довежда до популярното и до
скоро водещо разграничение в психологията на здравето за
личностов тип А и личностов тип Б и различната им предразположеност към развитието на сърдечно-съдови заболявания и психосоциалния фактор враждебност.
Прогресивни опити за системно възприемане се зараждат още
през 50-те години на XX век и в рамките на основните идеи на
семейната терапия, добиваща своето развитие до затварянето на
отделна парадигматичност за системната епистемология през
последващите десетилетия и до днес. Тя фокусира обаче една вънпоставена спрямо индивида системност на микросоциалните
семейни интеракции, които са онтологично ранно интернализирани
и имат основна значимост за интрапсихичното с базисно подсъзнавано действие и чести психосоматични резултати, но оставащи
винаги доминирани от тези външни интеракции и тяхната пряка и
до някъде видяна като императивна рефликсия върху личността.
Съгласно модела на Салвадор Минучин [11] на т. нар. от него
,,психосоматично семейство” за култивирането на конверзиираща
личностова структура и за тригерирането на психосоматичния
процес с изход в болестна проява при най-слабия от членовете на
семейната система са необходими: свръхвключеност на родителите
в живота на детето, непозволяваща развитието на психичната му
индивидуалност и автономност; свръхчувствителност на всеки от
членовете на семейството спрямо дистреса на другия; ниски годности за гъвкава промяна на взаимодействените правила и патерни
в зависимост от изменящите се обстоятелства (ригидност); отбяг466

ване на израза на несъгласие и на откритото обсъждане на
конфликтите; поставяне на детето в ролята на буфер при семейния
конфликт, при което болестният симптом се явава стабилизатор на
системата, възстановяващ нейната хомеостаза, вплитаща интеракциите по принципа на позитивната конотация (най-специфичното
нововъведение на Миланския подход в семейната терапия). Симптомът е функция именно от интеракционното действие на семейната система, в която всеки индивид изпълнява своята роля по
отношение на симптома. Психосоматичното семейство инкубира
маладаптивната психична реактивност с преобладаване на негативната афективност, невъзможността за афективно и действено
отреагиране, което се канализира в едно компенсаторно отреагиране на ниво физиологична системност, което, от своя страна, при
фиксацията до привичност - води до развитието на заболяването.
Голям потенциал за системност в диахрония съдържа и въпросът
как ядреното психосоматично семейство се полага и снема при
конституирането на всяка форма на личностен микросоциум и
респективно на собствен семеен модел.
Всички тези опитващи се да се алтернативизират една спрямо
друга психологични парадигми, могат да акумулират реално
развитие и креативност на психологическата мисъл в перспективите, които дава едно съвременно явление като психологията на
здравето, която се базира върху когнитивния и социокогнитивния
подход за изследване на психологичните предиктори на ССЗ. В
съвременните изследвания се концептуализират едни по-системни
единици, които обуславят интерактивността между личнистните и
социалните детерминанти, болестното соматично отреагиране и
справянето с болестта. Сам преразглеждайки своя транзакционен
модел (който е представен по-горе в текста), Лазарус, при сътрудничество първоначално с Фолкман и др. [12], поставя проблема за
една системна, микроаналитична стратегия на изследване с посъществен практически излаз. Те се опитват да разгледат модела си
за стреса и копинга по-цялостно, в рамките на система от много
процеси, перцептивни, афективни и действени отреагирания, множествена променливост. Те вече допускат, че индивидуалните
вариации на възприетия стрес могат да се концепират като един пообщ фактор – емоционална адаптация/емоционална дезадаптация. Наблюдават, че комплексните заболявания със системно значение за целия организъм са резултат от и причина за както на
множество психични усложнения, така и на личностовите диспозиции, явяващи се едновременно годности, ресурси и ограничения,
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антецеденти на личностова психична или соматична маладаптивност. А за характера на този изход конституиращо влияние
оказва изключително сложна мултидименсионална система от
фактори, взаимовръзки, но и от нива на повлияване, свързване и
концепиране. Така системният модел се оказва добър опит да се
обхване цялостта на психичното и системността на болестната
причинност.
По принцип психосоматичният подход в клиничната психология и медицината гледа на заболяването като на резултат и се
фокусира върху етиологичната роля на психологичните фактори
или на тяхната психопатологична резултативност в болестта [13]. В
противовес на това, подходът за възприемане на болестта стартира с
болестния опит на самите пациенти и поставя ударението си върху
техния собствен модел на състоянието им. Точно както хората
конструират репрезентации на външния свят с цел обяснителност и
предвиждане на събитията, пациентите развиват спрямо свяка своя
телесна промяна подобени перцептивни – когнитивени и афективни
модели, които пряко рефлектират върху проявите на преходна
симптоматика или на по-продължително заболяване. Така този
подход се оказва с по-широка приложимост, тъй като не засяга само
достигналите до патологичен здравен отговор и задава потенциала
за конструиране на индивидуални работещи репрезентации на
болестта.
Саморегулативната теория постулира, че болестните репрезентации определят начина, по който личността оценява ситуацията
на болестта и съответното здравно поведение. Концепцията на
саморегулативния модел предполага той да функционира като
обемащ в рамките си паралелната процесуалност. Единият функционален аспект включва отчитането на когнитивните процеси
спрямо вътрешните и външни стимули, а другият – аспектите на
емоционалната процесуалност и динамика във връзка с тези
стимули. Едно от приложенията на тази паралелна процесуалност е
възможността специфичните видове здравно поведение да се
разглеждат като задвижени в резултат на едновременното действие
както на когнитивните, така и на емоционалните процеси. Хората са
разглеждани като поставени в активна позиция спрямо здравния
проблем, а поведенческите им копинг модели и болестните им
репрезентации са подлежащи на преоценка в аспектите на променливата ефикасност (например като редуциране на симптоми). Така
моделът обединява трите етапа в един затворен кръг от повтаряща
се в континуитет обратна връзка [14].
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Съвременното развитие на тази вече функционална теория е в
най-новите разработки на Ресурсивения (енергитизиращ) и Темпоралния саморегулативни модели, които емпирично доказват ключовата роля на психотерапевтичната подкрепа при обективната
възможност да се промени хода на заболяването, на психосоматичното болестно отреагиране. Ресурсивният или енергитизиращият
модел за саморегулацията е обяснителната рамка на саморегулацията в здравно-свързания контекст със специфичните за него
активизиращи се познавателни структури, афективни комплекси,
вярвания за състоянието и изхода и пр., които са поведенчески
прекурсори и антецеденти. Той е разработен от Баумайстер и колеги
(1998-2000) за целите на достигнето до едно по-глобално обяснение
за провала на саморегулативните опити и явленията на т. нар. ,,Егоспад”. Основно в този модел е допускането, че самоконтролът е
ограничен ресурс, спадът при който води до провал на саморегулативните опити, освен ако запасите не бъдат съхранявани и
възстановявани. Така, както високият капацитет при саморегулацията е явно функционален спрямо повишаването на адаптивните
последствия в различен здравен контекст, така и саморегулативните
усилия могат да стигнат точката на ексцесивния блокаж или да
бъдат неефективно насочени с потенциален резултат в маладаптивния изход. Други достижения от проучванията на този модел са
доказателствата за това, че провалът на семорегулативните
механизми, освен касаещ личностните ресурси, е и функция както
от интерперсоналните ефекти, така и от контекстуалната и средова
поставеност на индивида. В най-скорошната научна литература
саморегулативният провал се разглежда като вътрешно обосноваващ развитийния процес на много здравни състояния и поведенчески съотносим към явления като затлъстяването, сърдечносъдовите заболявания, ракът (на белите дробове и на тънките
черва), остеопорозата, диабетът от втори тип, хипертонията,
сексуално предаваните болести, резистентните на медикация инфекции (като МРСА – метицилин резистентен стафилококус ауреус и
C. difficile) и силно заразните грипни щамове [15]. Както се подчертава в специализираната литература ,,в този аспект приоритет
на здравните психолози, работещи върху превенцията при
здравното поведение, е именно идентифицирането на поддаващите се на повлияване антецеденти на саморегулацията” [16].
Именно с това този съвременен модел затвърждава своите големи
обяснителни възможности спрямо психосоматичната проблематика,
посочвайки основна част от пътищата на необходимата терапев469

тична подкрепа в аспектите на възможно повлияване на саморегулативните механизми. В темпоралния саморегулативен
модел акцентът се поставя върху възможността за развитие на
взаимовръзката между рисковине и протективни личностни фактори, което само по себе си вече е изначална предпоставка за адаптивните трансформационни процеси при една евентуална и необходима психотерапевтична подкрепа. В по-широк план теоретичната и
клинична приложимост на саморегулативния обяснителен модел в
много висока степен удовлетворява потребностните императиви от
системност и мултимоделност, давайка реални възможности за
функционално повлияване на психосоматичния симптомен патогенезис, манифестирана болестна проява и изход от болестта вече
отвъд границите на досегашната обреченост.
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ВРЪЗКАТА РЪКОСТ–ЕКСТРАВЕРСИЯ КАТО ФУНКЦИЯ
НА ИЗМЕРВАНЕТО И КЛАСИФИЦИРАНЕТО
НА РЪКОСТТА
Иванка Асенова
ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме: Привеждат се данните от изследване, проучващо широко
споделяното допускане, че основна причина за нееднозначността на получените резултати относно връзката ръкост – екстраверсия е използването
на различни модели за определяне на ръкостта. Изследвани са общо 705
клинично здрави субекти в зряла възраст, 373 от които се самоопределят
като леворъки, а 332 – като десноръки. На базата на традиционно
прилаганото в изследователската практика съчетаване на четирите найчесто използвани методи за оценка на ръкостта с трите най-популярни
схеми за нейната класификация са оформени седем модела за определяне
на ръкостта, като връзката между ръкост и екстраверсия е проучена в
рамките на всеки един от тях. Получените резултати не откриват знаачима
връзка между патерните на ръкостта и екстраверсията в рамките в нито
един от изследваните модели.
Ключови думи: оценяване на ръкостта, класификация на ръкостта,
екстраверсия.

Въведение
Предпочитаното използване на едната ръка при извършването
на двигателни активности, обозначавано с термина ръкост, е найочевидната в ежедневието форма на латерално поведение. Тя е
универсална, и явно онаследяема човешка черта. На нея се гледа
като на основен белег на човешката латералност и най-надежден
индикатор на церебралната латерализация [13].
Допускането, че поради различия в мозъчната организация,
видовете ръкост може да са свързани с различни психологични
атрибути и характеристики [10, 19] се превръща в отправна точка на
внушително количество изследвания в когнитивната, поведенческа
и невропсихологична сфера, с достатъчно дълга история.
Към момента, събраните емпирични данни относно връзката
между ръкост и личност са не само оскъдни, но и подчертано
нееднозначни, като в обсега на изследователския интерес попадат
предимно тревожността, невротизма и екстраверсията, вероятно
поради широко популярното допускане, че са индикатори за
уязвимост от развитието на психопатология [5, 27]. На базата на
преглед на изследванията, проучвали връзката ръкост-тревожност,
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Denny [8] обобщава, че ако по-ранните установяват по-високо
равнище на тревожност сред леворъките в сравнение с десноръките
[7, 14, 22], то по-съвременните не откриват, свързани с ръкостта
различия [3, 12, 20]. Weinrich, Wells & McManus [25] пък установяват, че тревожността е по-висока сред субектите с екстремна
ръкост, независимо лево- или десноръкост, отколкото сред тези с
нормална или смесена ръкост. В неотдавна проведено сравнително
изследване на десноръки и леворъки, при строго контролиране от
една страна на степента на ръкостта (силно изразена) при оценяването й на базата на перформансен тест, а от друга – на вида на
леворъкостта (онаследена, а не патологична), Асенова [1] установява, че тази категория леворъки са значимо по-тревожни от
десноръките.
Изследвайки връзката между ръкост и екстраверсия, Lester [18]
установява корелация между тези две променливи само при жените
и то с тенденцията, десноръките жени да са по-силно екстровертирани от леворъките жени. Противоположната тенденция – само
по-младите десноръки мъже да са по-силно екстровертирани, в
сравнение с десноръките мъже, очертават резултатите, получени от
Harburg et al. [13]. Coren [6], изследвайки същия проблем констатира, че независимо от половата си принадлежност, леворъките е
по-вероятно да са интровертирани, хладни и войствени, отколкото
десноръките. До различни заключения достигат Camposano, Corail
& Lolas [4], проучвайки връзката между ръкост и бал по включените в личностния въпросник на Айзенк скали (екстраверсия,
невротизъм и психотизъм), а именно, че нито пола, нито ръкостта
имат значимо влияние върху резултатите по теста. В последващо
изследване също не е открита връзка между самооценката на личностните характеристики и хемисферната латерализация, измерена
чрез оценяването на водещите ръка, око и ухо [17]. Cъвсем наскоро
Wilson & Grimshaw [26] изследват личностните характеристики от
Големите 5 и не откриват значими различия между леворъки и
десноръки по нито един от факторите, но установяват тенденция,
субектите със смесена ръкост да са по-интровертирани в сравнение
както с леворъките, така и с десноръките.
В литературата съществуват и други съобщения като тези, че в
сравнение с десноръките, леворъките имат повече страхове [20], че
при тях вероятността от проявата на депресивни симптоми е много
по-голяма отколкото при десноръките [7], че те се самооценяват
като по-емоционални от десноръките [12].
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В опитите за обяснение на нееднозначността на получените
резултати се изтъкват различни причини, но почти всички изследователи считат за най-важна такава фундаменталните методологични проблеми, от които страдат изследванията на ръкостта.
Липсата на стандартна дефиниция и на унифицирано измерване на
ръкостта, липсата на общоприета класификация на видовете и
степените на ръкостта са причина, различните изследователи да
избират и използват различни критерии, измервания и статистически анализи за категориите на ръкостта [15, 16, 21, 24].
Други често сочени причини са липсата на теоретични модели
за личността, от които да могат да бъдат изведени тестуеми хипотези [25], дълго задържалите се несъответствия в концептуализирането на основни личностни сфери (черти) като екстраверсия [9] и
невротизъм [23], все още съществуващите спорни въпроси около
характеристиките, които ги дефинират [5]. Всички те създават
солидни пречки по пътя на разгадаването на психологичните и
биологични механизми, лежащи в основата на индивидуалните
различия по отношение на тези личностни черти [23].
Като причина за неконсистентността на литературните данни
се сочи и това, че изследванията са провеждани основно със
студентски извадки [8].
Направеният кратък обзор на емпирично натрупаните знания
относно връзката между ръкост и личност, като един от аспектите
на глобалното взаимодействие между латералност и личност,
позволява заключението, че подобна връзка явно съществува, но
към момента остава недостътъчно задълбочено, комплексно и
многоаспектно проучена.
В този контекст, настоящото изследване бе запланувано с цел
проучването на връзката между ръкост и екстраверсия конкретно
като функция на свързани с измерването и класифицирането на
ръкостта променливи, а именно:
• Метод на оценяването на ръкостта (самоопределяне,
пишеща ръка, самооценяване чрез въпросник, поведенчески тест,
включващ изпълнението на мануални активности);
• Класификационна схема на ръкостта – двукласна (лево/
десноръкост), трикласна (леворъкост/ десноръкост/ смесена ръкост);
петкласна (екстремна/нормална десноръкост, екстремна/нормална
леворъкост, смесена ръкост);
• Отчитане на наличието на насилствена промяна на ръкостта
(приучаване за писане с непредпочитаната дясна ръка).
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Въз основа на традиционно прилаганото в изследователската
практика съчетаване на тези променливи се оформиха седем модела
за определяне на ръкостта. В рамките на всеки един от тях
поотделно бе проучена връзката между ръкост и екстраверсия.
Субекти
Изследването бе проведено с общо 705 клинично здрави
възрастни субекти, от които 241 мъже и 464 жени. Техният подбор
бе направен въз основа на първоначален скрининг, включващ
следните две задължителни условия:
• Липса на история за неврологични и психиатрични заболявания;
• Категорично самоопределяне като леворък или деснорък
при запитване „Коя е предпочитаната Ви ръка?”
В състава на общо изследваните 705 субекта, 343 са самоопределилите се като десноръки, а 385 – като леворъки. Демографските
данни за всяка от така оформилите се две основни експериментални
групи са представени в таблица 1.
Таблица 1. Демографски данни за изследваните субекти
Ръкост по
самоопред
еляне

Общ
брой

Пол (брой / %)
мъже
жени

Леворъки
Десноръки
Общо

373
332
705

145 (38.87%)
111 (33.43%)
256 (36.31%)

228 (61.13%)
221 (66.57%)
449 (63.69%)

Възраст (в год.)
МиниМаксимална
мална
17
73
18
71
17
73

средна
26.78+9.76
26.27+8.80
26.65+9.33

Участието на всички субекти в настоящото изследване бе
напълно доброволно.
Методи
Оценяване на ръкостта
С оглед специфичната цел на проучването, ръкостта на всеки
един от участниците бе оценена на базата на данните, получени
чрез самооценъчен въпросник и чрез перформансен тест, изискващ
изпълнението на мануални активности.
Самооценъчният въпросник на ръкостта включваше следните
следните 4 айтема:
Коя ръка предпочитате да използвате за:
1. Ядене с лъжица
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2. Ядене само с вилица, без нож
3. Рязане с ножица
4. Рязане с нож
И четирите айтема са за дейности, които най-често стават
обект на културен натиск. Отговор „лява ръка” се кодира с –1,
отговор „и двете” с 0, а отговор „дясна ръка” с +1. Следователно,
резултатите варират от – 4 до +4.
При прилагане на трикласна класификация на ръкостта,
разпределението на субектите е следното:
–4 – леворъкост
–3 - +3 – смесена ръкост
+4 – десноръкост
При прилагане на петкласна класификация на ръкостта,
разпределението на субектите е следното:
+4 – силна десноръкост
+3, +2 – слаба десноръкост
+1, 0, –1 – амбидекстрия
–2, –3 – слаба леворъкост
–4 – силна леворъкост
Към въпросника бяха включени още два въпроса: „С коя ръка
пишете?” (отговорът му не бе включен към самооценъчния
въпросник!) и „Приучаван ли Сте да пишете с дясната, а не с
предпочитана от Вас лява ръка?”. Техните отговори послужиха за
последващи две групирания на участниците по критерий „пишеща
ръка”, съответно със и без отчитане на извършена насилствена
промяна на предпочитаната за писане ръка.
За поведенческото (перформансно) измерване на ръкостта бе
приложена използвана в много предходни наши изследвания [1]
батерия от 10 мануални действия, които, по правило, не са обект на
специално обучение:
1. Хвърляне в цел (напр. на топка)
2. Драсване на клечка кибрит (ръката, която държи клечката)
3. Поставяне на очила в калъф (ръката, която държи очилата)
4. Вдяване на игла (ръката, която държи иглата)
5. Взимане на предмет от пода
6. Затваряне на цип
7. Държане на четка за зъби
8. Ресане на собствената коса
9. Махане за довиждане
10. Завиване на капачка на пластмасова бутилка
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Използването на лява ръка се кодира с –1, а на дясна ръка с +1,
което определя възможното вариране на резултатите от –10 до +10.
При прилагане на трикласна класификация на ръкостта,
разпределението на субектите е следното:
–10, –8, –6- леворъкост
–4, –2, 0, +2, +4 – смесена ръкост
+6, +8, +10 – десноръкост
При прилагане на петкласна класификация на ръкостта,
разпределението на субектите е следното:
–10, –8 - силна леворъкост
–6, –4 - слаба леворъкост
–2, 0, +2 - смесена ръкост
+4, +6 - слаба десноръкост
+8, 10 - силна десноръкост
За изследване на Екстраверсията бе използвана едноименната
скала от стандартизирания за български условия от Паспаланов и
Щетински [2] Личностен въпросник на Ханс Айзенк.
Обработка на данните и статистика
За целите на статистическата обработка на получените емпирични данни са използвани алтернативен анализ и еднофакторен
дисперсионен анализ (ANOVA).
Резултати
„Среден бал” и „процентно разпределение на участниците в
групата според демонстрираната степен на Екстраверсия (интро/
амби/екстраверт)”, са двата показателя, по които бяха анализирани
и сравнени данните на групите, влизащи в състава на всеки един от
следните седем модела за определяне на ръкостта:
I модел (две групи) – самоопределящи се като леворъки1;
самоопределящи се като десноръки2;
II модел (три групи) – пишещи с лява ръка1; с двете ръце2; с
дясна ръка3;
III модел (четири групи) – самоопределящи се като леворъки,
които пишат с лява ръка1, с двете ръце2, с дясна ръка3; самоопределящи се като десноръки и пишещи с дясна ръка4;
IV модел (три групи – самооценъчен въпросник) – леворъки1;
със смесена ръкост2; десноръки3;
V модел (три групи – поведенчески тест) – леворъки1; със
смесена ръкост2; десноръки3;
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VI модел (пет групи – самооценъчен въпросник) – със силна
леворъкост1; със слаба леворъкост2; с амбидекстрия3; със слаба
десноръкост4; със силна десноръкост5;
VII модел (пет групи –поведенчески тест) – със силна
леворъкост1; със слаба леворъкост2; с амбидекстрия3; със слаба
десноръкост4; със силна десноръкост5.
И така, сравнителният статистически анализ на резултатите от
изследването на екстраверсията на групите, формирани от прилагането на I-я модел за определяне на ръкостта – групата на самоопределящите се като леворъки и групата на самоопределящите се
като десноръки, не откри съществени различия между тях нито по
отношение на процентното представяне в групите на интроверти,
екстраверти и амбиваленти (Х2/2/=1.359; р=0.507), нито по
отношение на средния за групите бал по скалата (F /1,703/=3.110;
р=0.078) (таблица 2).
Таблица 2. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите на самоопределящите се като леворъки и десноръки
Ръкост по
самоопределяне

брой

леворъки
десноръки

373
332

Процентно разпределение
Интроверт

Амбивалент

екстраверт

10.5%
11.7%

59.5%
62.0%

30.0%
26.2%

Балекстраверсия
(М+SD)
14.09+4.31
13.51+4.36

Сравняването на резултатите на групите, формирани от прилагането на II-я модел, а именно, на пишещите с лява, на пишещите с
дясна ръка и съответно на пишещите и с двете ръце, не откри
значими различия между тях относно процентното представяне в
групите на трите степени на Екстраверсията (Х2/4/=5.137; р=0.274).
По отношение на средния бал по скалата Екстраверсия, макар
разликата между групите отново да не достига ниво на статистическа значимост (F /2,702/=2.375; р=0.094), правят впечатление
почти идентичните средни стойности на групата на пишещите с
лява ръка и групата на пишещите с двете ръце и по- ниската средна
стойност на групата на пишещите с дясна ръка (таблица 3).
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Таблица 3. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите, формирани по критерий „пишеща ръка”
Пишеща ръка

брой

С лява ръка
С двете ръце
С дясна ръка

277
8
420

Процентно разпределение
Интроверт

Амбивалент

Екстраверт

10.8%
0.0%
11.4%

57.4%
87.5%
62.4%

31.8%
12.5%
26.2%

Балекстраверсия
(М+SD)
14.25+4.36
14.13+3.36
13.52+4.33

Сравняването на резултатите на четирите групи, формирани от
прилагането на III-я модел за определяне на ръкостта (пишещи с
лява ръка, пишещи с дясна ръка, пишещи и с двете ръце,
приучавани да пишат с дясна ръка леворъки) отново не откри
статистически значими междугрупови разлики по отношение както
на процентното представяне в групите на интро/амби/ екстраверти
(Х2/6/=5.311; р=0.505), така и на средния бал по скалата
Екстраверсия (F /3,701/=1.586; р=0.192) (таблица 4).
И тук следва да се подчертае впечатляващата идентичност на
резултатите на десноръките с тези на самоопределящите се като
леворъки, но приучени да пишат с дясна ръка.
Сравнителният анализ на резултатите на групите от IV-ти
модел, базиран на данните от самооценъчния въпросник и
прилагането на трикласна класификация на ръкостта, също не откри
статистически значими различия по показателите на Екстраверсията
(таблица 5).
Таблица 4. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите, формирани по критерий „пишеща ръка”, с отчитане на
наличието на насилствена промяна на пишещата ръка
Процентно разпределение
АмбиваЕкстраИнтроверт
лент
верт

Балекстраверсия
(М+SD)

277

10.8%

57.4%

31.8%

14.25+4.36

8

0.0%

87.5%

12.5%

14.13+3.36

88

10.2%

63.6%

26.1%

13.57+4.21

332

11.7%

62.0%

26.2%

13.52+4.33

Брой
Леворъки, пишещи с
лява ръка
Леворъки, пишещи с
двете ръце
Леворъки, приучени да
пишат с дясна ръка
Десноръки , пишещи с
дясна ръка
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Таблица 5. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите, формирани на базата на данните от самооценъчния въпросник
на ръкостта (трикласна класификация)
Интроверт

Амбивалент

Екстраверт

206

12.6%

54.9%

32.5%

Балекстраверсия
(М+SD)
14.12+4.40

164

7.3%

64.0%

28.7%

14.23+4.20

307

12.1%

62.5%

25.4%

13.37+4.33

Брой
Леворъки
Със смесена
ръкост
Десноръки

Процентно разпределение

В този модел, процентът и на интровертите, и на екстравертите
се оказа най-висок в групата на леворъките, а процентът на
амбивалентите – в групата със смесена ръкост (Х2/4/=6.640;
р=0.156). Междугруповото сравняване на средния бал по скалата
Екстраверсия откри същата тенденция, очертана и в предходните
сравнителни анализи, а именно почти идентичен среден бал на
групата на леворъките и групата със смесена ръкост и по-нисък
среден бал на групата на десноръките – разлика, близка до ниво на
статистическа значимост (F /2,673/=2.838; р=0.59).
Много сходен патерн на резултатите показа сравняването на
групите от V модел, в който се използва перформансен тест за
оценка на ръкостта и трикласната класификация (таблица 6).
Таблица 6. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите, формирани на базата на данните от перформансния тест за
ръкост (трикласна класификация)
Интроверт

Амбивалент

Екстраверт

239

12.1%

54.0%

33.9%

Балекстраверсия
(М+SD)
14.18+4.51

145

8.3%

64.1%

27.6%

14.08+4.12

271

10.7%

63.8%

25.5%

13.54+4.29

Брой
Леворъки
Със смесена
ръкост
Десноръки

Процентно разпределение

Отново със слаб превес над останалите групи, в групата на
леворъките бе най-високо процентното представяне и на интровертите, и на екстравертите (Х2/4/=7.000; р=0.136), и отново групата
на леворъките и групата със смесена ръкост демонстрираха почти
еднакъв среден бал по скалата Екстраверсия, а групата на
десноръките – по-нисък среден бал (F /2,652/=1.565; р=0.210).
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Последващите сравнителни анализи на резултатите на групите,
формирани в рамките на VI-ти модел (самооценъчен въпросник и
петкласна класификация) (таблица 7) и VII-ми модел (перформансен
тест и петкласна класификация) (таблица 8), отново не откриха
съществени междугрупови различия по проучваните показатели на
Екстраверсията, и отново очертаха сходство между патерните на
резултатите, получни в рамките на двата модела.
Таблица 7. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите, формирани на базата на данните от самооценъчния въпросник
на ръкостта (петкласна класификация)
брой
Със силна
леворъкост
Със слаба
леворъкост
С амбидекстрия
Със слаба
десноръкост
Със силна
десноръкост

Процентно разпределение

Балекстраверсия
(М+SD)

Интроверт

Амбивалент

Екстраверт

206

12.6%

54.9%

32.5%

14.12+4.40

75

6.7%

62.7%

30.7%

14.44+4.20

68

8.8%

64.7%

26.5%

13.81+3.95

21

4.8%

66.7%

28.6%

14.81+3.96

307

12.1%

62.5%

25.4%

13.37+4.33

Таблица 8. Средни стойности (М+SD) по скалата Екстраверсия и
процентно представяне на интроверти/амбиваленти/екстраверти в
групите, формирани на базата на данните от перформансния тест за
ръкост (петкласна класификация)
Интроверт

Амбивалент

Екстраверт

Балекстраверсия
(М+SD)

176

13.0%

54.0%

33.0%

14.15+4.34

113

8.0%

59.3%

32.7%

14.07+4.58

70

10.0%

71.4%

18.6%

13.76+4.16

77

6.5%

59.7%

33.8%

14.75+3.72

218

11.5%

62.8%

25.7%

13.38+4.33

брой
Със силна
леворъкост
Със слаба
леворъкост
С амбидекстрия
Със слаба
десноръкост
Със силна
десноръкост

Процентно разпределение

При прилагане на VI-ти модел за определяне на ръкостта,
интровертите имат най-голямо процентно представяне в групите
със силна леворъкост и силна десноръкост, а най-слабо – в групите
със слаба леворъкост и слаба десноръкост, а екстравертите –
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съответно най-силно представяне в двете леворъки групи, а найслабо в групата със силна десноръкост (Х2/8/=7.205; р=0.515). Що се
касае до разликите в средния за групите бал по скалата
Екстраверсия, най-висок такъв бе отчетен за групата със слаба
десноръкост, а най-нисък – за групата със силна десноръкост
(F /4,672/=1.717; р=0.144).
При прилагане на VII-ми модел, интровертите отново имат
най-голямо процентно представяне в групите със силна леворъкост
и силна десноръкост, а най-слабо – в групите със слаба леворъкост
и слаба десноръкост. Най-висок процент на екстравертите обаче, бе
отчетен в групата със слаба десноръкост, следвана от двете групи
леворъки, а най-нисък в групата с амбидекстрия (Х2/8/=11.562;
р=0.172). Относно разликите в средния за групите бал по скалата
Екстраверсия, отново най-висок бал демонстрира групата със слаба
десноръкост, а най-нисък – групата със силна десноръкост (F
/4,649/=1.759; р=0.135).
В края на проведената серия междугрупови статистически
анализи бяха изчислени и сравнени средните стойности по скалата
Екстраверсия на групите, формирани само от онези участници от
самоопределящите се като леворъки и десноръки, които са демонстрирали абсолютна консистентност на оценките на ръкостта, т.е.
онези участници, които при всички приложени измервания на
ръкостта са попадали в групата на леворъките или съответно на
десноръките, а в двата случая на прилагане на петкласната класификация – съответно в групите със силна леворъкост и силна
десноръкост. Разликата в средния бал на така оформените групи
леворъки (115 субекта) и десноръки (209 субекта) отново бе слаба и
несъществена, и откри същата тенденция, очертана и в 7-те модела,
а именно, по-висока средна стойност на групата на консистентните
леворъки (14.14+4.50) в сравнение с групата на консистентните
десноръки (13.35+4.35) (t=1.519; p>0.05).
Обсъждане
Настоящото изследване бе запланувано с амбициозната цел да
се проучи доколко правомерно е широко споделяното допускане, че
основна причина за нееднозначността на получените резултати в
изследванията на връзката ръкост–личност, и в частност ръкостекстраверсия, е че в тях са използвани различни методи за оценяване на ръкостта и различни схеми за нейното класифициране [15,
16, 21, 24].
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Изследвана бе достатъчно представителна по численост извадка от 705 клинично здрави субекти на възраст от 17 г. до 73 г.
(средна възраст 26.65+9.33), което осигури контролирането и на
друга, сочена от изследователите причина за нееднозначността на
литературните данни, а именно, провеждането на изследванията
основно със студентски извадки.
Връзката между ръкост и екстраверсия бе проучена в рамките
на седемте най-често използвани в изследователската практика
модели за определяне на ръкостта, базирани на съчетаването на
четирите основни метода за оценка на ръкостта (самоопределяне,
пишеща ръка, самооценъчен въпросник, поведенчески тест) и четири от най-прилаганите класификационни схеми (два, три, четири и
пет класа ръкост).
Сравнителният статистически анализ на резултатите на
групите с различна ръкост, формирани на базата на прилагането на
всеки един от седемте модела за определяне на ръкостта, не откри
значими различия между по отношение на екстраверсията, което
позволява извеждането на две важни заключения. Първото от тях е,
че липсва явна връзка между патерните на ръкостта и екстраверсията, т.е. ръкостта не е фактор, който инициира съществени
индивидуални различия по отношение на базисната личностна
черта екстраверсия. Второто заключение е, че използването на различни методи за оценяване и различни схеми за класифициране на
ръкостта може да провокира само слаби и несъществени отклонения в патерните на получените резултати, и следователно, разглеждането му като основна причина за нееднозначността на
получените до момента резултати от проучванията конкретно на
връзката между ръкост и екстраверсия е неправилно и необосновано. Въпреки това, патернът на получените в настоящото изследване резултати очерта модела за определяне на ръкостта, базиран на
трикласната класификация и самооценъчният въпросник, като найчувствителен и най-добре улавящ различията в екстраверсията
между групите с различна ръкост. Тъй като този модел инкорпорира
и посоката, и степента на ръкостта, резултатите ни осигуряват
косвена подкрепа на тезата, че и двете променливи на ръкостта са
важни и трябва да бъдат отчитани при проучването на проблемите,
свързани с церебралната латерализация [16].
В заключение ще обобщим, че настоящото проучване постигна
заплануваните цели. Патернът на получените резултати даде ясен
отговор на два съществени и спорни въпроса, свързани с по-глобалния проблем за връзката между ръкост и личност, очертавайки по483

ясно пътя на бъдещите изследвания върху тази проблематика.
Важно е да споменем, че доколкото ни е известно, към момента
подобно изследване не е провеждано в световен мащаб и само този
факт дава допълнителна стойност на получените резултати и
изведените на тяхна основа заключения.
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ТЕОРЕТИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА
НЕВРОПСИХОЛОГИЯ
Нели Василева
Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
Abstract: The article represents an analysis of fundamental issues from
the contemporary childhood neuropsychology. Some of the most celebrated and
well-known concepts are discussed, like: interaction between genotype and
environmental factors, the influence of the genetic program upon the
neuropsychological development of the child, the differences the childhood
neuropsychology from the neuropsychology of adolescence, the action of the
principles of heterochronics and unequivalence of the development. Special
attention is laid upon a new subdivision in the childhood neuropsychology –
neuropsychology of the individual differences (i.e. neuropsychology of the
norm). Up-to-date questions concerning the neuropsychological assessment in
early age and their distinction from the diagnostics of adult, likewise the
application of topic and functional diafnostics in childhood age are reviewed.
Key words: childhood neuropsychology, heterochronics, functional
systems, neuropsychological diagnostics, functional diagnostics.

1. Общотеоретични постановки и проблеми на детската
невропсихология
През последните години различни специалисти, работещи в
сферата на образованието (психолози, педагози, логопеди), отбелязват сериозно нарастване броя на децата с отклонения в психичното
развитие [2; 3]. За по-голямата част от тези деца е характерно
парциално изоставане в развитието на висшите психични функции.
Като фактори, влияещи негативно върху детската психика, найчесто се споменават наследствената обремененост, действието на
различни невроинфекции, влошаването на екологичната и социална
обстановка, а така също повишените изисквания, които училището
поставя пред децата. Това е причина в световен мащаб все повече
изследвания и публикации да дискутират проблемите на нормалното и аномално детско развитие, както и на популацията на децата
в риск.
Особено е заострено вниманието към онази категория деца,
които нямат видими медицински проблеми и отклонения, но въпреки това срещат сериозни трудности в процеса на учене в масовото
училище, а често и в семейната и училищна адаптация. Това
означава, че психичното и социално функциониране на детето не
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съответства на неговите психофизиологични възможности и на
изискванията на средата. Един от перспективните начини за помощ
в тези случаи е създаването на технологии за обучение, които
отчитат различните варианти на недостатъчна готовност за справяне на децата в училище. Анализът на разнообразието от варианти
в развитието е една от основните и първостепенни задачи на детската невропсихолия. Нейните принципи и методи са онези, които
дават възможност за диференцирано и качествено описание на
силните и слаби звена в развитието на висшите психични функции
на детето и така стават условие за ефективно прилагане на психокорекционна помощ. В тази връзка някои автори справедливо говорят за обособяване на ново научно направление - невропедагогика,
която да отчита възрастовата динамика на психофизиологичните
особености на детето в процеса на обучение. За целта се използва
огромният масив от данни на неврофизиологията и невропсихологията, очертаващ закономерностите и етапите на функционалното
развитие на детския мозък.
Като наука за мозъчната организация на човешкото поведение,
невропсихологията се развива в контекста на системно-еволюционната парадигма и отчита невроанатомичните и неврофизиологични
закони на съзряване и функциониране на детския мозък [9]. В тази
връзка нейна основна методологическа единица се явява теорията за
функционалните системи, развита в трудовете на П. К. Анохин, А.
А. Ухтомский, А. Р. Лурия и др. Според тази тероия, всички функционални системи са самоорганизиращи се динамични структури,
които имат различни равнища на организация. Те представляват
обединение от централни и периферни структури, работещи заедно
за постигане на конкретен приспособителен резултат.
От началото на своето обособяване, невропсихологията се
занимава с изучаване на последствията от локални мозъчни увреди
с помощта на специфични психологически методи, както и с разработване на методи за рехабилитация на болни, загубили способност за устна реч, четене, писане или смятане. Анализът на връзката
между нарушените мозъчни структури и разнообразието от психични дефицити постепенно води до установяване на закономерности
между работата на определени мозъчни структури и свързаните с
тях компоненти от психичната дейност на човека. В същото време,
много положения на общата невропсихология се оказват неприложими към детската възраст, предвид типичния за нея момент на
развитие на функциите, които при възрастните са в относително
статично състояние. По тази причина съвременната невропси487

хология споделя тезата, че детето не бива да се разглежда като
умален вариант на възрастния, както и детската невропсихология
не е мини-версия на невропсихологията за възрастни. Э. Г.
Симерницкая справедливо отбелязва, че невропсихологията на
детската възраст има свои особености и поставя свои въпроси,
които имат нужда от нови анализи и интерпретации [10, с. 6].
Например: детето се отличава от възрастния по това, че неговият
мозък е в процес на формиране, специфично за отделните етапи;
метаболитните церебрални процеси са много по-интензивни, като
мозъкът на новороденото потребява 60% от общия обем на кислород, който при възрастните е едва 18-20%; през първата година от
живота, мозъкът на бебето се увеличава около три пъти [13].
На основата на невропсихологичния подход стават все поактуални теоретико-практическите разработки за диагностика и
терапия на различни нарушения в детското развитие (езикови,
когнитивни, емоционално-поведенчески). А. Семенович посочва, че
в световен мащаб набира скорост теорията за неврокогнитивния
дефицит, която по своята същност представлява невропсихологичен
подход към широк кръг от патофеномени на човешкото поведение,
в частност на нарушенията в детското развитие [3]. Този факт е
естествено следствие от нарастващата тенденция към интеграция на
теоретични принципи и изследователски подходи между детската
невропсихология и близки научни области - детска психология,
логопедия, специална педагогика, патопсихология и др.
Към нарушенията в детското развитие все по-често започват да
се прилагат критерии и стратегии, базирани на по-широки концептуални рамки и обединяващи данни от различни невронауки. Доказателство са разработките на някои американски учени в областта
на неврогенетиката, посветени на фамилни изследвания в случаи на
нарушения в детското езиково развитие и трудности в ограмотяването [12; 17]. Авторите изхождат от тезата, че всички психични, и
в частност когнитивни възможности, имат генетичен компонент,
тъй като отразяват функционирането на мозъка като биологичен
орган. На основата на специално разработен модел те установяват,
че гените и средата си взаимодействат по сложен начин, в резултат
на което се прави извод за ролята на генетичните и социални ефекти
върху развитието на мозъка и на психичните функции на детето.
Интерес представляват изследвания чрез метода на близнаци [11],
които показват, че децата със сериозни закъснения в експресивния
език са самостоятелна група с мултифакторна етиология, включваща присъствие на специфични гени, които от своя страна увели488

чават риска от развитие на езикова патология. В същото време,
много от тези гени нямат връзка с езиковите умения на децата в
норма. В подкрепа на това са доказателства, че развитието и индивидуалните разлики в речта при децата в норма се дължат предимно
на влиянието на социалните фактори. Според авторите на изследването, отговорни за речевите възможности на децата са генетичните и негенетични фактори, като повече от половината от случаите
на нарушения в езиковото и речево развитие се дължат на генетични влияния.
С действието на генетичните фактори е свързана и една от
основните концепции в детската невропсихология - тази за принципа на хетерохронност в развитието на психичните функции. За
първи път тя се разработва в трудовете на П. К. Анохин, който я
разглежда като основнa закономерност в живота на организмите
като цяло – непрекъснато развитие, поетапно включване и смяна на
функционалните системи, осигуряващи адекватни форми на приспособяване към условията на средата.
По отношение на детето тази поетапност и хетерохронност във
формиране на функционалните системи е пряко обвързана с променящите се форми на вазимодействие с другите. Както отбелязва Ж.
М. Глозман, най-често се говори за вътрешносистемна и междусистемна хетерохронност [4]. Вътрешносистемната е ограничена в
рамките на една функционална система, при което в началото се
формират по-нисшите нива на работа на системата, към които
постепенно се подключват нови елементи. Резултатът е усложняване на функциите на системата. В следствие от вътрешносистемната хетерохронност, всяка висша психична функция се развива в
две направления – хоризонтално (чрез усложняване на изграждащите я нервни стуктури) и вертикално (чрез намаляване на съзнателния контрол и засилване на автоматичното реализиране на
функцията). Според някои автори [7; 9], вътрешносистемните връзки и преустройства са свързани и с промяна в йерархичното взаимодействие между отделните звена от дадена система, което пък води
до качествени трансформации в самата психична функция.
Междусистемната хетерохронност се обяснява с различното
време на формиране на отделните функционални системи и с промени във взаимодействието между различните психични функции.
В хода на този процес, една или друга психична функция за известен период от време става водеща за развитието. Както отбелязва
В. В. Лебединский, „...всяка от психичните функции има своя хронологична формула и свой цикъл на развитие. Една от основните
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прояви на хетерохронния принцип е свързана с това, че на всеки
възрастов етап, наред с постоянните йерархични координации се
появяват и факултативни, които именно и отразяват преходния
характер на редица психични образувания. Колкото по-сложна е
една функция, толкова повече факултативни координации се появяват по пътя на нейното формиране” [7, с. 24].
Върху генетически предопределената хетерохронност се
наслагват социалните влияния на средата (обучение, възпитание),
които от своя страна определят индивидуалните особености на
мозъчна организация на психичните процеси, когнитивните стратегии и емоционално-поведенческата сфера на детето. Това обяснява
разнообразието от индивидуални прояви на интелектуалната способност, често разположени в двете крайности на нормата – ниска и
висока. Засиленият интерес към индивидуалните форми на развитие
е причина за появата на ново направление в невропсихологията невропсихология на индивидуалните различия или невропсихология на нормата. Едни от основните му цели са свързани с [1].:
- изследване на разнообразните варианти (фенотипи) в
съзряването на различни подкорови и корови структури;
- взаимодействието между тях при формиране на функционалните мозъчни системи;
- парциалното изоставане в развитието на отделни гнозисни,
праксисни и езикови функции.
Като основна практическа насоченост на невропсихологията на
индивидуалните различия се посочва превенцията на бъдещите
обучителни затруднения при децата и подпомагане на онези от тях,
които демонстрират забавени темпове на психично развитие. Крайната цел е по-добра академична и социална адаптация към изискванията на училището и социалната среда. Проблемът за индивидуализацията в развитието е много слабо разработен като цяло в
психологията, тъй като основното внимание винаги е било насочено
към изучаване на общите закономерности в развитието и възрастовите особености на психиката през отделните етапи на онтогенезата. Това оставя открит въпроса за индивидуално-типичните
варианти на развитие, които днес са един от основните обекти на
анализ в психогенетиката.
Невропсихологията на индивидуалните различия отчита следния основен факт: ако средата не предявява изисквания към детето,
които да излизат извън неговите адаптивни способности, то неравномерното развитие на функциите няма да има негативно отра490

жение върху психичното функциониране и социална адапатация;
при завишени изисквания от страна на обучението, съчетани с
неблагоприятни екологични или семейни фактори (професионален
стрес на родителите, недостатъчно внимание към детето), послабите в даден момент звена стават бариера за успешното развитие
и обучение, и водят до парциално изоставане на някои от висшите
психични функции.
Въпреки употребата на термините „хетерохронно развитие” и
„неравномерно развитие” като синоними, съществуват основания за
тяхното съдържателно разграничаване. В биологията и психологията с принципа за хетерохронност се визира, че различни структури и функции съзряват с различна скорост и достигат зрялост на
различни етапи от развитието [8]. Така върху общия „календар” на
развитие се наслагват индивидуалните вариации, свързани с неравномерно развитие на психичните функции у всеки отделен индивид.
Поддръжниците на тезата за диференциране на двата термина
изтъкват, че зад проявите на хетерохронност и неравномерност
стоят различни механизми. Така проявите на хетерохронност са
заложени в генетичната програма на развитието, докато тези на
неравномерност са детерминирани от действието на индивидуалната програма и факторите на средата, т.е. от това кои признаци от
генетичната програма са реално развити и каква е връзката им със
социалните фактори. В същото време, дисоциациите в развитието
на отделните функции са отражение на тяхната поликомпонентна
структура.
Не само при нормата, но и в целия детски континуум – от
високата норма до изразената патология, може да се наблюдава
неравномеронст в развитието на психичните функции. Т. В. Ахутина и
Пылаева [8] цитират данни на американски автори, които описват
различни когнитивни профили сред умствено изостанали деца. Така
при деца със синдром на Даун те регистрират по-изразена лявохемисферна симптоматика, а при деца със синдром на Уилямс
наблюдават признаци за дяснохемисферна недостатъчност. Въпреки
тези факти, посочените автори споделят, че най-голяма нужда от
невропсихологична помощ и намеса имат децата от т. нар. „преходна зона”, при които е налице парциално недоразвитие на
психичните функции.
Особено внимание при анализа на детското развитие се отделя
на качествените скокове във формиране на психиката. Те също са
подчинени на принципа на хетерохронност и присъстват в анамнезата, като се свързват с такива ранни психични новообразувания,
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като време на прохождане, време на поява на първи думи, първи
изречения и др. Тяхното отчитане позволява да се правят изводи за
нормално или забавено психично развитие. Според Ж. М. Глозман,
всеки нов етап е резултат от сложни междуфункционални преустройства [4]. Детското развитие се характеризира с периоди на
ускорено и забавено формиране на отделни функции и връзки
между тях, а в случаи на трудности се наблюдава временно връщане
на функцията към предишни по-елементарни форми на активност.
Особено актуално в детската невропсихология стои проблемът
с определяне на границите на нормата. Това се обяснява с факта, че
за разлика от зрелия индивид, детската психика търпи постоянна
промяна и развитие. Големите възможности на детския мозък за
реорганизация на формиращите се функционални системи в съчетание с благоприятните условия на средата позволяват положителна
компенсация на трудностите даже в случаи на органична увреда.
Това е причината в детска възраст да не се наблюдава задължителна
връзка между органичната увреда и функционалните дефицити,
каквато винаги е налице при възрастните. По отношение на нормата
в детската невропсихология Т. В. Ахутина [1] отбелязва следното:
- нормата се отличава с неравномерно развитие на висшите
психични функции, което особено ясно се наблюдава в детска
възраст;
- наблюдаваната дисоциация на функциите върви по „ръба”
на нормалните механизми и отразява тяхната комплексна и
системна структура;
- нормата се отличава от не-нормата най-вече по възможности
за компенсация на функционалните дефицити (слабости) – в норма
парциалното изоставане в определени функции се компенсира от
други, с по-високо равнище на развитие и организация.
В заключение можем да обобщим, че функциогенезата на
детето върви успоредно със съзряване на мозъчните структури и е
винаги под въздействие на разнообразието от социо-културни
фактори. По тази причина развитието на мозъка при всяко отделно
дете е своеобразно и протича в индивидуален темп. Проявите на
неравномерност в развитието са естествено явление. В същото
време именно те правят много сложен проблема с определяне на
нормативи в детското невропсихично развитие и поставят големи
предизвикателства пред разработването на адаптирани методи за
невропсихологична диагностика.
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2. Диагностични аспекти на детската невропсихология
Естествено продължение на очертаните теоретични аспекти на
детската невропсихология е разработването и прилагането на
адаптирани за детската възраст диагностични невропсихологични
методи. Такива съществуват повече от 40 години, но дебатите по
тяхното прецизиране продължават и днес.
Анализът на диагностичните проблеми на детската невропсихология налага да бъдат очертани някои от основните задачи в тази
посока, водещи сред които са:
- извеждане на варианти в индивидуалната онтогенеза, свързани с неравномерното развитие на висшите психични функции;
- регистриране на случаи на значително изоставане на основни психични функции при деца от предучилищна възраст, като
превенция на бъдещи академични неуспехи на детето;
- възможност за проследяваща диагностика;
- разработване на инструментариум за установяване на силни
и слаби звена на функционалните системи;
- регистриране степента на взаимодействие на генетичната
програма с условията на средата, което обуславя различията във
фенотипа.
- въвеждане в учебните заведения (детски градини и училища) на задължително невропсихологично изследване;
- обвързване на невросихологичната диагноза с невропсихологично ориентирана терапия.
Един от основните въпроси на оценяването в детската невропсихология е този за различията в стандартите при разработване на
диагностични методи за деца и възрастни. Така според Е. Hartlage,
детската невропсихологична оценка в много отношения се различава от тази при възрастните. Докато при възрастни тя е базирана на
загуба или увреждане на функция, то детската се занимава със
забавена или ограничена като степен на развитие функция. В продължение на почти век и половина има достатъчно доказателства,
че увреждането при възрастни на специфична област в мозъка
(основата на третата фронтална гънка на доминантната церебрална
хемисфера) води до загуба на способност за говорене (афазия на
Брока). Увредата на това място при малко дете, обаче, няма да
засегне видимо развитието на експресивната реч, благодарение на
възстановителната способност (рекрутирането) от страна на незасегнатите структури на недоминантната хемисфера, която също
подпомага функцията. Тази възрастова специфика е една от найважните разлики между детската невропсихологична оценка и
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оценката при възрастни. Десет годишен период при възрастни
(например, между 30 и 40 години) ще показва много слаба промяна
при измерване на невропсихологичния статус, докато разликата в
този статус между 2 и 7-годишна възраст е поразителна и отразява
кардиналните промени в неврологичната организация на детската
психика [14].
Авторът отбелязва, че до 70-те години на ХХ век основен
фокус на невропсихологичната оценка са били неворкогнитивните
корелации при неврологични заболявания на възрастни пациенти и
едва след това интересът се разраства и към феномена на детското
неврологично развитие. В същото време, в ранните години от
съществуването си детската невропсихологична оценка използва
инструментариума и концепциите на измерване, прилагани при
възрастните. Повишената ангажираност на специалистите по проблема в продължение на около три десетилетия води до извода, че
концептуалните модели, типични за връзката мозък-поведение при
възрастните, са неприложими за детската популация.
Още през 80-те години на ХХ век Э. Г. Симерницкая доказва,
че функционалните различия между дясна и лява хемисфера се
проявяват на най-ранните етапи от развитието [9]. На основата на
сравнителен анализ на симптоматиката при деца и възрастни с
близки по локализация увреди в една от хемисферите, тя отделя три
възрастови групи сред детската популация: първа група – 5-7
години; втора група – 7-12 години; трета група: 12-15 години. При
всяка от тях се наблюдават специфични невропсихологични дефицити, различаващи се от тези при възрастните, като най-големи са
различията между възрастни и деца от първа група. В тази връзка, в
периода 5-7 години увредите в лява хемисфера водят до по-слаби и
нетипично изразени езикови симптоми и обратно - признаци за
речева патология (нарушение на речев слухов гнозис, семантична
памет) в рамките на същата група се наблюдават основно при
увреди в дясна хемисфера.
D. Tupper и К. Cicerone [16] отбелязват, че развитието на детската невропсихология отразява световната тенденция за замяна на
„статичната” невропсихология, свързваща тясно поведението на
индивида (възрастен или дете) с определена мозъчна област, с
„динамична” невропсихология. Последната анализира динамиката
на взаимодействие на мозъчните структури и психичното функциониране със социалните условия на средата. Подобна позиция защитава А. Karmiloff - Smith [15], според която статичният невропсихологичен модел за възрастни е неподходящ за обяснение на
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психическата дизонтогенеза при децата. В потвърждение на това тя
описва случаи на аналогични поведенчески прояви при деца и
възрастни, в основата на които стоят различни по характер нарушени механизми. В допълнение авторката посочва, че динамичният
невропсихологичен подход най-често се прилага към моторните,
езиковите и емоционалните нарушения, докато към когнитивните
дефицити все още се прилага статичният модел.
Според Ж. Глозман, все по-актуална става не локалната (топическа) диагностика на неизградени или дефицитарни мозъчни
структури, а функционалната диагностика на отделни дефекти,
които препятстват усвояването на знания и навици от детето, пречат
на адаптацията му в детската градина или училището и на развитието на неговите способности [4, с. 12]. При възрастните
диагнозата е топическа, поради пряка връзка между органичното
поражение и разстройствата в определени функции. При деца
картината е различна, тъй като такава връзка има, но тя не е
задължителна, а и често не се наблюдава. Както споменава Т. В.
Ахутина [1], по отношение на възможност за поставяне на
топическа диагноза при децата мненията на авторите се разминават.
Тези, които смятат, че надеждна е само функционалната диагноза,
изхождат от принципа за динамична хроногенна организация на
психичните функции. Сред тези автори са Т. В. Ахутина, Ж.
Глозман, J. E. Elman, G. Gottlieb, Jonson (цитат по Пылаева,
Ахутина) и те подчертават, че невропсихологичното изследване
може да открие единствено страдащото функционално звено, топиката на което е само предполагаема. Това се обяснява с продължаващия процес на кортикализация на психичните функции при
децата и с възрастовата пластичност и дифузност на функционалните органи.
Т. Визель определя невропсихологичните методи като естествено продължение на неврологичните процедури. Според авторката,
при деца с нарушено езиково развитие (неговорещи) не се регистрират никакви мозъчни поражения, в частност и в структури от
зоната на Брока, отговорна за речевите движения [3]. В същото
време тя споменава за случаи, когато чрез компютърна томография
се доказва мозъчна патология в зоната на Брока, без обаче при
детето да се регистрират езикови или речеви нарушения. Посочените примери говорят в полза на функционалната диагноза, която
е единствено възможна и дава обективни резултати в детска
възраст. Една от причините за нейното използване е голямата
пластичност на детския мозък. Тя се обяснява с големия обем и
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подвижност на междузоналните мозъчни връзки, при което все още
незаетите места в мозъка могат да се специализират в нещо, което е
отпаднало и/или недоразвито, но е необходимо за възрастовия етап
от когнитивното развитие на детето.
Според Е. Hartlage, диагностиката на невропсихологичните
дефицити при децата обхваща разнородни по характер нарушения,
които най-общо могат да се разделят на две групи: нарушения,
обект основно на медицинско лечение и нарушения, включващи
предимно обучително-поведенчески интервенции. Към нарушенията от първата група той отнася мозъчни новообразувания (тумори),
травматични мозъчни увреди и невротоксично химично въздействие. Въпреки третирането им предимно с медикаменти, обаче и
тук невропсихологичното оценяване има особено значение, тъй
като позволява много рано да се „уловят” патологичните маркери,
свързани с промени в личността или когнитивното функциониране.
Това от своя страна осигурява база за навременно лечение и насочване към съответните специалисти (логопед, психолог). На практика, невропсихологичната диагностика се прилага в пълен обем и
най-често при нарушенията от втората група, където се отнасят
такива състояния, като дефицит на внимание и хиперактивност и
нарушения на ученето [14].
С помощта на невропсихологичното оценява в рамките на
първото състояние се отделят три типа: а) класически превъзбуден
хиперактивен тип с дефицити и във вниманието; б) дефицитарен по
отношение на вниманието тип без признаци на хиперактивност и в)
агресивно по тип поведение с паметови дефицити, свързано с
нарушени функции на слепоочния церебрален отдел. Групата на
нарушенията в ученето, която по различни източници се среща при
около 5% от учениците в САЩ, включва два основни типа: а) специфични езикови нарушения и специфична дислексия на развитието. Специфичните езикови нарушения, според Hartlage, са найчестите нарушения на ученето и са свързани с невроразвитийна
асиметрия на доминантната церебрална хемисфера. При тях са
налице изолирано или в комбинация следните симптоми: проблеми
на езиковото декодиране, асоциативни проблеми и дефицити на езиковото кодиране и експресивните функции. Специфичната дислексия на развитието, най-често свързана с малформации в областа на
супрамаргиналните и ангуларни гуруси на доминантната хемисфера, се среща при деца с различно интелектуално ниво и често се
открива само с помощта на невропсихологично оценяване, поради
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компенсаторните и хиперкомпенсаторни механизми, които се формират в много от случаите.
На настоящия етап от развитието на детската невропсихология
съществуват голям брой диагностични тестове (модели), някои от
които са стандартизирани за училищна и предучилищна възраст [4;
5; 6; 8; 14]. Такива са основно невропсихологичните методи в американската школа, основни сред които са: Невропсихологична
тестова батерия на Холстед-Рейтън (HRNB), която има вариант за
ученици (9-14 год.) и за по-малки деца (5-8 год.); преработен
вариант на Холстед-Рейтън, известен като Рейтън-Индиана невропсихологичен тест; невропсихологична батерия Лурия-Небраска
(LNNB); Бостънски тест на Гудглас и Каплан; Тест за
Невропсихологична оценка на развитието (NEPSY - Developmental
NEuroPSYchological Assessment – от 3 до 12 години), който се
основава на Луриевския подход за оценка на функциите и има втора
подобрена версия (NEPSY-ІІ), при която възрастовият диапазон на
оценяване е разширен – от 3до 16 години.
В руската школа по детска невропсихология съществуват диагностични методи, базирани основно на качествена и функционална
оценка на всяко изследвано дете, без предварителна стандартизация
на тестовите задачи. Такива са: адаптирана методика за невропсихологична диагностика на деца от предучилищна и начална училищна възраст на Л. С. Цветкова (подробен и експрес-вариант),
Скала за невропсихологично изследване на деца на Ж. Глозман, А.
Потанина и А. Соболева, Тест за разкриване на предиктори за
дислексия на А. Н. Корнев и др. В последните години върви работа
по интегриране на подходите в американската и руската детска
невропсихология, насочена към специфично свързване на качествения подход с процедури по стандартизация на тестовите задачи.
В заключение следва да се подчертае, че като основна задача
пред детската невропсихология на настоящия етап стои разработването на схема за невропсихологично изследване, способна да
открие децата с висок риск от поява и бъдещо развитие на трудности в ученето. Това предполага диагностицирането да става
колкото се може по-рано, което ще позволи регистриране и анализ
на симптоми за недоразвитие или атипично детско развитие. Следователно, създаването на достатъчно пълни и в същото време
кратки за прилагане стандартизирани тестови батерии, е едно от
предизвикателствата пред детската невропсихология, което очаква
своето разрешение.
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АРТ ТЕРАПИЯТА КАТО ПОДПОМАГАЩ МЕТОД
В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛОГОНЕВРОЗА
Магдалена Димитрова, Маргарита Станкова-Стоянова
Нов български университет
Департамент „Когнитивна наука и психология“
Настоящият доклад има за цел да представи влиянието на арт
терапията, в съчетание с логотерапия, при преодолаването на логоневроза в конкретен клиничен случай. Сложността в работата произтичаше
от факта, че заекване от психогенен тип персистира като състояние
повече от двадесет и пет години в живота на млада жена. Нарушената
флуентност сериозно затруднява нейните лични, социални и служебни
интеракции, които нерядко са били ограничавани драстично по собствено
желание, породено от страх от появата на ступор. През годините
логоневрозата се е задълбочавала, довеждайки до по-сериозни психични
конфликти, изразяващи се във фобийни тревожни състояния и обсесивнокомпулсивни елементи.
Ключови думи: Арт терапия, логоневроза, сублимация

Въведение
Арт терапията се основава на увереността, че креативният
процес, свързан с правенето на изкуство е лечебен и носи позитивна
жизнена промяна. Като подпомагаща терапия, тя използва художествените средства, образите, креативния процес и реакциите на
индивида към създадения продукт като отражение на индивидуалното развитие, способности, личност, интереси, тревоги и конфликти. Арт терапията се основава на познаване на теориите за
човешкото развитие и психичен живот, които биват прилагани във
всички видове диагностика и лечение, включително образователни,
психодинамични, когнитивни, междуличностни и други терапевтични средства, за разрешаване на емоционални конфликти, подпомагане на себепознанието, развитието на социални умения,
овладяване на поведението, решаване на проблеми, понижаване на
тревожността, засилване на връзката с реалността и подобряване на
самооценката. [6]
В световната литература съществуват различни възгледи за
корекционните механизми на изкуството като терапия. В своята
книга „Художественото творчество – очите на лекаря” Р.Б.Хайкин
говори за адаптиращите механизми на такава терапия:
- социално-личностна адаптация – при която корекционният
ефект се разглежда във връзка със самата същност на изкуството, а
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също и с творческия потенциал на човека, който може да освободи
и мобилизира самореализацията на личността и да помогне за
социалното и индивидуално интегриране.
- личностно-асоциативна адаптация – при която облекчението
от естетическите действия снижават напрежението. Творчеството
като форма позволява да се прояви, осъзнае, а също и да се изрази
различен инстиктивен импулс и емоционално състояние /страх,
гняв, неудотвореност/. В този смисъл творчеството снижава опасността от външни проявления на споменатите преживявания, в
социално нежелани действия. Фантазията, която се изобразява на
хартията или с глината нерядко ускорява и облекчава вербалното
преживяване.
- асоциативно-комуникативна адаптация – в хода на терапията, чрез символиката на изразните средства се стимулира
демонстрацията на чувства, отношения, и несъзнавани конфликти,
които човек открива и преодолява в последствие.
- социално-комуникативна адаптация – особено значение арттерапията има за откриване ролята на човека в обществото. Съвместното творчество обединява хората, като облекчава социалната
им адаптация.
- физиологическа адаптация – непосредственото въздействие
върху организма оказват цвета, линиите и формите. Доказана е
зависимостта между скоростта на кръвообръщението и мускулните
съкращения и цвета на изображението.[5]
Клиентите, които биват насочени към арт терапия не се
нуждаят от умения в областта на изкуствата. Главната цел на арттерапевтът е да помогне на индивида да постигне промяна и
развитие в личностен план чрез използването на художествени
средства, в една сигурна и подкрепяща среда.Всички тези форми
могат да се прилагат както при индивидуална, така и при групова
терапия. Нейната основна сила е не в прогностирането и интерпретиране на изображенията, които, всеки творец знае, носят изключително индивидуално звучене и емоционална натовареност. Огромната полза произтича най-вече от оздравителното за психиката
освобождаване на напрежението, посредством невербалния език на
палитрата и движението на формите. Творбите се явяват като
обективни свидетели на настроенията и мислите на човека.
В този смисъл връзкатамежду терапевта и клиента е от основно
значение. Чрез езика на багрите комуникацията е по-лесна и диалогът между тях е облекчен. Това е от особено значение, в случаите
когато междуличностните контакти на индивида са затруднени.
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Например при т.нар. психично разстройство алекситимия, при
което срещаме абсолютна невъзможност за разпознаване и изразяване на собствени и чужди емоции, арт терапията се явява
успешен метод за “назоваване” на проблема и освобождаване от
негативните чувства. Van der Kolk, препоръчва арт терапия и психодраматични техники за справяне с алекситимията пред далеч потрудния поведенчески подход, при който пациентът се обучава с
разпознаване и назоваване на емоциите (както по-късно ще се
потвърди в представения случай в този доклад). [9]
Рисуването включва не само „изобразяване на проблема”, но и
неговото преживяване. В такава ситуация, когато индивида е максимално свободен от каквито и да било изисквания, може да се обърне
към своето вътрепсихично и да придаде върху листа най-дълбоките
си преживявания, страхове и тревоги. Рисуването, скулптурата,
колажа и много други изобразителни похвати помагат на хората да
решат вътрешните си конфликти, да освободят дълбоко потиснати
емоции, като уникален способ да се избягат от вътрешната цензура,
сублимирайки чрез символиката на изображението. Според психодинамичния подход чрез символиката на формите става възможно
да се заобиколи т.нар. ”цензура” на съзнанието, достигайки до
изтласканите конфликти на несъзнаваното. Спонтанната изобразителна дейност способства за изразяване на несъзнавани елементи от
психичния живот. Един от начините да се преодолее “заплахата” на
“аморалния” несъзнаван мисловен процес и в същото време да се
достигне до задоволяване на катексиса е сублимацията, която
превръща нагоновите желания в социално приемливи дейности.
Изобразителното творчество се явява частен аспект на сублимацията, възникващ, когато импулса приема облика на художествен
образ. Според Фройд изобразителното творчество има много общо с
фантазиите и съновиденията, които също играят компенсираща
роля за снемане на психичното напрежение, възникващо при фрустрация на нагоновите потребности. Поради тази причина сублимацията се смята за успешен защитен механизъм на психиката, за
разлика от други такива (конверзионна невроза, фобии и др.), при
които, като последица от изтласкването, се явява симптом, вместо
удовлетворение. Макар Фройд да разглежда художественото творчество като разновидност на неврозата, той отбелязва, че психичната конституция на художника е видимо по-пластична и по-силно
насочена към сублимацията. Докато обикновения човек няма способност да удовлетвори своите вътрепсихични несъзнавани фантазии, то художникът общува свободно с тях, създавайки уникални
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творби. Изобразителното творчество е позитивна адаптация, докато
неврозата – дисадаптация. [3]
Психодинамичният подход помага не толкова да се осмисли
природата на изобразителното творчество и не само осъществява
сублимация, но и способства за развитие на терапевтичния процес и
в частност на изграждане на терапевтични отношения между
пациент и терапевт. В тези случаи продуктът на изобразителната
дейност се явява мост между двамата. По тази причина множество
психотерапии използват художествения метод като спомагателен
или в някои случаи - основен. Ролята на арт терапията се увеличава
от факта, че в нея могат да се интегрираи вербална и невербална
форма на психотерапия. Комуникацията в случая е в триада –
пациент, терапевт и продукт. Така преносът и контрапреносът,
свързани с несъзнаваните реакции на пациента към терапевта и
обратното, са улеснени, а арт – терапевтът, в някои случаи, се явява
посредник във взаимодействието на пациента с материала. [9]
Представяне на случай
Заекването е едно от най-тежките нарушения на речта. В
повечето случаи се повлиява трудно, като допълнително се усложнява от фрустрацията поради неспособността за плавен изказ, чувството за срам и страх от социални изяви. По този начин повишената тревожност засилва заекването, а то на свой ред повишава
тревожността. Това се отнася с особена сила за случаите на
психогенно заекване при което критичността към собствения изказ
е силно изострена, особено поради факта, че преди появата на
заекването речта е била плавна.
В настоящето изследване е използван методът на арт терапията
при работа с психогенен тип заекване. Става въпрос за млада жена,
интелигентна, много начетена, с богата езикова култура. Пътува
много по света, има разностранни интереси. Заявката й е заекване,
което особено много я безпокои при публични изяви. Накратко
историята й:
Тя е двегодишна, когато уплашена от пистолетен изстрел,
отключва заекване. Случката съвпада по време с боледуването й от
респираторно заболяване, придружено от температура и отпадналост. Спомените й от тогава са свързани с болест, бели чаршафи и
прясно мляко, което тя е повърнала. (Значението на белия цвят за
нея ще бъде разгледан по-долу) Била е щастливо дете, отгледано с
любов от близките – баща, майка и баба. Не си спомня за някакви
сериозни конфликти в детска градина и училище свързани със
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заекването й. Учителите проявявали разбиране и я изпитвали
повечето пъти писмено. Проблемите й идват по-сериозно, когато
постъпва в университет и там се налага да говори. Все още успява
да откаже повечето от публичните участия, но заекването сериозно
започва да я тревожи. Провежданите в по-ранни години терапии,
още от появата на проблема, не давали нужния резултат. След
защита на магистратура в България, заминава за чужбина, където
записва докторантура. По думите й там хората били доста потолерантни и това я мотивирало да се пребори с проблема си. Имала
няколко представяния пред публика, които макар сериозно да са я
притеснили и да е имала почти 20 минутни блокажи при говорене,
тя не се отказва и продължава да тренира, взимайки участие във
всевъзможни семинари. Споделя за случай с представяне пред
публика, при който преди да излезе плакала дълго и “уморена” от
това, когато излязла да говори всичко минало “по вода” – почти без
заекване и спокойно. За съжаление това не намалило като цяло
страха от говорене пред аудитория, а наложило търсенето на техники за справяне със стреса.
По това време започнахме терапия в България. Предстоеше й
защита на докторска степен и разигравахме вариации на това което
можеше да се случи на защитата. Посоката на терапията бе не
толкова да се подобри говора, колкото да се намали напрежението
от говоренето. Затова стремежът беше да се доближи терапевтичната обстановка максимално до предстоящата реална - презентация
на лаптоп-а, разговори на английски език, на какъвто тя трябваше
да защитава, предвиждане вероятни въпроси на комисията и т.н.
След като защитата мина успешно, с малко блокажи в началото и
все по-уверено представяне до края, напрежението в нея се уталожи
и усилията ни се насочиха към емоционалното й състояние и
предимно към нереално високите й изисквания по отношение на
себе си. В хода на сесиите се установи, че тя вижда живота си
“оправен”, когато спре да заеква и бъде идеална в много отношения.
Поради заекването тя смяташе, че трябва да върши всичко перфектно, както сама бе казала: “първо за да свърша работата, второ - за да
компенсирам заекването и трето – за да има добавена стойност...”.
По-късно ще видим това характерно за нея отброяване 1,2,3, в
рисунките й.
Споделя, че има много страхове: от болести, от повръщане, от
самота, от летене със самолет, от бъдещето “страх от бъдещето – да
не съм сама и страх от щастието – да не се случи нещо лошо”.
Когато е на 14 години баща й умира от туберколоза. Тя става
503

свидетел на неговото страдание и се чувства много уплашена.
Оказва се, че в бащиния род туберколозата е отнела много хора
преди години – майка му, баща му, брат. Пациентката преживява
тежко и смъртта на другата си баба, оставайки само с майка си.
Установи се също ясно изразена трудност, дори невъзможност
за разпознаване и назоваване на собствени емоции, въпреки заявеното желание да се работи в тази посока. При различни ситуации –
на неуспех, разочарование, страх, смущение тя само казваше, че
изпитва “досада”. Беше изключително защитена по време на намек
за лични разговори. Освен “заключена” поза на тялото, трудността
и нежеланието да се акцентира върху личния й живот се компенсираше с промяна посоката на разговора в посока на личния живот
на близки и приятели, където имаше готовност и нескрито вълнение
от говоренето. В случая не става въпрос за афинитет към чужд
личен живот, а за един вид компенсация за самотата в собствения.
Донякъде това може да се обясни с липсата на интимен партньор в
живота й към този момент.
След включване на арт терапевтични методи към логотерапията темите за работа се насочиха изцяло около нейните желания,
мечти и интереси и по този начин нямаше възможност да се
вмъкват елементи от чужд живот, макар все още, понякога, да го
правеше вербално. Страхът от говорене за личния живот бе компенсиран от свободата да използва цялата палитра от багри, при
това спестявайки си вербализиране на емоциите. Това я освободи и
тя с видимо удоволствие работеше с боите и глината. Постепенно се
усети и промяната – все повече емоции излязоха на повърхността и
макар неназовани те бяха явни и удовлетворяващи. Правеше
впечатление също желанието, с което, макар за първи път в живота
си, тя започна да рисува с пръсти и повече не пожела да използва
четка. Това беше странно, тъй като имаше заявено отвращение към
допир с мърсотии, лигави консистенции и дори ръкостискане.
Представяне на сесии и коментари
В следващите редове ще бъдат представени няколко от арттерапевтичните сесии, които описват както рисунката, така и
моментното състояние на клиентката, част от разговорите, които са
били провокирани от усещането по времена рисуване и коментарите на самата нея по повод на това.
Сесия 1. Първоначално работеше по зададена тема. Първата
беше: ”Представи си, че трябва да опишеш своя живот на някого,
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който не говори твоя език и живее затворен и изолиран далече от
хората! Какво би му нарисувала като описание на себе си?”(рис.1)
За своя първи опит тя избра пастелите. Те са лесни за работа,
позволяват контрол над контура и сравнителна прецизност на
изображението. Тя нарисува голям, шумен град, с тълпи от хора,
много коли, сгради и светещи реклами. През това време разказа, че
има доста по-голяма от нея сестра, която била скулптор, а нейният
съпруг – художник. Каза, че били близки, макар да са от различни
майки, и описа няколко забавни случки от техни срещи.
Картината й бе доста пъстра – тя използва много цветове, без
да се старае да създаде точни форми. Хората бяха нарисувани
набързо, еднакви (с изключение на цветовете), тя не беше
нарисувала себе си конкретно – просто една от тълпата. Рисунката й
е сякаш направена от дете – в общи линии - кръгче за глава и
пръчици за крайници и тяло. Колите – по детски нарисувани в
противовес с принципите на перспективата, но подредени. Като
цяло “творчеството” й е белязано от липса на детайлизиране, но и
без елементи на абстрактност. Нямаше обаче плахост по време на
работа и неувереност при изписване на формите. И което е още похубаво – никога не прояви неувереност, че нещо не е както трябва с
въпроси от типа “Това така ли?, “Добре ли стана? и пр.

Фигура 1. Изрази себе си
Сесия 4. Следващата творба бе на тема “Минало, настояще и
бъдеще” (фиг.2). Тогава клиентката за първи път рисува с пръсти. В
първият момент, когато й предложих, се учуди, като каза, че никога
не е рисувала така, но би опитала. Тя се чудеше какво да нарисува и
попита. Предложих й да бъде каквото тя реши, без да се съобразява
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с правила, конкретни форми или събития. Просто да следва емоцията и да я пресъздаде в цветове. Първоначално много внимателно
и с видима неприязън от допира с боята взимаше по малко от
тубичката на пръста си и след като я нанесеше на листа се избърсваше старателно с влажна салфетка. После все по-смело заработи с
боите, като повтаряше колко е приятно и че вече не би използвала
четка.
По време на работа се заговорихме за цветовете. Тя каза, че е
била на психотренинг (посещавала е и все още го прави, много
видове терапии), на който е трябвало да даде цвят на заекването си.
Каза, че за нея това е белият цвят, в противовес на всички останали
от групата заекващи, според които заекването било символизирано
с черен цвят. Тя обясни, че това е свързано със споменът й от
детството, когато е започнала да заеква и по същото време е била
болна. Спомни си онази ситуация с прасното мляко, повърнато
върху белия чаршаф и с видимо отвращение сякаш наново изживя
онази емоция оттогава. В този момент беше спряла работа и
гледайки замислено в страни споделяше спомените си. По време на
работа наистина използваше белия цвят само за да осветли някой
друг. Например упорито се опитваше да направи червеното по-ярко
и свежо, тъй като го намираше много тъмно. Предложих и по-ярко
такова от акварела, но ня отказа, каза, че ще се мъчи да оправи това.
Сложи и жълто и оранжево в картината за да “оправи”
настроението. Нямаше обаче определение за всеки цвят като емоция,
по скоро, каза, обича пъстрото, богатите пролетно-летни цветове.
Въпреки това когато приключи “миналото” и започна “настоящето”
използвайки почти същите багри, тя каза, че в червеното и оранжевото
има динамика, напрежение и устрем от ежедневието.

Фигура 2. „Минало, настояще, бъдеще“
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Те бяха преобладаващи цветове до този момент, макар
нежното тревистозелено и морскосиньото да се конкурираха с тях,
но по-скоро като фон. Основно изпъкваха оранжеви, червени и
жълти остри форми, напомнящи числа и геометрични фигури.
Всъщност в “настоящето” съвсем ясно и целенасочено се появиха
отнези важни за нея числа 1,2,3, в наситен оранжев цвят, сред
пламъци от пурпур. Срещу тях, отляво на листа, също в “настоящето”, бе загатната форма на малка къща в синьо, с пурпурен
покрив и тревистозелена полянка отпред. Тя отново изрази съжаление, че няма точно този червен цвят “който й трябва”.
Най-отгоре на листа тя нарисува “бъдещето”. Само в три цвята
– сигнално жълно, тревисто зелено и морско синьо. Формите бяха
меки, заоблени, допиращи се и дори без контур – преливащи се.
Естеството на цветовете обаче създаваше ярък контраст помежду
им и макар омекотени като форма, те създаваха една интензивна,
напрегнага цялост. Свежестта някак идваше твърде много и
преминаваше с тревожна приповдигнатост. Тя коментира избора си
за “бъдеще” по посока на липса на огнени цветове, и съответно
представа за ежедневие без стрес.
Друго, което правеше впечатление в картината като цяло бе
отделеността на “минало”, “настояще” и “бъдеще” от щироки бели
интервали, което можеше да се тълкува като ступор, “заекване” при
отделните етапи. Тя сякаш очакваше генерална, независима крачка
от етап в етап, без мост за преминаване и опит от миналото. Просто
къса и започва наново един нов живот, на едно ново място.
Споделих тези мисли с нея и тя отговори, че точно така би искала
да стане, не постепенно.
Сесия 5. Следващия път рисува мандала (Фиг.3). И тъй като
началото на разговора ни тръгна по повод на партньорски
отношения (или липса на такива), които бяха намекнати в края на
миналата сесия и за които тя си бе мислила през седмицата, аз й
предложих да нарисува нейната и неговата мандала. Тя се зае с
готовност, като първото нещо, което направи бе да раздели листа
със зелена пунктирна линия. След това се зае със своята мандала.
Оформи окръжност от същия свежо зелен цвят и с видимо
удоволствие започна да рисува разноцветни цветчета, отново с
пръсти. Започна с червени, после жълти, морско сини и накрая две
черни – “за да не е съвсем идеално” – каза! След това започна да
оформя цветовете – малко жълто на оранжевото и обратно от него
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на жълтото за да го “стопли”. Накрая запълни пространството около
тях със нежно зеления цвят, използван в началото.

Фигура 3. Партньорски мандали
След това се зае с неговата мандала, отново на цветчета. Описа
морско синя окръжност, после нарисува цветя в аквамарин, после
тъмно, кобалтово зелено, след това меко кафяво и накрая жълто. Не
добави нюанси на неговите цветя, остави ги в по-силни и категорични тонове. След което запълни пространството между тях с
тъмно морско синьо.
В картината й ясно се виждаше двуполюсното разделение на
мъжко и женско, макар светло зеленото да напомняше по-скоро за
детски цвят отколкото на женски. Самото отграничаване на двете
мандали с пунктирна линия може да се разгледа и като дистантност
и като страх от сливане с нещо непознато и плашещо. Макар да
нямаше огнена страст и агресия в мъжката мандала, за нея мъжкото
в този момент все още беше нещо неизвестно и опасно. Нещо което
чрез плахия допир на пръстите до палитрата тя опознаваше
постепенно. Когато я попитах защо и е нужна тази линия в средата,
тя точно това каза:”Не обичам да ми навлизат в пространството
агресивно, искам стъпка по стъпка – и добави със смях – ще чака, не
може така...”. Това от една страна звучеше като нормално за нея
изискване, но в думите й имаше и провокация към някой, който е
достатъчно смел да преодолее забраната. Преди известно време
исках да я поздравя за посигнат успех в едно представяне пред
публика и ставайки протегнах ръка улавяйки нейната. Но се случи
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така, че нейната ръка, макар протегната, се стегна в моята и в почти
паническо движение се измъкна бързо. Тогава реших да не говорим
за това, защото тя се сконфузи, но при следващ разговор, го
обсъдихме и тя призна, че има проблем с допира до човек – не
обичала. Попитах я само с жена ли и тя отговори, че със всички.
Попитах как мисли да се справи с това при контакт с мъж и тя
отговори, че той трябва да преодолее бариерата.т.е. да бъде нежен,
но настоятелен.

Фигура 4. Мост
Сесия 6. Логично бе следващата й задача да бъде на тема
“Мост” (рис.5). Тя нарисува мост над нещо като морска лагуна.
Каза, че това е мостът между двамата – тя и мъжът, с когото би
искала да бъде. Към момента нямаше конкретен такъв, все още
беше мечта. От едната страна – лявата, във въздуха нарисува себе
си като...1,2,3!!! Отляво бе той, изобразен, по думите й като бухал.
Символиката бе съпътвстана от смеха й, но не бе лишена и от
смисъл. Вече знаем как се характеризира тя с числата, от него се
изисква да е умен, мъдър, спокоен като...бухал. Но бухалът е нощна
птица, потайна и страшна понякога и като че ли контаминацията от
всичко това изразяваше и нейните плахи копнежи и страхове.
Попитах я какъв би искала да бъде той, кои са най-важните за нея
качества. Тя изброи: внимателен, с чувство на хумор, съобразителен, решителен. Той не трябва да е: сприхав, арогантен, чувствителен (“в смисъл притеснителен, аз се притеснявам от такива
мъже”). Себе си определи като: съобразителна, чувствителна,
несигурна и честна – в смисъл пряма, не обича да лъже и овърта.
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Цялата сесия разговорите ни се въртяха около тази тема. На
моменти тя спираше да рисува, като се замисляше или обясняваше
нещо. Правеше впечатление обаче вече това, че ако не дълбоки
чувства, то поне емоции изразени в описаните темпераментови
характеристики се забелязваха. Без да навлизам повече в детайли й
дадох рисунката с препоръка да си я сложи до леглото и да я гледа.
Следващия път, когато дойде тя заговори първа за това казвайки:
“Еми, гледам я и виждам, че мостът съм го направила с раздалечени
дъски и трябва да се внимава по него...” Аз:” Ще се страхуваш ли да
минеш по него?” Тя: “ Аз гледам той да мине, не аз...” Казано със
смях, това всъщност бе истината в очакванията й. Тя наистина
искаше Той да поеме отговорността и инициативата. Така както
изразяваше борбеност в професионално отношение, както и
срещаше страховете си от говорене пред хора и летене със самолет
като се хвърляше към страха си, постепенно преодолявайки го, така
в любовта тя настояваше да заеме нежна, пасивна роля на жена и
майка.През това време рисува с пръсти на свободна тема – цял лист
със същите цветчета от мандалите, но без да са обособени в
кръгчета и без линия помежду им. Разговаряхме отново за мъжките
и женски характеристики, които тя харесва или не харесва.
Сесия 8. През период от близо три седмици, в които не се
бяхме виждали, тя се появие с новина, че в живота й се е появил
човек, с когото се срещат отскоро. Когато се видяхме имаше много
да разказва. Чувствала се чудесно с него “засега – каза – ще
видим!”. През това време нарисува голямо, стабилно дърво, пълно с
птици в короната му. Птиците бяха черни, с червени глави и имаше
незапълнен бял фон на листа. Каза, че са птиците додават с черния
цвят, за да не е идеалнен животът й. Можем да допуснем, че това е
израз на все още неизяснените, нови и все още плашещи, но и
мамещи нови емоции, които навлизат в живота й.Отново рисува с
пръсти, но много по-бавно и спокойно.
Изводи
В арт терапията ролята на терапевта е почти минимална и
именно това дава възможност на терапевтираният да остане насаме,
да се вслуша в собствените проблеми, желания, фантазии и
произтичащите от тях емоции. Това позволява едно “безболезнено”,
ненатрапено отвън себеразкриване и най-вече – не нарушава автономността на индивида. Също така снижава до минимум възможността за по-инвазивна намеса от страна на терапевта, особено в
случаите, когато той е начинаещ и би могъл да поведе терапията в
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погрешна посока. Различните арттерапевтични методики също
създават предпоставка за психична преработка на минали и
актуални проблеми.
В този случай арт терапията бе успешен метод. По време на
нея тя видимо промени своето емоционално състояние към подобро. От една страна това може да се дължи на афинитета, който
има към изкуството като цяло. Но от друга тя успя сама да се
преоткрие, да насочи емоциите и мислите към себе си. Въпреки че
не настъпи генерална промяна по посока на изразяването на
емоциите, чрез изразната сила на цветовете тя успя да “вентилира”
своите потиснати чувства. Това и помогна да се замисли, да си
позволи повече гъвкавост, да се опознае. Изчезна и предишната
прибързаност и острота в тона и в действията й. Изникнаха и много
въпроси, за които не се бе замисляла, като например нужно ли е
наистина да сме перфектни за да си “позволим” да бъдем харесвани
и обичани. Свръхмерната на моменти приповдигнатост или обратно-депресивност също отстъпиха място на една по-спокойна и
хармонична личност. В живота на младата жена настъпи промяна,
която постави основите на един нов, различен подход към самата
себе си. Научи се безболезнено да опознава скрити, раними части от
своята емоционалност, които да изследва деликатно чрез силата на
допира с боите и глината. Това ще и позволи да продължи да се себеразкрива, без да е застрашена от собствено или чуждо неодобрение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ЕТИОЛОГИЧНИ ТЕОРИИ ЗА АДИКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Соня Будева
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Резюме: Предложения материал разглежда причините за адиктивното поведение през фокуса на различни психологически теории /класически и модерни/. Описани са класификации на мотивите за злоупотреба с
психоактивни вещества.
Ключови думи: адиктивно поведение, психоактивни вещества,
етиология

Обяснението на злоупотребата с психоактивни вещества обхваща различни перспективи, включващи класически и модерни
психоаналитични, личностови, поведенчески, еволюционни и други
теории. Анализа на литературата показва, че различните психологически направления имат различни гледни точки за адиктивното
поведение. Основните психологически подходи се групират около
водещите направления в психологията и най-разработваните
теории.
Първи, интерес към адиктивното поведение, проявяват психоаналитиците. Още през 1880 г. Фройд започва да прави записки във
връзка с кокаиновата употреба. След него се включват и други
ранни психоаналитици /Abraham, Federn, Fenichel, Glover, Kardiner,
Rado, Sachs, Simmel, Tausk, Ferenczi, Birstein, Juliusburger, Clark,
Kielholz и др/.[1] Според класическото психоаналитично виждане,
индивидите злоупотребяват с психоактивни субстанции като защита срещу неприемливите сексуални и агресивни импулси. За разбиране на адиктивното поведение, психоаналитиците се обръщат към
сексуалните стадии на развитие на личността. Често у зависимите е
налице жажда и ненаситност, която се свързва с оралния стадий,
през който детето е гладувало или е било неглежирано. Често
срещано е и недоверието към другите и неспособност за сформиране на близки взаимоотношения. Това е следствие от депривацията
от страна на майката през оралния стадий. Т.е. налице е фиксация
във оралния стадий на развитие. Оралната неудовлетвореност е
причина фрустрираната личност реагира враждебно и ако тя
задържи агресията в себе си, това води до психическо разрушение.
За такива хора наркотика се явява средство, освобождаващо от фрустрацията по пътя на еуфория. Общественото осъждане, съпро-
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вождащо употребата на дрога, само усилва враждебността и
едновременно с това увеличава чувството на вина.
В съответствие с представите на Фройд за природата на човешкото поведение, в основата на адиктивното поведение стоят ирационални сили, неосъзната мотивация, биологични и инстинктивни
влечения, които еволюират през психосексуалните стадии на развитие, най-вече през първите шест години от развитието на индивида.
Ранните психоаналитици са категорични по отношение на „защитната функция” на наркотиците, определяйки ги като средство за
справяне с болката и разочарованието, с безпокойството и депресията, или като средство за самолечение. [2]
За психоаналитиците злоупотребата с психоактивни вещества
представлява връщане на личността към периода на развитие,
когато живота е бил лек, без проблеми, страх, депресия и вина. Т.е.
наблюдава се слабост на Аз-а пред болката и фрустрацията. [3]
Модерните психоаналитици /Crits-Christoph, Pine, Khantizian,
Wurniser, Kohut, Levin, Kernberg, Kaufman, McClelland, Davis, Kalin,
Wanner и др./ фокусират върху егото, визирайки злоупотребата с
психоактивни вещества, като един опит на индивида да се справи с
ниското его, като регресия и фиксация на патологичния нарцисизъм, или като усилие да преодолее недостига в усещанията за себе
си. Според това виждане, дрогите поддържат едно чувство на вътрешна хомеостаза. [5] Чувството за малоценност и непригодност,
усещането за слабост, незначителност и несигурност са подходяща
база за възникване на наркоманно поведение. Според А. Адлер
страхът от омаловажаване на личността е причината да се потърси
спасение в бягство от действителността.
Според Адлерианския модел на индивидуално поведение,
консумацията на дрога може да бъде обяснено със стремежа на
човек да преодолее комплекса за непълноценност, предизвикващ
желание да се „избяга от действителността”. От една страна чувството за непълноценност се явява стремеж на индивида към успех
и съвършенство, а от друга – причина за множество проблеми, един
от които е слабата, адаптация в обществото. При наличие на грешни
жизнени цели се развива комплекс за непълноценност, съпроводен с
желание за бягство от действителността. Изследвайки жизнения
стил на злоупотребяващи, Адлер забелязал у тях системно избягване на жизнените трудности. [3] Основното в този модел е непълноценността и дефекти в изграждането на чувство за общност.
Зависимостта се явява компенсаторен механизъм на неефективната
адаптация в обществото.
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От гледна точка на психосоциалния модел на Е. Ериксон,
зависимото поведение може да бъде разгледано като конфликт
между желанието за зависимост и стремежът към независимост. С
този конфликт индивидът се среща още в ранна детска възраст,
когато започва психосоциалната адаптация. Първата стъпка е поставяне на доверието над недоверието, а втората – преобладаване на
автономната воля над срама и съмнението. [5] Всъщност става
въпрос за кризис в идентификацията и нерешени конфликти от
детството,а зависимостта се явява компенсаторен механизъм,
заместващ идентичността.
Клиент-центрирания модел на индивидуално поведение на
Карл Роджърс взима за опорна точка за разбиране поведението на
индивида и неговите потребности - личната компетентност на
индивида. Поведението се разглежда като реакция на възприетото и
се изследва по пътя на вътрешната референтна система на
личността, така че да се види индивидуалния опит на индивида през
неговите очи. В теорията за личността на Карл Роджърс централно
понятие се явява „реалното Аз”, т.е. представата на индивида за
себе си. От една страна индивида се стреми да бъде в съответствие с
тази представа за себе си, а от друга – да се доближи до представата
си за „идеалното Аз”. Резултата от несъответствието между реалното и идеалното Аз се явява тревога, нарушение на психологическата адаптация, социална незрялост, емоционални разстройства,
аномално поведение, в това число и адиктивно.
Екзистенциален модел на индивидуално поведение. Едно от
основните понятия в този подход е свободата. Човек не се явява
жертва на обстоятелствата, тъй като той е там където се намира по
свой собствен избор. Зависимото поведение се явява безизходица за
индивида. Той разбира, че е загубил свободата си да избира и се
усеща жертва на обстоятелствата /при външен локус на контрол/
или изпитва силно чувство на вина /при вътрешен локус на
контрол/. При справяне с проблема на зависимост, човек се оказва в
екзистенциален вакуум, следствие разрушената система от ценности, при липса на нова, заместваща такава. Приобщаването към
дрогата е свързано със загубата на смисъл, на стимул. Ако човек не
намира смисъла на живота, осъществяването на който би го
направил щастлив, той се оптива да добие усещане за щастие по
заобиколен начин, в частност чрез ПАВ.
Ерик Фром отнася явлението наркомания към култа за потребление, проблема за самотата и „бягството от свободата”. Отсъствието на каквито и да е връзки с ценностите, символите и порядките
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на обществото, той нарича „морална самота”. Необходимо е човек
да се възприеме като част от някаква система. От друга страна
човек бяга от свободата, отказвайки се от независимостта на
личността си. В този случай собственото Аз се отъждествява с
други. Когато в човек съществува несъответствие между стремежа
към независимост и реално съществуващото чувство за независимост, той се намира в състояние на вътрешно противоречие. Един
от пътищата да се избегне конфликта е да отдаде себе си на властта
на наркотика. [3] Главния проблем според хуманистичната психоанализа е необходимостта от преодоляване на отчуждението и
самотата, а чрез злоупотребата с психоактивни вещества се формира пасивна симбиотична връзка.
Гещалт-модел на индивидуално поведение. Основна предпоставка се явява представата за природата на човека, организиран
във вида на модели и ценности и нуждаещ се от възприятие и
разбиране. Живота и поведението се разглеждат като процеси,
управляеми от хомеостаза /приспособяване, адаптация/. Тези процеси помагат на организма да поддържа равновесие в изменящите се
условия. Под хомеостаза се разбира процес на удовлетворяване от
организма на своите потребности и колкото по-многочислени са
тези потребности, толкова повече се застрашава равновесието на
организма. Здравия организъм действа на принципа на йерархията
на ценностите и се обръща към доминиращата потребност преди
всички останали. Във всеки момент доминиращата потребност
излиза на преден план в качеството си на фигура, а останалите
временно отстъпват на заден план, образувайки фон. В случая
зависимостта е такава фигура.
Поведенческите теории се базират на позитивните или негативни подкрепления. Негативното подкрепление се смята за главният
мотиватор в употребата на дрога, посредством негативните емоции.
Т.е. чрез употребата на дрога индивида се справя с негативните си
преживявания и усещания като безпокойство, стрес, напрежение,
тревога и др. Позитивното подкрепление пък въздейства посредством мозъчните награждаващи системи чрез продуциране на
удоволствие и приятни преживявания. Злоупотребата с психоактивни субстанции е поведенчески отговор, който е резултат от позитивна подкрепа последвала първоначалната употреба на дроги.
Поддръжниците на бихевиоралния подход отстояват позицията
за непрекъснатото влияние на средата върху индивида. Позитивните връзки на наркомана с обществото се ограничават до контакти
с други наркомани от групата. Наркомана принадлежи към типа
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личности, които трудно се справят с болката и емоционалния стрес.
И ако у него отсъстват близки контакти, той загубва чувството си на
увереност, става недружелюбен, недоверчив и поради това се
обръща към групата на наркоманите, която се явява социална
потребност. Колкото повече близките и светът ги отхвърля, толкова
по-отчуждени, безотговорни и агресивни стават те. Групата остава
единственото сигурно място. По този начин се затваря порочния
кръг, от който се излиза много трудно. [3, 4]
Когнитивно базираните теории имат своите корени в Теорията
за социалното заучаване. Те внушават, че адиктивното поведение е
водено от предубедена система от вярвания, която включва позитивни нагласи към очаквания резултат и негативни очаквания за
самостоятелно справяне с проблемите /без употребата на дрога/.
Употребата на психоактивни вещества може да се обясни със
стремежа за временно освобождаване от психологическото напрежение. В определени култури могат да се предават образи и модели
за разрешаване на конфликти, които могат да предизвикат склонност към девиантно поведение.
Според Теорията за заучаването, употребата на психоактивни
вещества от подрастващите може да се разглежда като част от
процеса на социализация. Голямо е желанието на тийнейджърите да
подражават на връстниците си, като по този начин се приобщават
към неформалната група и осъществяват близки контакти със
значими личности. В този случай, употребата би могла да се
разглежда по-скоро като един стремеж за постигане на независимост и определен статус в микрообществото.
Когнитивно-поведенческите теоретици фокусират върху ирационалните виждания на индивида за себе си и за другите. Наркоманите приписват действията си на външни обстоятелства. Те са
убедени, че употребяват дрога по вина на други хора или обстоятелства. Това е една от причините, поради която не могат да се
откажат – отсъствието на вътрешен контрол. [19, 20]
Транзакционен анализ. Създателя на транзакционния анализ
Берн предположил, че съществуват различни състояния на Аз-а,
които могат да бъдат описани чрез система от чувства, набор от
съгласувани поведенчески схеми. Репертоара на тези състояния е
ограничен и се разделя на три категории – състояние на Аз-а,
сходни с образите на родителите, състояние на Аз-а, автономно
насочено към обективна оценка на реалността и състояние на Аз-а,
действащо към момента на фиксация в ранно детство и представляващо архаични следи. В съответствие с тази теория, нормалното
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развитие на личността е следствие от съгласуваността между
важните аспекти Родители, Възрастен и Дете.
Освен това Берн дели хората на два типа – 1/ човек, ръководещ
сценария и 2/ човек, спазващ сценария. Зависимите спадат към
втория тип, приемайки себе си като жертви на някакъв трагичен
сценарий. Наркоманията може да бъде разглеждана като игра, в
която всеки участник заема определена позиция. Това е игра с
изкуствено поведение, бе спонтанност, без искреност, в която се
разиграват привични ситуации. Участниците не могат да се развиват, изменят, от което следва, че не могат и да решават проблеми.
Такива взаимоотношения фиксират психическата зависимост от
наркотика. [6, 7, 8]
Системен подход. От гледна точка на този подход наркоманията можем да я определим като системен комплекс, който
включва елементи, различни по своята природа, ниво и динамика.
Ако разгледаме зависимостта през погледа на системната фамилна
психотерапия ще видим, че наркомана въвлича в болестта всички
близки хора, у които се формира съзависимост. Тя препятства
адекватното възприемане на действителността и по този начин
фиксира психическата зависимост. [3]
Ако адиктивното поведение се разгледа през фокуса на Общата
теория на системите, то на равнището на Супра-системата /обществото/, пристрастяването се явява прекрачване нормите на обществото. На равнище на семейната система – злоупотребата с психоактивни субстанции е средство за комуникация. На индивидуалнопсихологическо ниво адиктивното поведение служи за „справяне” с
някои психологически проблеми на личността. На телеснобиологично ниво вече говорим за болест, чиято „основна проява е
неадаптивно поведение”.
Според Основната социализираща теория девиантното поведение, в това число и адиктивното поведение, възниква на базата на
основните социализиращи източници – семейството, училището,
неформалните групи. Индивидуалните личностови черти индиректно са свързани с употребата на дроги, но в почти всички случаи
влияят на резултата, когато действат като връзка между личността и
основните социализиращи източници. Характеристики като депресия, безпокойство и ниска самооценка се свързват с адиктивното
поведение само когато са имали силен ефект в основните социализиращи процеси, напр. при по-малки деца. Характеристики като
гняв, агресия и мъчителни чувства са в тясна връзка с адиктивното
поведение поради това, че тези черти са в състояние да влияят
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върху основните социализиращи процеси през всички възрасти.
Психопатологиите като опозиционни смущения, нарушения на вниманието и координацията и антисоциални личности са с по-голяма
възможност да попречат на основната социализация. [9]
S. Quirk обяснява злоупотребата с дроги чрез Теорията на
емоциите. Емоциите проникват в много важни концепции при
изследването на злоупотребата с психоактивни субстанции. Такива
са безпокойството, липсата на задръжки, реакция към реплики от
обкръжението, регулация на настроението и поведенческа мотивация. Изследователи от Университета в Пенсилвания разкриват, че
негативните емоции и междуличностните отношения са свързващо
звено между зависимостта и жените, докато мъжете са по-склонни
да опитат заради положителните емоции. [10]
Други автори /C. Lindenberg; R. Solorzano; M. Kelley; V.
Darrow; S. Gendrop; O. Strickland/ обясняват причините за пристрастяването с Модела за социалния стрес. Социалния стрес може да се
модифицира като социални мрежи, социална компетентност и
социални ресурси. Авторите откриват осем области на социална
компетентност, които са предразполагащи към развитие на адиктивно поведение: социална зависимост, общителност, себестойност,
контрол/отговорност, интимни взаимоотношения, възпитание, поставяне на цели, духовност.[11]
Моделът за купирането на стреса /Р.Лазарус/ разглежда
употребата на психоактивни субстанции като метод за справяне със
стреса /от няколко възможни алтернативи/ или както го наричат T.
Wills и S. Shiffman - емоционален мениджмънт. Всеки индивид има
собствени методи за справяне със стреса /копинг-стратегии/ и в
зависимост от това се развиват и различни типове поведения –
адаптивни или дезадаптивни. Лазарус разделя стратегиите на три
типа: 1/ активни стратегии за разрешаване на проблема; 2/ активни
стратегии за търсене на социална поддръжка и 3/ пасивни стратегии
чрез избягване на проблема.
Моделът за справяне със стреса посредством употреба на
психоактивни вещества, разглежда тази употреба като копингстратегия, избрана от няколко възможности. Това представлява
един вид емоционален мениджмънт. Този модел фокусира върху
твърдението, че зависимите са индивиди с маладаптивни, неефективни копинг-умения за справяне със стреса. Според тази перспектива, предпочитането на тази стратегия за справяне със стреса пред
другите възможни стратегии, повишава дефицита на ефективни и
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адекватни копинг-умения в репертоара на индивида. Справянето по
този начин води до акумулация на неразрешени проблеми.
Чрез употребата индивидите редуцират негативните преживявания, свързани със стреса или заменят негативните емоции с
позитивни такива. Това е неефективен начин за справяне с проблемите или както още се описва като “акумулация на нерешени
проблеми, които ще доведат до задълбочаване на дистреса”.[12]
Хипотезата за емоционалната реактивност постулира, че предиспозицията към злоупотреба с ПАВ е налице у лица, които емоционално реагират неадекватно спрямо интензивността на преживявания стрес.
Моделът за справяне със стреса посредством употреба на
психоактивни вещества, разглежда тази употреба като копингстратегия, избрана от няколко възможности. Това представлява
един вид емоционален мениджмънт. Този модел фокусира върху
твърдението, че зависимите са индивиди с маладаптивни, неефективни копинг-умения за справяне със стреса. Според тази перспектива, предпочитането на тази стратегия за справяне със стреса пред
другите възможни стратегии, повишава дефицита на ефективни и
адекватни копинг-умения в репертоара на индивида. Справянето по
този начин води до акумулация на неразрешени проблеми.
Биологично базираните теории търсят отговора на въпроса:
“Защо някои индивиди са по-податливи от други?”. Изследванията
в тази област сочат за причина различните форми на емоционална,
когнитивна и поведенческа дисфункция на индивидите. Тази позиция твърди, че причината е в индивидуалните различия в характеристиките на личността, различната психопатология, чувствителността към ефектите на веществото и в биологичната основа на
индивида.
Съществуват множество доказателства, че генетичните вариации в структурата и биохимията на нервната, ендокринната и други
системи, носят като резултат индивидуални различия в когнитивните, афективни и поведенчески реакции. Биологичния израз на
генетичната предразположеност към адиктивно поведение включва
в себе си фундаментални личностови черти и измерения на психопатологията.
Има сериозни твърдения в литературата, че не дрогата създава
наркоманите, а спецификата на личността. Наркоманът започва да
приема наркотици, защото е “зависим” човек, т.е. предразположен
към зависимост, а не изпада в зависимост, защото започва да
приема наркотик. Тази предразположеност се свързва със следните
519

личностови характеристики на наркомана: емоционална незрялост,
нисък самоконтрол, неадекватна самооценка, обидчивост, повишена
конфликтност, слабост на волевата активност, чувство за непълноценност, неумение за създаване и поддържане на междуличностни
взаимоотношения, обща нестабилност на емоционалните състояния,
склонност към подражание, повишена внушаемост, подчинение на
груповите норми, търсене на усещания, импулсивност, склонност
към риск.
Друга хипотеза фокусира върху значението на конституционалната дисфункция на неврохимическите процеси, която обезпечава поведенческите промени и психологически комфорт. Тази
хипотеза се допълва от концепцията за атарктическата мотивация,
заключаваща се в „стремеж за приемане на веществото с цел
редуциране или отстраняване на емоционалния дискомфорт”. [13]
Близка на предходната е хипотезата, която приема за етиологични фактори дисрегулацията, хедонистичния хомеостазис или
синдрома на дефицита на удоволствията, разбирайки го като вродена или придобита дисфункция на системата за възнаграждение. За
признак на дисфункцията се приема високия праг на емоционално
реагиране спрямо естествени дразнители, като храна, секс, общуване и др. [14]
Една от биологичните теории се опитва да обясни адиктивното
поведение като желание за поемане на риск, използвайки три
модела. Първият е Моделът на предразположеността, според който
съществуват няколко типа личности /нарцистични, естровертни и
нефобически/, които са предразположени към рисково поведение.
Вторият е Моделът на вътрешна мотивация, обясняващ първопричината за рисковото поведение като зависимост от физиологически,
психологически и неврологични фактори. Третия модел и Психосоциалният модел на Линг /1990/, който обединява психологическите фактори със социалния контекст, използвайки концепцията
„действащ на ръба” /от англ. „edge work”/. Терминът е създаден да
опише употребата на дрога, а по-късно придобива по-широко
значение, обозначаващ различните типове доброволно рисково поведение. Според Линг някои индивиди, боящи се от външните
социални рискове, използват собствения си опит като рационален
способ за реагиране на безсилието си пред различните видове
социален риск. [15]
Особен интерес представлява Моделът на Zukerman, който
описва психологическата характеристика „търсене на усещания”
/”sensation seeking”/, която се дефинира като „търсене на разно520

образни, нови, сложни и интензивни усещания и преживявания и
склонност към поемане на физически, социален, законов и финансов риск, с цел получаване на усещания” /Zuckerman, M., 1994/.
Понятието “търсене на усещания” се свързва с генетично детерминирана черта, сходна с дименсията импулсивност в моделите на
Айзенк и Клонингер. Основа в теорията на Цукерман се явява
разбирането, че индивидите се различават по оптималното си ниво
на стимулация и възбуждение и тези различия влияят на избора им
на едни или други форми на жизнена дейност. [17]
Откриваме тясна връзка между личностовия модел на Айзенк и
личностовия конструкт на Цукерман – търсене на усещания.
Търсенето на усещания и импулсивността се комбинират в една
суперчерта, наречена импулсивно търсене на усещания /Zuckerman,
1994/. Импулсивността силно корелира с търсенето на усещания,
като и двете черти са предиктори на сходни поведенчески феномени. Разликата е, че докато импулсивността се разглежда като
невъзможност да се задържи реакцията, то търсенето на усещания
се дефинира като тенденция за търсене на вълнуващи и възбуждащи
преживявания, да се поема риск и да се избягва скуката.
Високо рисковите дейности, каквото е и злоупотребата с
психоактивни субстанции, са част от синдрома на проблемното
поведение. Теорията за проблемното поведение на R.Jasor /1991/
дефинира такова поведение като „нежелано в конвенционалното
общество”. Тази теория разглежда голям брой рискови и протективни фактори, разделяйки ги в три големи системи – системата
на личността, системата на обкръжението и поведенческата
система.[15]
Системата на личността е композирана от три променливи –
1/ мотивационната структура, измервана от индикатори като ценности, очаквания, цели и т.н.; 2/ структурата на личностните вярвания,
включваща променливи, които правят индивида предразположен
към проблемно поведение, напр. локусът на контрол и самооценката; 3/ структурата на личностния контрол, композирана от
индикатори, за които се вярва, че са директно свързани с проблемното поведение, като напр. търпимост към девиациите и религиозност.
Системата на обкръжението е композирана от две структури –
1/ дистална структура, оценявана по това, дали индивидът е
ориентиран към семейството или към приятелското обкръжение, и
2/ проксимална структура, оценявана по степента, в която проблем-
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ното поведение е моделирано и поддържано от обкръжението на
индивида.
Поведенческата система също е съставена от две структури –
1/ общоприето поведение, считано за нежелано, но прието от
обществото и 2/ проблемно поведение, считано за неприемливо и
нежелано от общоприетите норми.
Интерес в етиологията на адиктивното поведение представляват мотивообразуващите фактори. А.Е. Личко и В.С. Битенский
използват класификация на мотивите, която В.Ю. Завьялов
разработва за алкохолици:
1. Социалнопсихологически мотиви:
• Мотиви, обусловени от традициите и културата;
• Мотиви, отразяващи подчинението на влиянието на другите
хора или групата;
• Псевдокултурни, като стремежа на подрастващите да се
приспособят към „ценностите” на групата.
2. Потребност от изменение състоянието на съзнанието:
• Хедонистични мотиви;
• Атарактически мотиви /атараксия – пълно спокойствие,
невъзмутимост/;
• Мотиви – хиперактивации на поведението.
3. Патологическа мотивация, свързана с наличието на абстинентен синдром и патологично влечение към наркотика. [18]
Ц.П. Короленко разработва класификация на мотивацията за
употреба на психоактивни вещества по следния начин:
1. Атарактическа мотивация – заключава се в стремеж да се
приема вещества с цел смекчаване или отстраняване на емоционалния дискомфорт. Употребата може да бъде насочена и към
справяне с вътреличностни конфликти.
2. Хедонистична мотивация – способства за повишаване на
нормалното /не снижено/ настроение. Проявява се в получаването
на удовлетворение, чувство на радост, еуфория от приема на
веществото.
3. Мотивация с хиперактивация на поведението – основава се
не на еуфоризиращ, а на активизиращ ефект от употребата веществото. Налице е стремеж да излизане от състоянието на пасивност,
апатия и бездействие.
4. Субмисивна мотивация – отразява неумението за противопоставяне на натиска на обкръжаващите, неспособност за отказ, която
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се явява следствие от специфични личностни особености като
конформност, тревожност, стеснителност.
5. Псевдокултурна мотивация – основава се на светогледа и
естетическите пристрастия. Поведението на индивида носи характер на съпричастност към традициите, културата, обкръжението.
Важна е не самата консумация на веществото, а по-скоро демонстрация на този процес пред останалите. [21]
Най-общо можем да разграничим две причини за употреба на
ПАВ, т.е. можем да определим две категории наркомани – първата
търси удоволствия, добро настроение, еуфория, повишена активност, а втората – с помощта на химически вещества се опитва да се
избави от неприятните преживявания и състояния, лошото настроение, затрудненията в общуването и др.
Прегледа на етиологичните теории може да помогне да
направим следното обобщение: началото на адиктивното поведение
се осъществява по два мотивационни пътя – търсене на позитивни
преживявания или самолечение на болезнени афективни състояния.
Все повече изследователи са на мнение, че определен набор от
личностни черти предразполагат индивида към специфични модели
на поведение. В последните години теорията за зависимостите
прехвърли фокуса си от модела за физическата зависимост към
мотивационната зависимост и важността на анхедонията /апатията/
и дисфорията /потиснато настроение/, като мощни подбуди за
повтаряща се и продължителна употреба на ПАВ.
Всъщност от прегледа на теориите можем да съдим, че няма
една концепция или теория, която напълно да обясни зависимостта.
Определени личностни характеристики в комбинация с „подходяща” социална среда могат да оформят „етиологичната картина”
на адиктивното поведение.
Обяснението на злоупотребата с дроги обхваща различни
психологически направления с различни гледни точки за развитието
на адиктивно поведение. Всички теории дават обяснение на
причините за развитието на адиктивно поведение, но нито една не
дава достатъчно аргументи за да бъде приета за водеща. Съществуват множество неясноти във връзка с етиологията на адиктивното
поведение. Яснота съществува във връзка с факторите, оказващи
влияние за първичната и продължителна употреба, но не и по повод
злоупотребата с психоактивни вещества.
Първичната употреба на дрога може да бъде мотивирана от
разнообразни фактори. Любопитство, натиск от връстниците или
психодинамичните процеси могат да предизвикат експеримен523

талната или случайна употреба на ПАВ. При повторна употреба се
преминава към нередовна, несистемна употреба. По-честата или в
по-големи дози употреба, а също и консумацията чрез различни, поефективни начини, води до интензивна употреба. Продължителната
употреба на дрога може да продуцира принудително, натрапчиво
желание за консумация на ПАВ, което преминава в болестно
пристрастяване.
Основният проблем пред съвременните изследователи на
проблема е разкриването на водещия мотив за повторната употреба
на психоактивната субстанция. Актуален остава въпроса: Дали
хората се раждат с една конституционална предразположеност към
злоупотреба с наркотични вещества или подобно поведение е
предизвикано от социални фактори?
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ИНДИВИДА СКЛОННОГО К УПОТРЕБЛЕНИЮ
АЛКОГОЛЯ
Евгений Уваров
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Россия
Резюме: Основной проблемой современного человека является разрушение смысловой сферы, что катастрофически сказывается на выстраивании им жизненного пространства. Смысловой вакуум приводит к ряду
негативных социальных проявлений, среди которых злоупотребление
алкоголем занимает особое место. Статья посвящена проблеме исследования психологических особенностей смысловой саморегуляции лиц,
склонных к употреблению алкоголя. Полученные данные послужили основой психокоррекционной работы с данной нозологической группой.
Ключевые слова: Смысловая саморегуляция, смысл жизни, алкогольное отрицание, субъективная локализация контроля.

Сегодня существует мировая проблема усталости человечества, которая порождает ряд других экзистенциальных проблем, что в
конечном итоге приводит к социальным и психологическим девиациям общество и конкретного индивида. Следует признать, что
движение цивилизации стало неустойчивым и хаотичным, некогда
непрерывная линия развития человечества, субъективно воспринимаемая индивидом как размеренность и постоянство, стала напоминать пунктирную линию, сливающуюся в своей стремительности
в мелькание. Все последнее столетие человек ощущает угрозу
своего существования, и, к сожалению, начало нынешнего века
усиливает ощущение опасности, доводя его до состояния психологического кризиса. Свидетельством проявления кризисных явлений,
стала постоянно пополняющаяся нозологическая группа социальных девиаций, среди которых усталость занимает особое место.
Усталость человечества выступает как коллективный синдром
постиндустриальных обществ и принадлежит к области глубоких
социальных аномалий, выступающих в качестве «нового зла века».
Современное человечество живет в эпоху перевозбуждения, когда
внутренний психологический контроль не может справляться с
безудержностью жизненного потока, что приводит к выхолащиванию и ощущению исчерпания пределов адаптационных возможностей. Итогом такого «прогресса», как раз является усталость,
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выступающая против себя самой в виде скрытого протеста в форме
отчуждения и стремления к самоизоляции, одиночеству и разрушения смысловой регуляции.
Смысловая саморегуляция является важным звеном системы
осознанной произвольной саморегуляции и всей смысловой сферы
человека. Данной научной проблеме было уделено достаточно
много внимания, но, несмотря на это, она далека от своего конечного решения.
С.Л. Рубинштейн определял ее как подсистему побудительной
регуляции жизненного пути [1]. Она служит для ориентации
субъекта в устойчивой структуре смысловых связей между событиями жизненного пути и индивидуальным смыслом жизни. Смысловая регуляция жизненного пути составляет один из высших
уровней развития и строения общей системы психического саморегулирования.
К.А. Абульхановой – Славской введено понятие жизненной
стратегии, под которой понимается индивидуальная организация
ценностно–смысловой регуляции жизненного пути личности.
Функциональным «ядром» стратегии жизни является смысл жизни,
а основной стратегической проблемой формирования смысла жизни
– необходимость повышения его нравственно – духовного уровня.
По мнению автора, высот стратегического управления жизнью
достигает тот человек, которому удается разорвать связь смысла
жизни с эгоцентрическими потребностями и возвысить его до
уровня духовных ценностей [2]. Таким образом, К.А. Абульханова
– Славская выделяет следующие признаки личности как субъекта
жизни: высокий уровень развития ценностно – смысловой регуляции жизненного пути; ориентация в управлении жизнью на субъективную логику; осознанность и активность реализации смысла
жизни; иерархическая организация главных жизненных отношений
в структуре смысла жизни; большая общественная значимость
ценностей в структуре смысла жизни.
В рамках концепции смысловой регуляции и смысловой сферы
Б.С. Братусем было введено понятие «смысловой вертикали», то
есть иерархии смысловых критериев от эгоцентрических до духовных, задающих жизненные ориентиры на разных уровнях
личностного развития [3].
Таким образом, смысловая саморегуляция представляет собой
основание для развития всей системы осознанного саморегулирования – одного из уровней регуляции активности живых систем.
Данный феномен предназначен для приведения активности в
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соответствие с устойчивой совокупностью жизненных отношений
субъекта, а не объективных связей действительности, что составляет ее онтологическую и функциональную характеристику.
Смысловая саморегуляция является осознанным, целенаправленным, произвольным планированием, построением и преобразованием субъектом собственного жизненного пути в соответствии со
смыслом своей жизни, осуществляемое на основе его понимания.
В экзистенциальной психологии, в первую очередь в работах
В. Франкла, нарушение процессов смыслообразования получило
название смыслоутраты или «экзистенциального вакуума». По его
мнению, человек живёт идеалами и ценностями, и стремление к
смыслу является первичной движущей силой в жизни человека [4].
Фрустрацию стремления к смыслу В. Франкл называет «экзистенциальной фрустрацией» или «экзистенциальным вакуумом». Под
экзистенциальным вакуумом он понимает упадок универсальных
ценностей, в результате которого человек оказывается в ситуации
неопределённости, когда никакие условности, традиции и ценности
не говорят, что ему должно делать.
Российские ученые А.Д. Леонтьев и Е.Н. Осин выделяют
несколько феноменов, в которых проявляется утрата смысла
жизни[5]:
1. Переживание пустоты и бессмысленности жизни, проявляющееся в различных ситуациях. Преобладающее чувство скуки,
неудовлетворённости жизнью, негативный эмоциональный фон.
2. Утрата переживания субъективной значимости намерений,
целей и видов деятельности, которые планирует или осуществляет
индивид. Отсутствие чётких сознательных представлений о направлении собственной жизни, намерения не переходят в конкретные
цели; цели ограничиваются краткосрочной временной перспективой
и не образуют иерархии.
3. Сужение широты круга мотивов, осуществляемых индивидом в деятельности, а также степени их иерархизации, приводящее
к фрагментации деятельности.
4. Преобладание потребностной регуляции над ценностной. С
содержательной стороны деятельность сводится к удовлетворению
потребностей и соответствию социальным нормам.
5. Формирование убеждений, отражающих невозможность
смысла или его реализации. Ценности не рефлексируются или
рассматриваются как абстрактные, оторванные от жизни содержания, неспособные побуждать реальную деятельность.
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С феноменом смыслоутраты, описанным В. Франклом, пересекается понятие «метапатологий», введённое А. Маслоу [6]. Согласно А. Маслоу, на высшем уровне личностного развития, уровне
Бытия, место базовых потребностей в мотивации поведения занимают высшие бытийные ценности, такие как истина, добро, красота,
целостность, единство противоположностей и другие. Вместе с тем
эти ценности присутствуют в той или иной, не всегда актуальной
форме у всех людей, и они необходимы не только для того, чтобы
достичь «полной человечности», но и для того, чтобы избежать
специфических заболеваний, возникающих вследствие депривации
этих ценностей. При этом ведущая роль в этой депривации
принадлежит среде.
Эти расстройства или болезни Маслоу называет метапатологиями. К метапатологиям Маслоу относит, например, такие:
отчуждение, аномия, потеря вкуса к жизни, потеря смысла, неспособность получать наслаждение, безразличие, скука, тоска и другие.
Многие авторы рассматривали феномен смыслоутраты в связи
с отчуждением. Так Мадди вводит понятие «экзистенциального
невроза» как хронического состояния, характеризующегося рядом
симптомов [7]. К когнитивным симптомам относятся утрата
смысла, неспособность человека поверить в истину, важность,
пользу или найти интерес к любой деятельности, которой он
занимается или которую может себе представить. С аффективной
стороны экзистенциальный невроз характеризуется вялостью и
скукой, а также эпизодами депрессии, частота которых с течением
времени снижается. С точки зрения поведения, находясь в этом
состоянии, человек может поддерживать низкий или средний
уровень активности, содержание которой, однако, он не выбирает
или же выбирает по принципу минимизации затрат усилий.
М. Чиксентмихай и его ученица Дж. Накамура рассматривали
переживание осмысленности через категорию «жизненного отношения». В их работе включённость является условием возникновения переживаний потока, из которых вытекает чувство осмысленности, отчуждение влечет за собой «антипотоковые» переживания и
отсутствие осмысленности.
Резюмируя все сказанное выше, можно утверждать, что экзистенциальный вакуум может приводить к возникновению неспецифической клинической симптоматики – алкоголизму, депрессии,
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навязчивости, девиантному поведению, гипертрофированной сексуальности и др.
В наших исследованиях особое место было уделено проблеме
алкоголизма, поскольку для России эта социальная проблема до сих
пор остается одной из актуальных в плане деструктивного влияния
на личность. По нашим представлениям содержанием патологических изменений личности при алкоголизме становится изменение
сферы смыслообразования. Главным содержанием мотивационной
перестройки становится превращение употребления алкоголя в
ведущий смыслообразующий мотив поведения, в то время как
другие мотивы постепенно утрачивают свою побудительную и
смыслообразующую силу. Наряду с перестройкой мотивов, постепенным происходящим в драматической борьбе подчинением всех
остальных мотивов стремлению к алкоголю, происходят и изменения структуры деятельности, которая теряет присущее нормальному поведению сложное опосредствованное строение и приближается к структуре импульсивного действия. Поведение во многом
утрачивает осознанный характер, ориентацию на будущее, на
дальние цели. Б.С. Братусь указывает, что мы имеем дело не просто
с уплощением структуры личности, а с ее переформировыванием.
Фактически перед нами, по словам автора, появляется новая
личность, с качественно новыми мотивами и потребностями, с
новой их организацией. При этом указанные изменения происходят
тем быстрее и легче, чем менее выражена иерархическая организация мотивов у человека, чем меньше у него «опорных точек» в
мотивационной сфере, устойчивых интересов и привязанностей,
которые могли бы послужить барьером для патогенных изменений
личности.
На предварительном этапе исследования с помощью сравнительного анализа, мы представили выраженность компонентов
смысловой саморегуляции в двух экспериментальных группах
(рис.1). Первую группу составили лица злоупотребляющие алкоголем, вторую, соответственно, не злоупотребляющие алкоголем.
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Рис. 1. Компоненты смысловой саморегуляции лиц с алкогольной
зависимостью и условно не злоупотребляющих алкоголем
В контрольной группе (вторая группа; не злоупотребляющие
алкоголем) компоненты смысловой саморегуляции были представлены: смысловая самореализация, самооценка счастья, процессуальная направленность личности и независимость. Как мы
видим на рисунке фактор «принятие болезни» выпадает из структуры смысловой саморегуляции лиц условно не злоупотребляющих
алкоголем, так как у этой группы испытуемых нет повода обвинять
себя в разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях, в
частности за события, происходящие в семейной жизни. Кроме
того, у них не выражена мотивация к успеху и субъективный
контроль над эмоционально положительными событиями и ситуациями в поиске способов преодоления синдрома алкогольной зависимости.
В группе лиц с алкогольной зависимостью (первая группа) мы
отмечаем характерное «снижение» или обратное развитие всей
смысловой саморегуляции личности. Нами выделен фактор «принятие болезни», позволяющий систему смысловой саморегуляции
вывести на качественно новый уровень. Он играет ведущую роль в
процессе саморегуляции, поскольку согласно нашим предположениям, с его помощью психологическая реабилитация будет более
эффективна, а ремиссии более длительны.
Исходя из этого посыла, нами была разработана специальная
программа, направленная на психологическую коррекцию смысловой сферы изучаемой нозологической группы. По окончании экспе531

римента с помощью факторного анализа выявлена структура
смысловой саморегуляции лиц с алкогольной зависимостью, которая претерпела значительные позитивные изменения. В нее вошли
следующие компоненты смысловой саморегуляции, расположенные
по степени весовой значимости:
1. Смысловая самореализация. Этот фактор составили шкалы:
«индекс качества жизни», «личные достижения и устремления»,
«напряженность», «результативность жизни», «процесс жизни»,
«локус контроля – жизнь», «цели в жизни», «принятие риска»,
«негативные эмоции», «моделирование» и шкала «счастье».
Чаще всего понятие «самореализация» интерпретируется как
«реализация собственного потенциала». Изучением самореализации
занимаются представители различных школ и направлений, однако
до сих пор нет ее единой концепции. Выделяют внешнюю и внутреннюю самореализацию. Внешняя направлена на самовыражение
личности в различных сферах жизнедеятельности (например, в
профессии, творчестве, спорте, искусстве, учебе, политической и
общественной деятельности и др.). Внутренняя, в свою очередь,
обеспечивает самосовершенствование человека в физическом,
интеллектуальном, эстетическом, нравственном и духовном
аспектах.
В данном контексте, по нашим представлениям, смысловой
самореализации близко понятие совокупности инструментальностилевых и мотивационно-смысловых характеристик, обеспечивающих постоянство стремлений и готовность к самовыражению личности в различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза.
Мотивационно-смысловые характеристики представлены когнитивными, мотивационными и организационными характеристиками. Инструментально-стилевые особенности представляют собой
единство динамических, эмоциональных и организационных переменных.
В целом, самореализация – целенаправленное формирование
мотивационной сферы личности. Самореализация является ведущим фактором осуществления возможностей «Я» средствами собственных усилий и совместной деятельности с другими людьми.
Что предполагает сбалансированное и гармоничное развитие различных аспектов личности путем приложения адекватных усилий,
направленных на раскрытие индивидных и личностных потенциалов.
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2. Самооценка счастья: «большую часть времени я в
нейтральном состоянии», «большую часть времени я счастливый»,
«насколько счастливым или несчастным вы себя обычно
чувствуете», «счастье».
Счастье – это состояние удовлетворенности повседневной
жизнью в целом, общей оценкой удовлетворенности прошлым и
настоящим, частотой и продолжительностью положительных
эмоций.
3. «Принятие болезни»: интернальность в области достижений, интернальность в сфере семейных отношений, мотивация
к успеху, интернальность в области неудач. Ранее нами уже
отмечалась значимость счастливой семейной жизни, духовной и
физической близости с любимым человеком, при наименьшем
стремлении к свободе, самостоятельности, независимости. Все это
свидетельствует о значимости для пациентов поддержки близких
людей и стремлении обрести внешнюю опору. Исходя из этого, мы
решили провести дополнительный корреляционный анализ «принятия болезни» и шкал, относящихся к сфере семьи и близких,
который показал, что данный фактор положительно коррелирует со
шкалами интернальность в семейных отношениях, интернальность
в межличностных отношениях, общение и поддержка. Данные связи
указывают на то, что из мотивационных механизмов, лежащих в
основе смысловой саморегуляции лиц с алкогольной зависимостью,
стремление к сохранению семьи, обретение поддержки близких
после экспериментального вмешательства является весьма существенным.
Кроме того, было обнаружено повышение показателей, характеризующих субъективный контроль по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, ответственность за события семейной
жизни, что ранее было не свойственно пациентам диспансерного
наркологического отделения. По нашему мнению, это свидетельствует об изменении критического отношения лиц с алкогольной
зависимостью к своей проблеме. Признание респондентами ответственности за значимые для них жизненные неудачи облегчает их
состояние и позволяет сохранить веру в возможность избежать в
будущем таких неприятностей. Такой локус субъективного контроля облегчает переживание больными алкогольной зависимостью
сложной и конфликтной жизненной ситуации, сложившейся вследствие злоупотребления алкоголем, повышает уверенность респондентов в возможности контроля над своим поведением, что благоприятно отражается на эмоциональном состоянии в стадии ре533

миссии. Лечение и реабилитация для них превращается в сознательный шаг, на который многие из них пошли с целью сохранить
семейные отношения и из-за гнетущего чувства вины за прошлое
(например, те поступки, которые они совершали в состоянии
алкогольного опьянения). Мотивация к успеху и субъективный
контроль над эмоционально положительными событиями и ситуациями проявляется в принятии ответственности на себя за возникновение и развитие алкогольной зависимости и поиске способов ее
преодоления.
4. Процессуальная направленность личности. Этот фактор
составили ценности – цели: красота природы и искусства, творчество, познание. Общеизвестно, что направленность личности
представляет собой совокупность или систему каких-либо мотивационных образований и явлений. Направленность личности может
быть простой или сложной, но главное в ней присутствие устойчивого доминирования какой-либо потребности или интереса. К
примеру, переживание прекрасного в природе и в искусстве, возможность творческой деятельности, возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное
развитие, могут составлять предпосылки для личностного роста.
5. Независимость: в этот фактор вошли ценности – интересная работа, свобода и шкала «оценка результатов». С одной
стороны этот фактор представлен развитостью и адекватностью
самооценки, сформированностью и устойчивостью субъективных
критериев оценки результатов и стремлением к свободе, самостоятельности, независимости в суждениях и поступках, а с другой,
стремлением к интересной работе, что, в некоторой степени,
предполагает зависимость от сопутствующих обстоятельств (рабочий режим дня, руководство, коллектив и др.).
Таким образом, из проведенной работы можно заключить
следующее. Во-первых, личностные нарушения при злоупотреблении алкоголем, проявляются в сужении и обеднении мотивационной сферы, искажении содержания ценностных образований, в
пассивной жизненной позиции, в склонности прямо удовлетворять
свои желания, реагировать на стимулы, применять стереотипы и
действовать согласно ожиданиям референтной малой группы. Вовторых, что нам представляется особенно важным, в данной нозологической группе происходит разрушение системы смысловой
саморегуляции. Смысловая сфера девиантов начинает отличаться
узостью отношений с миром, структурной упрощенностью, слабой
иерархизированностью побуждений, неустойчивостью. Осознан534

ность смысловых ориентиров, как и критичность, рефлексия,
регулирующая формирование мировоззрения у данной группы
существенно снижается. Они фиксированы на настоящем, а перспектива будущего, вместе с функциями планирования и целеполагания у них нарушена.
Исходя из этого, можно заключить, что смысловая сфера
выполняет функцию системообразования в выстраивании перспективы жизненного пути исследуемого контингента лиц, при опоре на
которую, в процессе психологической коррекции, можно весьма
эффективно решить заявленную проблему.
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АКЦЕНТИ В ПСИХОЛОГИЧНО-КОНСУЛТАТИВНАТА
РАБОТА С ПОСТОПЕРАТИВНИ ОНКОБОЛНИ ПАЦИЕНТИ
Силвия Цветкова
Медицински университет Плевен
Д. Кермова
ЦСРИ, Плевен
Резюме: В хода на консултативната дейност с постоперативни
онкоболни пациенти се очертават редица въпроси, една част от които са
свързани с негативните им преживявания. Съзнанието за “лоша” болест
блокира всички ресурси на личността, за много кратко време елиминира
прогностичните намерения, убива изградените когнитивни нагласи за
бъдещи проекти, подлага на съмнение всички изградени социални
контакти, пренарежда личните ресурси за справяне с предизвикателствата, приземява очакванията за живота в драстични/неочаквани
измерения
В материала са коментирани някои съществени проблеми, възникнали в хода на реинтегриращите мероприятия и психологичното консултиране.
Ключови думи: психо-соматичен подход, личностна реакция на
болестта, депресивна симптоматика, ресоциализация, вътрешни ресурси

Въведение

Principiis obsta.
Противодействай в началото.
Овидий

Валеософията (“валео” – здраве, “софия” – мъдрост) разглежда
човека като опознаващ, сътворяващ и осъществяващ себе си.
Валеологията, като наука за индивидуалното здраве, дискутира
проблемите за запазване и развитие на здравето, за причините,
които водят до възникването на различни заболявания. Съвременният подход - интегративният синтезира патогенетичния и саногенетичния подход.
Е. Фром [1] посочва три психологически категории, които
фокусират човешките ресурси за преодоляване на трудности
(заболяването): надежда – свързва се с възможностите на човек да
планира живота си, да го види в светла перспектива; рационална
вяра – убеденост на човек, че съществуват множество реални
възможности, които може да използва в конкретния момент;
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духовна сила – способността на човек да се съпротивлява със силата
на волята.
За пръв път през 1994 г. С. Шапиро и колектив предлагат схема
на взаимосвързаните потенциали у човека, отразяващи различните
аспекти на соматичното/телесното, духовното и социално здраве
[1]. Актуалният схематичен подход обхваща:
• Потенциал на разума (интелектуален аспект на здравето) –
изразява ценности, убеждения, мисли, насоченост на личността към
самоусъвършенстване;
• Потенциал на волята (личностен аспект на здравето) –
способност на човека за самореализация; посредством волята човек
е способен да действа, да достига цели, да се самоконтролира;
• Потенциал на чувствата (емоционален аспект на здравето)
– емоционална компетентност, емоционален интелект, които
включват способността на човек да опознава, разбира и направлява
както собствените емоции, така и на околните. Към този потенциал
се причислява способността да се анализира и елиминира чувството
на вина, страх, неувереност в себе си.
• Потенциал на тялото (физически аспект на здравето) –
включва способността на човек да разбира, осъзнава и следи за
всички маркери/индикатори на собственото тяло като отчита промените, които настъпват при тях. Тук се включват умения като
разбиране на усещанията, телесните потребности, удовлетвореността от сексуалния контакт, култура на храненето, приемане на
собственото тяло, изразената наблюдателност по отношение на
адаптивните механизми, самоконтролът върху невербалните
сигнали.
• Обществен потенциал (социален аспект на здравето) –
социалната компетентност се определя от способността на човека
да се адаптира към различни социални групи и ситуации; да
демонстрира комуникативни умения и култура на общуване; да
умее да преодолява конфликти; да изпълнява пълноценно социалните роли; да може да изпитва удовлетворение от общуването; да
проявява социална гъвкавост; да може да изгражда стабилни
междуличностни отношения.
Много често сериозно заболелият човек е склонен да се самоизолира/капсулира и с това подлага на изпитание всички тези
изградени до момента умения и способности. В този смисъл
общественият аспект на индивидуалното здраве е областта, в която

537

трябва да се вложат собствени или привнесени усилия за активиране на неактивни/блокирани социални компетенции.
• Креативен потенциал (творчески аспект на здравето) –
човек е съзидателен по природа. Има потребност да създаде: свои
концепции, свое отношение, свои идеи, свои проекти. Този аспект
утвърждава личността като уникална, способна да преодолява
изменя и изгражда нови обстоятелства, да преформулира вече
съществуващи, да устрои свой материален и духовен свят, в който
се чувства пълноценна и необходима.
• Духовен потенциал (духовен аспект на здравето) –
духовната компетентност изразява висшите житейски ценности на
човека – любов, добродетелност, морална справедливост, традиционни схващания за добродетелността, човечността и състраданието. Проявява се по отношение на: битието, дейността, ценностите, познанието, човешката същност.
Според съвременните концепции едно заболяване не бива да се
интерпретира единствено като соматичен проблем.
В процеса на осъзнаване на диагнозата: възникват нагласи за
вина – към себе си или към другите. Свидетели сме на мнения като:
разболях се, защото събирах толкова време в себе си всичките
тревоги и негативи; защото всички около мен ме обвиняваха;
защото цял живот все нещо се случва с мен и близките ми; защото
съм мекушав човек; защото дълго време живях в стрес/бях подтискан и унижаван; защото направих твърде много грешки, за които
не мога си простя и пр.
П.В.И: “В последните години си казвах: Не искам да живея
този живот. За всичките 20 години аз бях мъжа и жената в
семейството. Предприемах ремонти, организирах всичко; внасях
средства, развивах допълнителни доходи; утвърдих се като добър
мениджър и се ползвам с добро име; открих възможности да
контактувам с много хора, да пътувам и се срещам с нови лица.
При всичко това, не получавам никаква подкрепа от съпруга ми”.
П.В.И е със злокачествен рак на млечната жлеза. Възприеманата
вина: “Аз се отрекох от своя живот. Не го исках такъв.
Предизвиках съдбата”.
Всички тези констатации подлагат на задълбочен анализ
предисторията на заболелия, независимо от клиничните предиктори
за възникване на онкологичното заболяване. Клиничният проблем
бива интерпретиран съобразно всяка житейска история. Във фокуса
на направените научни изследвания попада не само симптоматиката
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на заболяването, но и самовъзприемането на тялото, динамичните
промени на разума и емоциите.
Проведени проучвания [7] доказват, че съществува връзка
между типа личност, при който се установява като системно състоянието на безнадеждност, отчаяние и безпомощност и честотата на
заболеваемостта.
Ранните проучвания [7] се стремят да докажат връзка между
депресивната симптоматика и онкологичното заболяване. Повдига
се хипотезата, че безпомощността и реакцията на отказ (капитулация) обуславят влошаване на прогнозата в процеса на заболяването.
В научната литература се коментират ограниченията на тези
изследвания и вероятността за грешка, тъй като голяма част от тях
използват ретроспективен психологически дизайн и проучванията
на депресивната симптоматика се извършват при регистрирано
онкологично заболяване. Съществено се оказва установяването на
причината – дали психологическите фактори предизвикват влошаване на заболяването или обратно.
Изследванията на Davies и колектив [5] с 45 пациенти с метастазен рак и хемобластози показват, че апатията и “капитулацията”
силно корелират с понижаване на преживаемостта. С което се
стремят да докажат, че тежестта на заболяването оказва влияние
върху психологическите реакции и преживаемостта.
Подобни резултати се отчитат и в изследванията на Spiegle с 86
пациента (с метастазен рак на млечните жлези, които са рандомизирани по критерии: получаване единствено на онкологично
лечение и получаване на онкологично лечение съвместно с психотерапия) и Fawzy с 68 пациента със злокачествена меланома (рандомизирани по същите критерии). Преживаемостта на пациентите,
при които регулярното лечение е съпътствано от психотерапия е
приблизително два пъти по висока, в сравнение с рандомизираната
група, получаваща единствено онкологична терапия.
Sephton и Spiegel [6] заключават, че направените от тях
изследвания сред болни от рак, са предизвикателство за понататъшни задълбочени проучвания върху взаимодействието между
ума и тялото, с което ще се определят конкретните аспекти на
интервенцията в насока по-висока ефективност и по-широка полза
за населението.
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Проучване
В материала се коментират част от резултатите и мероприятията, използвани по време на психологичното консултиране с
онкоболни постоперативни пациенти, обхванати по проект “Надежда за всеки” на неправителствено сдружение-Плевен по оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” като потребители на
услугата ЦСРИ за ресоциализация и реинтеграция. Описани са 24
пациента (фиг. 1, 2) и техните резултати от въпросник за оценка на
общото равнище на тревожност /Y. Taylor/ и въпросник за установяване тежестта на депресията /Beck/. Използвана е статистическа
програма за обработка на данните StatGraf.
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Фигура 2: Разпределение по вид
на заболяването

16 (67%) имат трудова заетост, 8 (33%) не работят – 6 от които
са в пенсионна възраст. Със средно образование са 19 (79%) и с
висше – 5 (21%). 10 пациента (42%) нямат съпътстващи заболявания, 6 (25%) имат по едно съпътстващо заболяване, 3 (13%) имат
две и същия брой – по 3 съпътстващи заболявания, 4 (17%) са с
четири допълнителни заболявания. 15 (63%) живеят със съпруга.
Фигура 3 посочва времето от регистрацията на онкологичното
заболяване.
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3; 13%

Фигура 3: Разпределение по давност на заболяването

Поради динамиката в състава на целевата група (общо 38 лица)
са коментирани резултатите на 24 (63%) от тях.
Оформени са три групи, според демонстрираните нива на
тревожност: I ниско–7 лица (29%); II средно-11 (46%); III високо-6
(25%). Не са регистрирани резултати в IV-много високо ниво на
тревожност (фиг. №4). Средно и високо тревожни са общо 17 лица –
71%. Съществува нестрога статистическа зависимост между
възрастовите групи и нивата на тревожност (Cramer= 0.40, х2=7.64,
р=0.2). Лицата, които попадат в средните и високи нива, основно са
във възрастови граници 40-55 г. Семейният статус, оказва по-скоро
индиректно влияние върху тревожността (Cramer= 0.50, х2=12.4,
р=0.2). Нивата на манифестираната тревожност се повлияват от
типа заболяване, съпътстващите заболявания и давността на
регистрацията на болестния процес. 10 (41.7%) от лицата, които са
трудово заети имат средно и 2 (8.3%)-високи нива на тревожност
(Pearson= 0.32, х2=7.48, р=0.02).

III-високо ниво; 7;
29%

IV-много високо
ниво; 0; 0%

I-– ниско ниво ; 6;
25%

I-– ниско ниво
II– средно ниво
III-високо ниво
IV-много високо ниво
II– средно ниво;
11; 46%

Фигура 4: Разпределение по нива на тревожност
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Образователната степен оказва влияние върху тревожността
(Pearson=0.59, х2=8.09, р=0.01): 4 от общо 5 лица с висше образование са високо тревожни.
Нивата на тревожност са в статистическа взаимовръзка с
нивата на депресия (на вход1 и изход2) – Pearson=0.381,0.412;
х2=6.601, 12.332; р=0.11,0.022.
От обработените данни за установяване на депресивна симптоматика на “вход” и “изход” се вижда, че 7 лица (27%) са променили степента до по-ниска, 1 лице е повишило нивото – от гранично-в средна степен на депресивно разстройство. Случаят е
утежнен от психиатрични промени.
Първоначално очакванията бяха насочени към регистриране на
по-високи персонални стойности по скалите на депресията. Приблизително половината, обаче поддържат ниски резултати, поради
което не е налице основание, да се твърди, че съществува еднозначна зависимост между тежестта на онкологичния проблем и
тежестта на депресивната симптоматика при наблюдаваните лица.
От анализа на резултатите на въпросника на Beck, се установи, че:
• За 10 лица (42%) голяма част от извършваното не носи
удовлетворение
• 21 (88%) не са разочаровани от себе си
• За наличие на свръх контрол може да се коментират данните
на 13 онкоболни (54%), които са определили себе си като критични
към слабостта, която проявяват и грешките, които допускат
• 12 (50%) са по-раздразнителни от обичайното, а 4 (17%) – са
непрекъснато раздразнителни. Общо 16 (67%)
• Над половината - 15 (63%) имат проблеми с вземане на
решение: 9 (38%) отлагат вземането на решение, 5 (21%) имат
изразени трудности и 1 (4%) не е в състояние да взема решения
• 9 (38%) споделят, че промяната във външността им ги
тревожи
• За 15 (63%) обичайната работа вече изисква по-големи
усилия, за да бъде извършена
• Общо 18 онкоболни лица (75%) имат проблеми със съня
• 12 (50%) са тревожни за здравето си: 9 (38%) имат соматични проблеми (болки в тялото, чувствителен стомах, главоболие
и др.) и 3 (13%) дотолкова се тревожат за здравето си, че не са в
състояние да мислят за други неща
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• 18 (75%) имат изразени притеснения, загуба на интерес и
желание за сексуални контакти
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Фигура 5: Сравнение /Beck/
на вход и изход
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Болестният процес по различен начин бива интровиран,
повлияван от множество фактори [2]. При провеждане на консултативната дейност бе утвърдена концепцията, че пациентите са
носители не само на обективни клинични индикатори, но преди
всичко са личности със специфични ограничения, потребности,
интереси, към които се подходи с особено внимание.
Акценти в психологично-консултативната дейност
При проведените интервюта с потребителите на услугата
ЦСРИ се установи, че голяма част от тях имат и минал травматичен
опит (загуба на близък, насилие, развод/изоставяне). Предполага се,
че преживяването на минали емоционални травми, е свързано с
активиране на дезадаптивни кгнитивно-поведенчески механизми и
стрес, което е довело до повишаване нивото на тревожност и
промяна на някои личностови характеристики. В процеса на рехабилитация се налага да се отчита и различието в етапите на
приемане на диагнозата “рак”. Различия се отчитат и по отношение
осъзнаването на невъзможността за промяна на външните обстоятелства, по отношение периода на отричане, проява на съпротива,
гняв, пазарене, депресия и приемане на диагнозата.
Това наложи поставянето на целта на психологическата
помощ: Да се приеме проблема като предизвикателство за самопознание, самоусършенстване, себеутвърждаване и справяне с
кризата по адекватен начин.
Като задачи на психологическия тренинг се приеха:
• Да се изгради лична антистресова програма с помощта
на: модерация на проблемите, ролеви игри, емоционална ангажи543

раност, отреагиране на емоционалните преживявания, групови
подкрепи, тренировки за релаксация, решаване на конкретни
проблеми, предизвикани от стресови ситуации.
• Понижаване нивото на тревожност чрез преодоляване на
стереотипността и автоматизма в когнивните и поведенчески схеми
чрез диагностика и опит за промяна на поддържащите тревожността
фактори – перфекционизъм, неадекватна потребност от одобрение,
неадекватна активация на стремеж към осъществяване на вътрешен
и външен контрол [3]
• Постигане на адекватност на самооценката, на фона на
резултатно доказана занижена и в повечето случаи неадекватна
• Повишаване на мотивацията за активно включване в
груповия процес и за изграждане модел на емоционално-поведенческа промяна
• Идентификация на чувствата и развиване на уменията
за изразяването им. Повечето от лицата демонстрират дифузно
възприемане на чувствата и преживяванията, показват ограничени
умения за вербализирането им и тенденция към споделяне предимно на положителните, за сметка на негативните чувства и емоции.
Голяма част от онкоболните са склонни да насочват чувствата на
гняв, раздразнение и вина към себе си, като отказват да ги изразят
• Усъвършенстване на комуникативните умения чрез
техники за споделяне, активно слушане, перифразиране, обобщение, метафоричен изказ и др.
• Формиране на умения за себеутвърждаване. Немалко от
потребителите използват често формите на словесна забрана и
самозабрана, без осъзнаване “ползата” от употреба на утвърдителни
позитивни изрази.
Перфекционизмът е личностна черта, свързана с неадекватната
самооценка, която се поддържа от автоматични мисли и води до
пораждане на отрицателни емоции, неадекватно поведение, ниска
самооценка, хроничен стрес, чувство за вина и поражда висока
тревожност. Преодоляването на перфекционалистката нагласа води
до преодоляване на изолацията, адекватност в общуването и
удовлетворяване на потребността от социални контакти.
Прекомерна нужда от одобрение е свързана с фиксация върху
определена потребност, както и с прилагането на стереотипни
модели на поведение. Тази черта превръща човека в жертва на
другите, поради което се появява неудвлетвореност и разочарование
– основа за висока тревожност и напрежение. Преодоляването на
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самоотричането и търсенето на непрекъснатото одобрение на
другите налага тренинговият процес да е ориентиран към:
ü обективизиране на нагласата за одобрение на другите чрез
идентификация на автоматичните мисли и предлагане на алтернативи за промяна
ü обективизиране критиката на другите
ü преодоляване на свръхчувствителността от неодобрение
чрез развиване на умения за откъсване от съзависимостта от
другите
ü справяне с неадекватната потребност от контрол
Заключение
В забързаната динамика на активния живот все повече хора
често са склонни да пропускат “сигналите на своето тяло”, склонни
са да не отчитат ефектите от системното натоварване, житейските
несгоди и препятствия. Предисторията на всяко заболяване може и
трябва да се подлага на сериозни проучвания и анализи, за да се
открият онези предиктори, които при определени стимули и/или
екстремални промени отключват болестния процес, успоредно с
отчитане на рисковете на начина на живот и генетичната
предразположеност.
В литературата съществуват немалко данни, доказващи ръста
на онкологичните заболявания. Ракът е една от “водещите” болести
в съвременното общество. Той се нарежда сред социално значимите
заболявания. Злокачествените новообразувания са втората по важност група социално-значими заболявания след болестите на органите на кръвообращението. През 2010 г. смъртността от злокачествени заболявания за българската популация е 221,3 на 100000
население и представлява 15,1% от всички умирания. При жените
ракът на млечната жлеза и ракът на шийката на матката са важни
предотвратими причини за смърт с прилагането на ефективни
скринингови програми за ранно откриване и лечение на случаите.
Заболяемостта от рак на гърдата при жените се увеличава в периода
на социално-икономически преход с 42%. Карциномът на млечната
жлеза е основната причина за ракова смъртност при жените [4].
На фона на неблагоприятната статистика, на преден план
изниква необходимостта от ранна профилактика, ранна диагностика
и навременна терапия. За съжаление, се наблюдава тенденция за
снижаване на възрастовата граница на лицата с раково заболяване.
Капсулирането и емоционално-социалните проблеми са едни
от предизвикателствата, пред които се изправя консултиращият.
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Страховете, вярванията и стереотипите поставят нови въпроси,
свързани с конкретни потребности, много често неясно представени
в споделената информация. Важен момент в консултативната
дейност е откриването на привнесените и възникналите нови
формирования в личностната сфера.
Емоционалното състояние и интектуалните възможности имат
съществена роля при възприемането на заболяването. Един от
успешните подходи при консултиране на онкоболни е създаване на
оптимални условия за разгръщане на доверително взаимодействие,
при което всеки има възможност да подобри адаптивните умения;
да оптимизира способността за идентификация и вербализиране на
негативните емоции и преживявания; да развие воля за
самонаблюдение и самоконтрол в хода на клиничната терапия, при
взимане на решения и при общуване.
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ВЛИЯНИЕ НА ДЕПРЕСИВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ГРУПИ
НЕГОВИ СИМПТОМИ ВЪРХУ РЕАКЦИИТЕ
НА ТРЕВОЖНОСТ
Ивелин Иванов
ВСУ „Черноризец Храбър”
Резюме: В настоящата публикация се представя едно изследване на
взаимодействито между състоянията на депресия и тревожност.
Акцента на статията е изключително насочен към анализа и интерпретацията на статистически данни, без да се коментират теоретични
постановки. Изследването включва една извадка от 64 души, която не е
строго фокусирана във някакъв демографски признак. Проучването е
направено със широка гама статистически инструменти като дескриптивни статистики, корелационен анализ, линеен регресионен анализ и
метод на Student за сравнение на средни стойности, и стандартни
отклонение при независими извадки. По-подробни анализи са правени по
отношение на влиянието на общо депресивно състояние върху реакциите
на тревожност, когнитивната група депресивни симптоми върху същото
състояние, разлики в отчетените стойности на тази променлива между
хората без отчетени, и хора с отчетени депресивни симптоми, някои
полови различия в интензивността на изследваното състояние на депресивност. Подробна интерпретация на анализите е направена в подточките където се предстравени резултатите от данните на нашето
изследване и тази в която коментираме особеностите и технологията на
проведеното изследване.

Проблем на изследване
Изследването на състоянията на тревожност и депресия в
техните по-леки, и по-тежки клинични форми представлява голям
интерес на различни специалисти свързани с психологичната и
медицинска практика. Тревожните състояния и разстройства са
един най-честите поводи за търсене на консултация относно
психологичното благополучие и здраве. По-голям брой хора обаче
дори не стигат до диагностика и интервенция на тези свои
проблеми, и продължават да живеят с тях. Психологичните и
соматични прояви на тези състояния доста често имат блокиращ
ефект върху дейността на хората, и водят със себе си редица
неприятни последици. От друга страна депресивните проявления в
не малък процент се комбинират с тревожни състояния в по-малка
или по-голяма степен. Съществуват и съмнения, че двете състояния
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може да съставляват комплекс от едно цяло, но за сега обединяването им се избягва по редица причини, които биха усложнили
диференциацията на различни по-фини нюанси на техните прояви.
Депресията се превръща в масов проблем из цял свят с
ужасяващи последици. Световната здравна организация съобщава,
че около 850 000 живота приключват следствие от тежката меланхолна проява на самоубийството. СЗО прогнозира, че до 2020 година депресията ще се превърне във второто най-инвалидизиращо
заболяване в цял свят. Така тя освен коварен индивидуален проблем
се превръща и в социално значимо явление. Потърпевши са хора от
двата пола и от широк възрастов диапазон. Депресията засяга
средно 121 000 000 човека годишно по цял свят и по-малко от 25%
от тях стигат до мерки за нейното диагностициране или третиране.
В българското медийно пространство се съобщава, че приблизително 13% от населението страда от проблеми свързани с тревожността, като нашата страна е сред първите в европейската територия
по разпространение на такива заболявания. Българския статистически институт прогнозира, че около 1 200 000 души в българия
страдат от леки до тежки депресивни прояви, като едва една четърт
от тях стигат до диагностика и лечение.
Тревожните и депресивни състояния, и заболявания са найчестия повод за търсене на психологично-консултативна помощ. По
тази причина взаимовдействието между двете състояния представлява огромен интерес за нас.
В контекста на нашето изследване разглеждаме:
• Състоянието на тревожност като съвкупност от чувство на
безпокойство и загриженост, възбуда и трудности с концентрацията, чувство на скованост и напрежение, усещане за
неблагополучие;
• Депресивното състояние като комплекс от 3 групи симптоми. Соматична група включваща уморяемост и спад в работоспособността, проблеми със съня, проблеми със апетита и загуба на
телесно тегло, спад или тотална загуба на сексуалното влечение.
Емоционални признаци като засилено чувство на тъга и обезкураженост за бъдещето, загуба на удовлетворение от дейностите и
отегчение от тях, повишена раздразнителност и пристъпи на плач
до тоталната им загуба, спад и загуба на социалните интереси.
Трета група са когнитивните симптоми на депресия като мисли
за проваленост, чувство за вина и мисли за наказание, чувство на
саморазочарование и мисли за самоубийство, трудност при вземане
на решения, чувсто и мисли за непривлекателност.
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Цели, задачи и методи на изследване
Целите на изследването са свързани с отчитането на разпределението на изследваните променливи, анализ на тяхното взаимодействие и проверка на влиянето на общото депресивно състояние и
подгрупите негови признаци върху тревожността на изследваните
лица. Стъпките по които е направено проучването са следните:
набиране на респонденти, изследване на лицата с подготвените
скали за самооценка, сваляне на суровите данни на електронен
носител, статистическа обработка и анализ на получените данни,
формулиране на изводи от анализа на събраните данни. За оценката
на тревожното състояние е използвана скалата за самооценка на
ситуативна тревожност на Charles Spielberger „STAI-Y” адаптирана
и стандартизирана за български условия. За оценката на депресивните състояние е използван инвентар на Aaron Beck „BDI” за
оценка на депресивни симптоми също адаптиран за български
условия и приложен към учебника „Психиатрия, психология и
психотерапия” под редакцията на С. Николкова и П. Маринов.
Психодиагностичните инструменти са използвани единствено за
научни цели. За статистическата обработка и анализ на данните са
използвани: дескриптивни статистики, корелационен анализ, Т-тест
на Student за независими извадки и метода на линеен регресионен
анализ.
Обекти на изследване
Изследваните лица са общо 64 души. Средната им възраст е
приблизително 32 години. 32 от изследваните лица са от мъжки пол.
32 от изследваните лица са от женски пол. Те са учащи или
професионалисти в различни области, безработни и с различен
социален статус, различна степен на образование. За времето когато
бе проведено изследването нямаше възможност да се постави фокус
върху по тясна група респонденти. Поради малкия си размер
изследваната група няма как да има претенции за репрезентативност. По тази причина настоящото проучване има илюстративен
характер. Въпреки това то може да бъде начална точка на едно помащабно проучване на състоянията на тревожност и депресия,
както и на тяхната взаимовръзка и взаимно въздействие в условията
на българската действителност.
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Променливи и хипотези на изследване
Основните хипотези на проучването са свързани с предположенията, че общото депресивно състояние, както и подгрупите
симптоми които го съставляват оказват влияние върху състоянието
на тревожност на изследваните лица. Тук депресивните прояви се
явават независими променливи, а отчетената тревожност има ролята
на зависим фактор. Допълнително предположение е, че депресивното състояние е по-силно преживяно при лицата от женски пол.
Тази хипотеза издигаме на основание епидемиологични данни от
други психопатологични проучвания. В този случай пола на респондентите заема ролята на независима променлива, а депресивното
състояние на зависим фактор.
Резултатити от анализа на данните на проучване
По отношение на разпределение реакциите на тревожност и
при мъжете, и при жените са сравнително нормално разпределени, и
не са отчетени тенденции към завишени стойности. Графично това
е представено в хистограма 1. 14% от общата изследвана извадка
са били в границите на високите стойности на фактор ситуативна
тревожност. 12% от проучваните мъже са били диагностицирани с
високи стойности на изследвания параметър, а при жените в
завишените стойности са попаднали 16% .

Хист. 1. Разпределение на стойностите на ситуативна тревожност
за цялата извадка от изследвани лица
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По отношение на актуалното равнище на депресивност
откритията в нашето са притеснителни. Макар по-голямата част от
изследваните лица да попадат в границите на нормалното
състояние, то 36% от тях са били с налични признаци на депресия
(показано на диаграма 1). Въпреки 25% от тях да влизат в
границите на лека симптоматика, това все пак са хора, които са
били в малка или голяма степен на дистресово състояние. При
изследваните мъже 25% попадат в групата на хора с проявени
призанци на депресия. От тях 19% са били с леки признаци на
депресивност, 3% с регистрирана лека към умерена симптоматика и
3% с отчетени умерени към тежки симптоми на депресия. При
изследваните жени 47% попадат в групата на хора с проявени
призанци на депресия (графично представено на диаграма 2). 28%
от тях са с леки признаци на депресивност, 13% с регистрирана лека
към умерено тежка симптоматика, 6% са с отчетени умерени към
тежки симптоми на депресия.

Диагр.1 Разпределение на изследваните лица от общата
извадка в границите на изследвания фактор актуално равнище на
депресивност
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Диагр. 2. Разпределение на изследваните лица от женски пол в границите
на изследвания фактор актуално равнище на депресивност

В рамките на проучването депресивните прояви в общ план са
били по-силни при лицата от женски пол, отколкото тези на лицата
от мъжки пол. Средно статистическата стойност М на лицата от
женски пол е 9,93 бала при Sd= 5,89, а тази на мъжете е 7,03 при
Sd= 4,24. Разликата в стойностите на този фактор при различните
полове е 2,90 бала. На пръв поглед не е толкова голяма, но горната
граница на стандартното отклоение при жените е много над тази на
лицата от мъжки пол (представено на графика 1). Т-теста показва,
че тя е статистически значима (t= -2,264; р= ,027). Можем да
заключим, че пола влияе върху интензивността на преживяването
на депресия, като при жените е била по-голяма отколкото при
мъжете. Една от хипотезите на проучването ни се доказва с тези
данни. Изводите се направени в рамките на изследваната група.
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Граф. 1. Полови различия в стойностите на общо равнище на депресия

В корелационният анализ на взамойдействието между депресивното и тревожно състояние са отчетени няколко ключови за
нашето проучване връзки. Между общото депресивно състояние и
състоянието на тревожност при изследваните лица е открита
умерена по сила и правопропорционална взаимовръзка. Между
когнитивната група симптоми на депресия и състоянието на
тревожност също е отчетена умерена към стабилна правопропорционална взаимовръзка. Между афективните депресивни симптоми
и състоянието на тревожност е регистрирана също слаба към
умерена, правопропорционална взаимовръзка. Между соматичните
симптоми на депресия и тревожното състояние на респондентите не
е отчетена корелация. Правопропорционалните взаимовръзки означават, че при растежа на стойностите на едната променлива, растат
стойностите и на другата променлива. Всички отчетени взаимовръзки са статистически значими. По-подробно данните могат да се
разгледат на таблица 1 в публикацията.
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Табл. 1. Корелационен анализ на взамодейсвтието между
депресивните симптоми и състоянието на тревожност
Корелационен анализ

ситуативна тревожност

Pearson Correlation

ситуативна
тревожност
1

Sig. (2-tailed)
общо равнище на депресия

Pearson Correlation

,458**

Sig. (2-tailed)

,000

невро-вегетативна и моторна
симптоматика

Pearson Correlation

,185

Sig. (2-tailed)

,143

афективна симптоматика

Pearson Correlation

,289*

Sig. (2-tailed)

,021

Pearson Correlation

,565**

Sig. (2-tailed)

,000

когнитивна симптоматика

Като продължение на корелационния анализ в изследването
сравняваме средните стойности на ситуативна тревожност при
хората в нормално състояние и тези проявили депресивни признаци.
При хората в нормално състояние на средната статистическа
стойност на фактор ситуативна тревожност е М= 38,48 бала, при
Sd= 8,86. При изследваните лица с отчетени симптоми на депресия
М= 46,91, при Sd= 10,20. Разликата между двете групи е от 8.42
бала (представено на графика 2). Т-теста показва, че тя е
статистически значима (t= -3,320; р = ,002). Това означава, че
категорично реакциите на тревога в ситуативен план при лицата с
отчетени депресивни симптоми е била чувствително по-силна,
отколкото тези които влизат в рамките на нормалното състояние без
депресивна симптоматика. Това доказва и основната хипотеза на
изследването, че състоянието на депресия влияе върху проявите на
тревожност при респондентите в рамките на нашата изследвана
група.
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Граф. 2. Разлики в стойностите на ситуативна тревожност между групата
на хора в нормално състояние и тази на хората с отчетени депресивни
симптоми
Табл. 2. Данни от линеен регресионен анализ по отношение
влиянието на депресивното състояние и неговите симптоми
върху състоянието на тревога
независим фактор

зависим фактор

общо равнище на
депресия
афективни симптоми
на депресия
когнитивни симптоми
на депресия

ситуативна
тревожност

R2

B

,210

,876

,458 4,057

,000

,324

,364

,082

,489

,324

2,334

,538 4,552 ,000

β

t

,696

p

На таблица 2 са представени данни от линеен регресионен
анализ на влиянието на депресивното състояние и групите негови
симптоми върху проявите на тревожност при изследваните лица.
Между соматичната група депресивни симптоми и тревожността не
беше открита корелационна зависимост и затова те са икзключени
от групата на независими променливи описани в таблицата. Регресионният анализ е направен на два етапа. Първият е изследващ
влиянието на общото депресивно състояние върху тревожността на
изследваните лица. От данните се вижда, че депресивното състояние в пълна сила обуслявя тревожността на 21% от изследваните
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лица. Това става ясно от коефицента на детерминация R2 описан погоре в таблицата. За останалата част от изследвани лица тенденцията се запазва в умерена степен на базата на данните от
корелационния анализ. Вторият е етап на регресионният анализ
включва поставането на когнитивните и афективните депресивни
симптоми в ролята на независими променливи. След регресионният
анализ става ясно, че афективните симптоми нямат отношение към
проявите на тревожност в рамките на нашата изследвана група. Но
за сметка на това при приблизително една трета, говорейки
конкретно при 32,4% от изследваните лица когнитивният компонент на депресивни симптоми влияе директно върху проявите на
тревожност на изследваните лица. За останалите изследвани лица
тенденцията се запазва също в умерена степен. Този заключителен
етап на статистическото изследване доказва и положената хипотеза,
че депресивното състояние и специфично когнитивната група симптоми оказват значително влияние върху състоянието на тревожност
при респондентите в нашата изследвана група.
Обсъждане на резултатите и технологията на изследване
В обсъждането е добре да маркираме някои слаби страни на
изследването. Първо липсват по-конкретни демографски данни за
изследваните лица като семейно положение, образование, данни за
психатрични заблоявания (в частност тревожни или депресивни
разстройства) и др. Като цяло анализа на вътрешната съгласуваност
на айтемите от използваната скала за оценка на деппресивни
симптоми на Beck не беше задоволителна. Разделянето на депресивните групи симптоми е авторска проба и липсва такова в оригиналните психометрични особености на теста. Поради малкият брой
респонденти в тези подскали също липсва добра надеждност на
айтемите. Въпреки това е добре да се има предвид, че излизат
достатъчно статистически значими данни, които са силни опорни
точки. Пръв такъв пункт са установените корелационни зависимости между общото депресивно състояние и когнитивните му
симптоми със оценената тревожност на изследваните лица. Като
допълнение на тези умерени взаимовръзки допълваме и установеното влияние на цялостното депресивно състояние (приблизително
при една пета от респондентите) и влиянието на когнитивния комплекс признаци на депресия (приблизително при една трета от
изследваните лица) върху проявите на тревожност. Това откритие
подкрепя количествено идеите на някои когнитивни психо556

терапевтични течения използващи повлияването на мислите на
пациенти и клиенти за преборване на проблемите, и разстройствата
свързани с тревожност и депресия. Доказването на тази основна
хипотеза в нашето проучване е допълнена и от данните при
сравнението на средните стойности и стандартните отклонения на
фактор тревожност при хора в нормално състояние без депресивни
симптоми, и групата на хора с регистрирани от леки до умерено
тежки признаци на депресия. Там ясно се вижда, че средната
стойност на ситуативна тревожност е точно на границата между
нормата и завишените стойности, а горната граница на стандартното отклонение на този същ фактор навлиза отчетливо в зоната на
наднормени показатели. Още нещо, което е добре да бъде
коментирано са разпределенията на общо депресивно състояние
между половете на изследваните лица. По-горе в публикацията
коментирахме изключително големият процент жени с прояви на
депресивни симптоми (приблизително половината от изследваните
лица от тази група). При сравнението на средните стойности на
депресивното състояние прави голямо впечтление, че средната
аритметична е почти 10 бала, която навлиза в границата на
проявени леки признаци. Горната граница на стандартното отклонение пак при същата група стъпва в по-изрезена симптоматика,
докато при мъжете тази горна граница на стандартно отклонение си
стои в зоната на лека симптоматика на депресия. Това подкрепя
епидемиологични данни, че вероятно депресивните състояния и
растройства са по-разпространени сред жените. Като завършващ
коментар на нашите открития искаме да поставим върху променливите на изследване. Не е възможно да се изолират множество
артефактни фактори, които може да влияят върху променливите на
нашето проучване. Всички данни и интерпретации се правят като се
взима од внимание, че сме изследвали състоянията на депресивност
и тревога единствено в ситуационен контекст. Иначе казано
състоянието на изследваните лица тук и сега по времето в което са
попълвали скалите за оценка. Надяваме се в бъдещи изследвания да
допъллним слабите места, с по-фини въпросници,скали и общи
условия на изследване, с които да успеем да видим в по-добри
детайли динамиката на взаимодействие между изследваните състояния на депресия и тревожност. Отново припомняме, че използваните психодиагностични инструменти са единствено за научни
цели. Авторът на публикацията е отворен към допълнителна градивна критика.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФЕНОМЕНА
„ПОРЕДНОСТ НА РАЖДАНЕТО”
Людмил Кръстев, Биляна Йорданова
Резюме: Извършен е теоретичен анализ на изследванията за поредността на раждането. Обосновават се някои изводи за значението на
този феномен и неговото влияние върху особеностите на личността,
интелектуалното развитие и постигане на материално благосъстояние
Ключови думи: поредност на раждането, семейство, личност, деца,
индивидуални различия

Преди повече от един век Ф. Галтън отбелязва факта, че само
първородните синове са представители на английската научна
общност и управляващата аристократична класа, като по този начин
проблемът за поредността на раждането става един от първите
конструкти в психологията. Ф. Галтън приписва този ефект на две
обстоятелства: първородните притежават по-независими разсъждения и по този начин са способни да преследват и да се стремят към
собствено благополучие и да демонстрират независимост на характера, като резултат от по-специалното отношение на родителите им
към тях [16].
От тогава и до сега са направени многобройни изследвания
свързани със систематични различия по отношение на интелигентността, жизнените постижения и особеностите на личността при
деца с различна поредност на раждането [14; 19; 39]. Повечето от
теориите издигат идеята, че съществуващите различия се дължат на
влиянието което оказва домашната среда върху всяко дете,
доколкото тя е функция на поредността на раждането на децата в
семейството.
През 1918 година А. Адлер прави първият сравнителен анализ
на поредността на раждането, фокусирайки се върху процеса на
„детронирането”. Най-голямото дете за определен период от време
се чувства като център на вниманието, но ситуацията му се променя
с появата на братя или сестри и тогава то е смъкнато от своя „трон”.
Обратно, най-малкото дете възприема по-големите си братя и
сестри като „фиксирани” и постоянно се стреми да заеме тяхната
позиция, независимо от факта, че то не може да бъде изместено от
своето място, защото е последното родено дете в семейството. Тази
идея е в основата на много изследвания посветени върху личността[1].
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В противовес на Адлер, ефектите на поредността на раждане се
обясняват като следствие от постоянна конкуренция между децата в
семейството по отношение на оскъдните родителски ресурси, като
емоционални отзиви, физическо съдействие, финансова подкрепа и
т.н [39]. Така разгледан проблема за поредността на раждането дава
основание да се интерпретират неговите ефекти върху личността,
като възможност за идентификация на най-голямото дете с родителите и като цяло формиране на стабилност, докато при наймалкото дете се наблюдава стремеж към натрупване на опит и
непокорство.
На практика няма установена единна теория за поредността на
раждането, и също така е спорен въпросът за наличието на
определени ефекти по отношение на поредността на децата в
семейството [6; 20; 40; 45]. Това се обяснява с редица методически
проблеми в хода на конкретните изследвания. Например, по
бедните семейства са склонни да имат повече деца, а това от своя
страна измества проблема за поредността на раждането и фиксира
вниманието върху социално-икономическия статус на родителите.
По този начин връзката между най-малкото дете и склонността му
към девиантни прояви може в действителност да се състои единствено в корелацията социално-икономически статус – отклоняващо
се поведение [14; 19; 39; 45]. Независимо от това, дори и при
изследвания контролиращи подобни вътрешно семейни фактори се
наблюдават сериозни противоречия [14; 19; 39; 45].
Дискусията относно ефектите от поредността на раждането
намира важно приложение в редица сфери. Теоретиците от школата
на Адлер и клинично практикуващите психолози често използват
теорията за поредността на раждането като основна в своята работа
[13; 27; 31; 41]. За тази група изследователи неясните моменти и
наличието на специфични ефекти свързани с поредността на
раждането създават твърде големи трудности [30].
Проблемът за наличие на специфични ефекти провокирани от
поредността на раждането е изключително интересен и има множество практически приложения. Съществува мнението, че описаните
в литературата изследвания категорично показват липсата на
влияние на поредността на раждането върху личността извън
предела на дома. Някои автори използват това твърдение, за да
построят собствена теория, според която домашната среда на детето
не оказва въздействие върху формирането на детето като възрастен
[19,20; 36]. Следователно наличието на ефектите от поредността на
раждането върху личността и интелигентността се използват за
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доказателство, че домашната среда по скоро помага за формирането
на личността.
Независимо, че много изследвания използващи поведението в
реални ситуации като зависима променлива се сблъскват с някои
несъответствия и методологически проблеми, може да се отстоява
идеята, че само чрез изучаване на поведението се достига до
стабилни резултати в проучването на поредността на раждането.
Примери в това отношение са изследвания по отношение на
поредността на раждането и прояви на рисково поведение между
по-малките и по-големите братя и сестри [2; 20].
Значимостта на ефектите свързани с поредността на раждането
могат да се открият при добре организирани изследвания, където
поредността на раждането оказва влияние при проучване на определен конструкт. Обикновено изследванията по повод поредността
на раждането разглеждат конкретна характеристика, за която се
смята, че се проявява по различен начин при отделната личност,
като академични постижения, агресия, самооценка или консервативност [14].
Малко са изследванията проучващи ефектите от поредността
на раждането върху брачния модел, където се поставя акцент върху
тестването на известната дублираща теорема. Според нея възрастният индивид се стреми да пресъздаде в брака си социалната
динамика от своето детство. Следователно, може да се очаква, че
мъж с по-големи сестри търси за брачен партньор жена, имаща само
по-малки братя. Предполага се, че подобни бракове са по-стабилни
и успешни, отколкото други комбинации с различна поредност на
раждането. Подобни изследвания се провеждат и сега и потвърждават заложената в тях хипотеза, но са често критикувани по отношение на методологичната си основа [5]. По-голямата част от проведените съвременни изследвания в тази посока не успяват да
подкрепят дублиращата теорема [5; 17; 23; 25; 29; 32; 44]
Широко разпространено е схващането, че поредността на
раждането е важна детерминанта на личността, интелигентността и
икономическия успех. Това схващане е подкрепено от множество
популярни публикации, всяка от които следва собствен подход при
тълкуването на този проблем. Твърди се, че първородните деца са
по-силно мотивирани да постигат целите си, за разлика от последно
родените и по този начин първородните деца постигат висока автономност [28]. Противно на това твърдение се издига предположението, че първородните деца живеят с чувството за невъзможност да покрият очакваните от родителите им високи стандарти и
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тази липса на увереност потиска желанието им да се конкурират с
по-малките от тях деца в семейството и така те не се ориентират
към постигане на своите цели [43].
Многобройни са емпиричните изследвания за ефектите от
поредността на раждането върху резултати от тестове, свързани с
образованието и доходите. Взети заедно те не постигат голям успех,
защото след коректно проследяване на големината на семействата,
поредността на раждането обяснява в малка степен конкретната
променлива [35; 7; 21; 3; 26; 18].
Други изследвания в тази насока се интересуват от въпроса
доколко половата комбинация на братята и сестрите повлиява
техните академични постижения в продължение на учебния процес.
Представени са емпирични доказателства, че жените израснали сред
братя са по-образовани, от тези с поне една сестра [9]. Широко се
спекулира с идеята, че поредността на раждането може да се свърже
с последствията от инвестициите на родителите по отношение на
наследниците си. Представен е модел, в който родителите дават
повече финансови ресурси на детето, чиито вродени способности са
по-малки. Ако генетичните предпоставки благоприятстват първородните деца, то този модел би дал равновесие чрез финансови
инвестиции при по-късно родените деца [3; 26].
Приемайки несъвършенствата на пазарните отношения,
Bridsall [4] установява, че по-малките деца в семейството ще се
радват на по-голяма финансова подкрепа от родителите, защото
семейните доходи се повишават когато по-големите братя и сестри
станат финансово независими. Авторът подчертава, че за сравнение
с това на първородните деца не им се е налагало да се конкурират за
родителското внимание. Повечето проучвания в областта на проблема за поредността на раждането приемат, че децата са особено
чувствителни спрямо отделеното им родителско време и домашната
среда през ранните години. Следователно, нематериалното родителско поведение, като напътстване и оказване на морална подкрепа
и грижи, може да се окаже основно в периода на съзряване.
Взаимоотношенията между братята и сестрите представлява
друга възможна насока, чрез която поредността на раждането би
могла да се обвърже с особеностите в детското поведение и
евентуалните постижения. На практика по-големите братя и сестри
могат да играят ролята на положителни модели на подражание,
когато по-малките деца възприемат техните постижения като цели
или техните неуспехи за поучителни примери. По-големите братя и
сестри биха могли да се възприемат от по-малките деца като
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грижовни и авторитетни фигури, когато единият родител отсъства
от семейството. Аналогично, по-големите братя и сестри могат и да
въздействат и като негативни модели на подражание за по-малките
от тях в различни ситуации [22].
При ранните изследвания в тази област, често се наблюдава
несъответствие между ефектите на големина на семейството и
поредността на раждането. Тези ефекти са вътрешно свързани,
защото повечето деца от по-големите семейства се явяват средно
родени, съпоставени с първородните и последно родените [26]. По
този повод се правят изследвания включващи ефектите от поредността на раждането и големината на семейството върху резултати
от тестове за интелигентност, степента на образованието, професията и големината на доходите.
Еволюционната психология и ефектите от поредността на
раждането показват, че не съществува съгласие за значението на
този феномен за потомствените резултати и поради тази причина
много изследователи не възприемат идеята за съществен ефект от
поредността на раждането върху личностните особености [14; 19;
15]. Има сериозни съмнения, че такива ефекти съществуват в
действителност и че са важни, или са по-скоро значими, но не
притежават голямо влияние по отношение на пет-факторния модел
на личността Sulloway [38]. Независимо от това има основателни
теоретични основания да се очаква поредността на раждането да
влияе върху родителското обкръжение при някои условия и по този
начин да определя различни аспекти в структурата на личността и
особеностите в нейното поведение.
Теоретичните модели на родителското поведение показват, че
родителите често се отнасят към наследниците си по различен
начин и понякога се наблюдават дискриминираща родителска
загриженост по отношение на редица променливи, включително
възрастта на наследниците, поредността на раждане на децата, пола
на наследниците или приликата с единия родител [43; 42; 10; 46;
11]. Основната идея зад тези теории се крие в основата на
схващането, че чрез естествения подбор се формират родителските
умствени механизми и те функционират чрез оценяване на индивидуалните характеристики на потомството и необходимите грижи
за него, във връзка с очакваните въздействия от такива грижи,
свързани с родителската годност по отношение на наследствените
предпоставки.
Очакваното значение на поредността на раждането за положените родителски грижи е следствие от зависимостта им с
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възрастта на поколението. Следва да се обърне внимание на връзката репродуктивно състояние на родителите и грижите за наследниците им. В този смисъл наблюдава се тенденция с годините
родителите да променят възприятието си спрямо по-големите си
деца, като се отнасят към тях сякаш са възрасни и да им прехвърлят
родителска отговорност за по-малките от тях деца в семейството
[34]. Родителското фаворизиране на по-големите деца може да е
замаскирано от променящите се отговорности на родителите по
отношение на променящите се нужди и способности и това става
очевидно, едва когато се налага да се вземат трудни решения:
когато за да се спаси едно от децата, другото трябва да се жертва.
Предполага се, че както в еволюционен план, така и при повечето
културни традиции, родителите е най-вероятно да пожертват наймалкото дете в семейството [12]. Поради тази причина се издига
предположението, че по-правило най-голямото дете е защитник на
родителските ценности и статукво, докато най-малкото дете
изпълнява ролята на „бунтовник” [38; 39].
Освен, че първородните деца са облагодетелствани от една
страна от родителските предпочитания към тях, може да се каже, че
те са и привилегировани в трудна ситуация, преди появата на помалките деца, защото родителските грижи са само и единствено
посветени на тях. Дори в модерното технологично общество, където
родителските ресурси са обикновено изобилстващи, в сравнение с
миналото и липсата на контрацепция, първородното дете получава
повече внимание и грижи в детството си, за разлика от по-късно
родените деца [24]. Въпреки, че първородните деца се раждат помалки, на едногодишна възраст са значително по-големи, в сравнение с братята и сестрите си [33; 47].
Въпреки това привидно огромно предимство на първородните
деца, съществува и друг значим ефект. Интересна е идеята за
обвързване на възрастта на родителите с грижите за поколението
им. Предполага се, че с увеличаване на възрастта се намалява
репродуктивността, което пък стимулира грижите за поколението. В
резултат на това се предполага, че успешната репродукция е функция от намалената възраст на родителите и в този смисъл повъзрастните родители полагат повече грижи за поколението си,
поради намаляващите репродуктивни възможности [37]. Този
аргумент се подкрепя при изследвания на жени непосредствено
преди настъпване на менопауза. [8; 11; 12].
В заключение може да се направи извода, че поредността на
раждането вероятно оказва съществено влияние върху индиви564

дуалните особености на личността, равнището на интелектуално
развитие и възможностите за постигане на икономическия успех и
материално благосъстояние. Проучванията на демонстрираното
поведение от родителите показват, че те много често се отнасят към
своите деца по различен начин и понякога се наблюдава дискриминираща родителска загриженост по отношение на някои променливи, включително възрастта на наследниците, техния пол или
приликата с единия родител. Обикновено първородните деца са
облагодетелствани както от традиционните родителски предпочитания към тях, така и от привилегированото място което заемат по
отношение на родителското внимание и грижи, посветени единствено на тях. Всичко това ни дава основание да смятаме, че
изследванията посветени на въпроса за поредността на децата в
семейството имат своето значимо място в съвременната психология.
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САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ И УПОТРЕБА
НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Красимира Минева
Бургаски свободен университет
Резюме: Докладът представя основните възгледи на мотивационните теории за самодетерминацията (Теория за самодетерминацията,
Функционална теория за самодетерминацията и Теория за ученето в
самодетерминацията). Направен е литературен обзор на по-значимите
публикации през последните 10 години относно приложението на
теориите в изследването и терапията на разстройствата, дължащи се
на употреба на психоактивни вещества. Очертани са насоки за бъдещи
изследвания на връзката между самодетрминираните поведения и
тежестта на злоупотребата с психоактивни вещества за изясняване
генезиса на факторите на уязвимост и възможностите за създаване на
нови клинични класификации.
Ключови думи: психоактивни вещества, самодетерминация,
мотивация

Увод
Изследванията на фамилната динамика на семейства, в които е
налична злоупотреба или зависимост от психоактивнивни вещества,
емпирично изведоха заключението, че зависимостта замества при
подрастващите истинската индивидуация с псевдоиндивидуация.
Тя от своя страна е резултат от липса на реални способностти за
независимо и самостоятелно функциониране [20]. Възниква
спорният и нерешен и до днес въпрос за действителните възможности за самоопределение и автономност при употребяващите ПАВ.
Ако се обърнем назад, към времето на разцвет на психоаналитичното направление и неопсихоанализата ще видим, че още
тогава е съществувала идея, подобна на възгледите за псевдоиндивидуацията – това е идеята за псевдопсихичното израстване и
развитие. Карен Хорни използва определението “псевдорешения на
вътрешни конфликти”, които по своято същност са патологични и
са в основата на развитието на невроза [2]. Според Хорни зад
неврозата стои отказът на невротика от истинския си Аз, което е
резултат отчуждението от себе си в полза на един измислен,
идеализиран Аз. “Идеализираният Аз” е не само сборът от самозаблуди относно собствената личност, но също “Франкенщайново
чудовище”, което изцежда кръв, сила и енергия от реалната личност
на пациента. Общо взето невротикът не допуска до себе си
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реалността, защото при това би трябвало да коригира останалите му
любими илюзии за себе си самия. Цялото му същество се насочва
към това да осъществи една мечта за богоподобие, което по
необходимост го отчуждава от реалния свят.” [2].
Подобни са и идеите на Шулц-Хенке. Той счита, че основна
характеристика на невротизма са “огромните очаквания”, които
той определя като претенции, а Хорни ги нарича “мечта за
богоподобие”. “Колкото по-невротичен е един човек, толкова
повече той иска да “има” или да “бъде” без да трябва да полага
усилия за това” [2].
Това, което прави силно впечатление в психичния живот на
невротика e:
Ø първо: високите претенции или идеализираните представи
за себе си;
Ø второ: бягството от реалността;
Ø трето: очакването да имаш всичко в живота или да бъдеш
нещо значимо без да е необходимо да полагаш труд и усилия, за да
го постигнеш.
Действително, личността на зависимия или злоупотребяващ с
ПАВ се характеризира с високи нива на невротизъм, измерван
основно чрез скали за тревожност, емоционална нестабилност,
уязвимост, избягване на вреда и негативна афективност от различните психологически въпросници, включващи дименсията невротизъм. Подобно на описанието на невротика от времето на Хорни и
Шулц-Хенке, употребяващите ПАВ демонстрират при изследвания
на Аз-концепцията и идентичността им отчуждение от себе си и от
реалността, а употребата на алкохол и наркотични вещества улеснява бягството от собствените негативни преживявания и от
проблемите в реалността. “Загубените години” на зависимостта има
тенденция да бъдат описвани като безплоден период, в който нищо
не се е случило и зависимият не е бил ангажиран със света в
какъвто и да е съдържателен смисъл.” [16]. Подобно на неврозата,
която според Хорни лишава реалната личност от сила и енергия,
зависимостта спира личностовото развитие и съзряване. “Въпреки
че са на възраст, те не са “израснали” и се чувстват сякаш са на
същата емоционална възраст, както когато са започнали да използват наркотици. Такова преустановяване на съзряването е било
описано от едно лице като “синдром на Питър Пан” [16].
Изследванията на Аз-концепцията на зависими от алкохол
подкрепят възгледите за пропуснатите възможности за развитие и
обогатяване на личността при употребяващите ПАВ. Блум (Blume)
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през 1967г. и Уайт (White) през 2000г. допускат, че развитието на
алкохолната зависимост е свързано със слабо развита или
неадекватна Аз-концепция. Бедният на съдържание Аз-образ е
причина алкохолно зависимите да нямат жизнени цели, да се
движат по течението, да чувстват, че са объркани и че нямат цел и
посока в живота. Приемът на алкохол е тяхната маладаптивна стратегия за справяне с усещанията за пустота и стагнация. Изследванията на Клингеман (Klingemann) през 1992г. и на Дензин
(Denzin) през 1993 г. установяват подобна причина за прием на
алкохол – изследваните лица съобщават, че това, което мотивира
консумацията на алкохол при тях е усещането за вътрешната
празнота на Аз-а [5].
Теорията за самодетерминацията на Деси и Райън дава отговор
на въпросите за диалектиката на възникване на автономността,
саморегулацията и добре структурираната идентичност. Според
авторите й ориентацията към автономност е индикация за достатъчна интрапсихична интеграция, която позволява функциониране
чрез самоопределение, а не чрез външен контрол и пасивно
приемане въздействието на външни случайни фактори и сили върху
собствения живот. Самодетерминацията е следствие от достатъчно
висока степен на вътрешна диференциация и интеграция на личността и постигане на изградена идентичност. “От друга страна, тъй
като ориентацията към контрол и безличната ориентация представят провалите в постигането на достатъчно обединено чувство за
себе си, за да поддържа самоопределено функциониране, е
прогнозирано, че те са негативно свързани с развитието на Его-то.”
[6, с. 164]
Теории за самодетерминацията
Теорията за самодетерминацията на Едуард Деси и Ричард
Райън възниква в границите на Организмичната (холистична)
парадигма през 80-те години на XX век като една от многото
мотивационни теории. Те самите я наричат “мотивационна теория
за личността” [6, с. 9]. Както и Хуманистичната теория на Маслоу,
тя има претенцията, че допринася за изясняването не само на
механизмите на човешката мотивация, но и за развитие на възгледите относно формирането и развитието на личността. Деси и Райън
дефинират теорията за самодетерминацията като “...макротеория за
човешката мотивация”, която “...се отнася до такива базисни
въпроси като развитието на личността, саморегулация, всеобщи
психологически потребности, жизнени цели и стремежи, енергия и
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виталност, несъзнавани процеси, взаимовръзки на културата с мотивацията, влияние на социалната среда върху мотивация, емоции,
поведение и благополучие” [8].
Теорията за самодетерминацията е дефинирана като организмична теория. “Органицизъм” е една от осемте парадигми за
природата на света и нещата в него. Организмично е този вид
мислене, което търси множество причини, стоящи зад един ефект,
зад едно следствие и което е интегративно и холистично [9].
Основна метафора на Органицизма е органичното развитие,
критерий за истина е съгласуваността (coherence). Органицизмът
изследва света и природата на нещата по аналогия с развитието на
органичните системи, които преминават през различни стадии на
промяна и растеж. Всеки феномен в живота и всяко събитие е
подложено на познавателен анализ като част от някаква система, т.е
събитията в света са свързани. Цялото (системата) не е просто сбор
от своите части, а нещо повече от съставните си елементи и
субсистеми. Значението на елементите може да бъде различно в
зависимост от мястото и функциите им в системата – те не могат да
бъдат изучавани абстрактно, извън системата. Знанието за тях не е
абсолютно, а релативно – в зависимост от параметрите и функциите
на самата система. Науката също се занимава със създаването на
системи, но системи от възгледи и знания, които отговарят на
критерия за истинност, когато са пълни, интергрирани и
всеобхватни. Тогава те предлагат абсолютно и пълно разбиране на
нещата. Органицизмът приема, че е нормално органичните системи
постоянно да се променят, да се развиват и да преминават в нови
състояния, а стабилността и непроменливостта счита за изключения, за които трябва да бъдат търсени смислени обяснения. Пример
за приложение на Органицизма като парадигма в психологията са
стадийните модели на психичното развитие – напр. теорията на Жан
Пиаже за детското интелектуално развитие [10]. “Този модел е
също така динамичен - в него всяко нещо е в зависимост от други
неща в системата. Всичко е свръх-свързано в някаква степен. Този
мироглед служи като основа на модерната биология и инженерство,
така както и системните подходи в здравната психология, психосоматичната медицина и поведенческата медицина” [17]. Следователно Организмичната парадигма е системна – всяко явление е
свързано с други явления в цялостна система и тези връзки съществуват в различните системни нива, както и между субсистемите и
супрасистемите. Всяко нещо съществува в даден контекст и се
намира в определени системни връзки, които задават параметрите
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на неговото функциниране. Тя постулира постоянно развитие на
системите в контекста на супрасистемите и следователно всяка
задръжка в развитието на живите отворени системи може да се
превърне в дисфункция или в болест.
Организмичните възгледи, пренесени в Теорията за човешката
мотивация и самодетерминация, очертават диалектиката на психичното развитие. То е резултат от взаимодействието между вътрешни
и външни за индивида сили. Съществува естествен стремеж у всеки
човек към все по-успешно управление на тези сили с цел по-пълно
удовлетворяване на потребностите. В тази борба е водеща вътрешната мотивация. Взаимодействието на воденото от вътрешната мотивация поведение със социалния контекст развива структурата на
Аз-а. Той става все по-диференциран, сложен, цялостен и интегриран. Развитата структура на Аз-а повишава капацитета на
организма да се справя все по-успешно с овладяването и контрола
върху външните социални сили (социални очаквания и изсквания) и
върху вътрешните, интрапсихични сили (влечения и емоции).
Съществува опасност индивидите да не успеят да развият добре
структуриран и интегриран Аз – тогава те могат да станат жертва на
средови натиск или на собствените си страхове и импулси. Вместо
еволюция и израстване е възможен негативният жизнен сценарий на
застой, болест и инволюция.
Деси и Райън дават определение на самодетерминираните
поведения като поведения, които са породени и контролирани
автономно. В основата им не стоят цели и намерения, а собствения
избор, чрез който личността изразява себе си. Поведенията, които
са породени и регулирани преднамерено от цели, свързани с
личността или със средови фактори – подкрепления, награди,
печалби, не са самодетерминирани, защото очакваните резултати
контролират и мотивират поведението, а не свободният избор [6].
“Когато са автономни, хората преживяват себе си като инициатори
на тяхното собствено поведение; те избират желани резултати и
избират как да ги постигнат. Регулация чрез избор е характеризирана от гъвкавост и липса на натиск. За разлика от това, да бъдеш
контролиран се характеризира от по-голяма ригидност и преживяване, че трябва да направиш това, което правиш. Има преднамереност, цел, но липсва истинско усещане за избор. Когато са контролирани, хората, по думите на Де Чармс (de Charms), са пионки
на желаните резултати, дори когато имат намерение да постигнат
тези резултати.” [7]. В основата на поведенията, които са породени
и контролирани автономно, не стоят цели и намерения. Те са
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резултат от собствен избор и в основата им лежи стремеж към
самоизразяване [7]. Намеренията, независимо дали са свързани с
личността (напр. повишаване на самооценката, запазване на самочувствието и пр.) или със средови фактори (напр. различни награди,
печалби и подкрепления), пораждат и регулират поведенията, като
по този начин изместват автономната регулация на поведението.
Автономната регулация на поведението, която е резултат от мотивационна ориентация към автономност, не е свързана с постигането на цели и с изпълнението на намерения, а само с възможността да изразиш себе си чрез собствения си избор и воля.
Самодетерминирани са действия и поведения, които са израз
на избор, а неавтономни и ориентирани към контрол са действия и
поведения, които са породени и регулирани от очаквания относно
резултата. Колкото повече едно поведение е самодетерминирано,
толкова по-голяма е органичната цялостност и хармоничност на
индивида, толкова по-самостоятелно той функционира. Съществува
позитивна корелация между развитието на Егото и ориентацията на
индивида към автономност. Хората, които имат мотивационна
ориентация към контрол или имат безлична ориентация,
(приписвайки причинност за случващото се в живота им на фактори
извън личността – късмет, стечение на обстоятелствата и пр.) имат
трудности в изграждането на единно, цялостно и непротиворечиво
усещане за собствения си Аз, проблеми в развитие на Егото, т.е
проблеми в моралното развитие (според теорията на Льовингер).
Високо контролираните от външни и вътрешни фактори индивиди
би трябвало да имат затруднения и в изграждането на собствената
си идентичност [6].
Външните контекстуални събития могат да насърчават или да
редуцират автономността на поведението [7]:
Ø наградите редуцират вътрешната мотивация и самодетерминацията, когато се възприемат като контролиращи, а не като
подкрепящи, тъй като упражняват натиск върху хората да действат
по определен начин;
Ø заплахите и крайните срокове, оценяването и наблюдението
действат по посока намаляване на вътрешната мотивация за изпълнението на определена дейност и редуцират самодетерминацията;
Ø възможността за избор и позитивната обратна връзка, която
е насочена към потвърждаването и признаването компетентността
на индивида, увеличават вътрешната мотивация и усещането за
автономност;
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Ø насърчаването на автономността от контекстуалните фактори увеличава удоволствието и интереса към дейността, повишава
креативността, развива когнитивната гъвкавост, намалява ригидността, развиват се възможностите за концептуално учене, възниква
позитивен емоционален фон;
Ø извършените чрез самодетерминация поведенически и личностови промени са изключително самоподдържащите се и устойчиви във времето;
Ø насърчаването на автономността от външните фактори
повишава самооценката, намалява агресивността, възниква и се
развива възприеманата компетентност, оформя се предпочитание
към избор, води до по-добро здраве.
Вътрешните, личностови фактори не винаги поддържат авномността. Те могат да действат контролиращо, пораждайки натиск,
стрес и напрежение, също както и външните контролиращи събития
като крайни срокове или заплаха от провал. Интраперсоналните
фактори, които не са свързани с Аз-а, а със задачата, намаляват
усещането за контрол и повишават вътрешната мотивация. Интраперсоналните фактори, свързани с Аз-а като самооценка, самочувствие, защита на престиж и др., намаляват вътрешната мотивация и
въздействат контролиращо, повишавайки напрежението [7].
Според Плант и Райън [15], вътрешно контролираната регулация на поведението, която е свързана с Аз-а, ще подкопава вътрешната мотивация, която е резултат от интерес и избор. Следователно
вътрешната мотивация и автономността са резултат от избори,
които изразяват собствената ценностна система, морални принципи,
итересите и възгледите, които са в основата на идентичноста.
Хипотетично може да бъде формулирано допускането, че съществува позитивна корелационна зависимост между поведенческа автономност и развитието на идентичността – т.е. високите резултати по
скалите за автономност ще бъдат съпътствани от високи резултати
по скалите за измерване на идентичността и обратното. Логично е
добре развитите идентитет и автономност да възпрепятстват експериментирането с наркотични вещества и да бъдат в основата на
успешната превенция на злоупотреба и хроничната зависимост от
ПАВ. При подрастващите в статус на дифузна идентичност употребата на цигари, алкохол, марихуана, кокаин и инхаланти е найсилно изразена в сравнение с техните връстници с идентичност,
намираща се в останалите три статуса [11].
Изследователите, работещи в рамките на теорията за самодетерминацията, успяват да приведат достатъчно експериментално
574

изведени доказателства за това, че “контролираната регулация
изчерпва енергията” за разлика от автономната, която осигурява
нужната жизнена енергия на организма за поддържане на самоконтрола на нужното ниво и която действа витализиращо. Този
феномен те обясняват с удовлетворяването на базисните потребности от автономност, компетентност и свързаност, при което организмът получава нужната му за саморегулация енергия [8].
Въпросите за източниците на виталност и жизненост са
коментирани и от последователите на Его психологията във връзка
с причинността, която стои зад редукцията на самоконтрола. Едно
от възможните обяснения за провалянето на самокотрола и нарастването на импулсивните поведения е изчерпването на психичната
енергия, на силата на Его-то. С провалянето на контрола върху
импулсите става невъзможно постигането на дългосрочните цели и
поддържането на целенасоченото поведение [12]. Теорията за
самодетерминацията обяснява изчерпването на енергията на организма чрез преобладаването на контролираната над автономната
регулация.
Изследването на Кассър (Kasser) и Райън от 1996г. емпирично
отдиференцира два вида дългосрочни цели - вътрешни стремежи
(аспирации) и външни стремежи [8]. През 2004 г. Ванщеенкисте
(Vanshteenkiste), Саймънс (Simons), Ленс (Lens), Шелдън (Sheldon),
и Деси (Deci) описват кои цели могат да бъдат определени като
дългосрочни вътрешни или дългосрочни външни. Според тях
стремежът към афилиация, личностно развитие и генеративност са
вътрешни цели, докато стремежите към здраве, слава и привлекателност са идентифицирани като външни дългосрочни цели. Изследванията са категорични, че акцентът върху вътрешните цели е
свързан с по-добро здраве, благополучие и работоспособност [8].
При невъзможност да бъдат удовлетворени базисните потребности (от компетентност, свързаност и автономност) съществува
тенденция хората да се насочват към заместване на вътрешните
цели с външни. Това е стеремеж към намиране на външни индикатори за собствената ценност. Но заместването на вътрешните с
външни цели пречи на постигането на вътрешна интеграция и
чувство за благополучие, дори когато външните цели са били
напълно постигнати [8]. Отнесена към употребата на ПАВ, тази
закономерност може да бъде една от вероятните причини за наличието на дълбоки и трудно преодолими чувства на неудовлетвореност и депресивност у зависимите. Заместването на вътрешните
цели, насочени към удовлетворяване на базисните организмични
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потребности, с външните цели, като напр. чрез прием на ПАВ да се
постигне избягване на негативни емозии и получаване на удоволствени преживявавния, няма да доведе до постигане на субективно
усещане за психично благополучие, нито до по-висока степен на
вътрешна интеграция. Постоянното присъствие на негативните
емоционални преживявания не винаги може да бъде обяснено с
вродени дефицити на неврофизиологично равнище (дефицит на
ендорфини или невротрансмитери като допамин и серотонин).
Вероятно невъзможността да бъдат удовлетворени потребностите
от автономност, компетентност и свързаност е постоянен източник
на фрустрация и негативни емоционални преживявания.
След създаването на теорията за самодетерминацията на Деси
и Райън, възникват още две нови теоретични направления, които
следват с малки модификации идеите на основоположниците на
тази теория. Функционалната теория за самодетерминацията на
Уеймайер (Wehmeyer), подобно на теорията на Деси и Райън,
описва като самодетерминирани онези поведения, които са израз на
избор и собствена воля, така че всеки индивид е “основен каузален
фактор в собствения си живот” [19]. Уменията и нагласите за самодетерминирано поведение са негови основни съставни елементи и
се изграждат през целия жизнен цикъл, но основно в детството и в
юношеството. Уеймайер включва към споменатите съставни елементи възприятията за Аз-ефективност, очакванията за резултат,
самопознанието, самоосъзнатостта и уменията за: вземане на
решения, решаване на проблеми, правене на избори, поставяне на
цели, самонаблюдение, самозащита и вътрешен локус на контрол.
Създаденият от него въпросник за измерване на степента за самодетерминация (Arc’s Self-Determination Scale) изследва четири
основни характеристики – автономност, саморегулация, психологическо овластяване и самореализация. Теория за ученето в рамките
на теорията за самодетерминацията (Self-Determined theory of
learning) е създадена от Митхауг (Mithoug) и колеги през 2003г. и е
насочена към определяне способностите на хората с увреждания за
постигане на поведение, което е самодетерминирано. Те считат, че
индивидите, които са достатъчно самодетерминирани, могат свободно да изразяват и изявяват своите нужди, интереси и способности - лесно правят избори, поставят си цели и могат да планират
как да ги постигнат; чувстват се свободни, независими и трудно се
поддават на чуждо влияние, когато трябва да направят избор или да
планират живота си. Авторите на тази нова теория за самодетерминацията въвеждат възгледа, че освен способностите за самоде576

терминация у всеки индивид съществуват и възможности у средата,
които насърчават или задържат реализирането на самодетерминираните поведения [19]. Следователно е логично да допуснем, че
индивидите, които срещат трудности в процесите на индивидуация
и сепарация от значимите други в своя живот, ще имат трудности в
самодетерминацията и постигането на изградена идентичност.
Самодетерминация – приложение на теориите в изследванията и терапията на разстройства, дължащи се на употреба на
ПАВ
Връзката между автономност, разбирана според дефиницията
на теорията за самодетерминацията на Деси и Райън, и адаптация е
изследвана сред студенстката общност в Иран през 2010 г. [18].
Авторите на изследването не успяват да докажат причинно-следствената връзка между автономност и адаптация, но убедително
извеждат наличните негативни корелации между двете променливи
– ниските стойности на автономността са придружени от високи
стойности на затрудненията в адаптацията, т.е. високо ниво на
депресивност, тревожност, соматични симптоми, социална дисфукция (които са типични за употребяващите ПАВ). Резултатите от
изследването показват, че автономността като конструкт е приложим не само в индивидуалистичните култури на западните общества, но и в колективистичните култури на държавите от близкия
изток. Това потвърждава верността на едно от основните допускания в теорията за самодетерминацията, а именно, че автономността
е базисна човешка потребност, която е в основата на мотивацията и
поведението на индивидите, независимо от културно обусловените
влияния на обществата, в които те живеят.
Понятието, което стои на противоположния полюс в дихотомията автономност и липса на автономност, не е зависимост, а
хетерономност. “Хетерономността, обратно, се отнася до собствените действия, които човек преживява като контролирани от сили,
които са чужди на Аз-а или които заставят човек да действа по
определен начин въпреки собствените си ценности или интереси” [4
цитиран в 18] Хетерономното поведение е противоположно на автономното и не предполага самостоятелен контрол и саморегулация, а
е изцяло външно контролирано, подчинено на външните изисквания
и възпрепятстващо самоопределението и себереализацията. Ако се
върнем към психоаналитичното разбиране за източниците на тревожност, можем да си обясним повишените нива на тревожност при
индивидите с трудности в адаптацията и с употреба на ПАВ чрез
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изтласкване в несъзнаваното на импулсите и желанията. Изтласканите психични съдържания са в основата на нерешените вътрешни конфликти при тревожните личности. Те възпрепятстват процесите на самодетерминация и са причина за празния Аз-образ на
употребяващите ПАВ, както вече беше коментирано по-горе. Но не
по-малка опасност за самодетерминацията и развитието на автономността крие импулсивността като поведение и характеристика на
темперамента. Прекалено контролиращата социална среда, както и
прекалено либералното обкръжение, което не подпомага развитието
на добър контрол върху импулсите, възпрепятстват развитието на
механизмите са самоконтрол, поведенческа и емоционална саморегулация. От това следва, че не е възможна успешна самоопределение, развитие на автономност, компетентност и свързаност в
социална среда, която е прекалено контролираща и подтискаща
самодетерминираното поведение или която се харатеризира с липса
на контрол и на успешни поведенчески модели за контрол върху
импулсите – адаптивни модели, които да бъдат интернализирани в
процесите на социализация. Високият външен контрол, както и
слабо контролираните импулсивни поведения пречат на реализацията на собствения потенциал на личността и на успешната й
социална адаптация. След като индивидът не може да задоволи
своите организмични потребности, вероятно ще се стреми към
задоволяване на сурогатни потребности.
Изтласкването на собствените желания и импулси в резултат
на силно контролираща социална среда може да стане причина за
висока ориентация към контрол и стремеж към изпълнение на
социалните очаквания, стандарти и предписания за сметка на
собствените потребности. Самооценката на личността става изключително зависима от мнението на другите, поради липса на вътрешни критерии за ценност. Това обуславя повишената емоционална
лабилност и уязвимост на силно ориентираните към социалните
норми, стандарти и награди индивиди. Неустойчивата условна
самооценка, контролираната регулация и недостатъчната саморегулация пораждат висока емоционална лабилност.
Вероятно условната самооценка е опосредстваща променлива
между ориентацията към контрол и специфичните мотиви за прием
на алкохол. Проведено през 2004г. в САЩ изследване установява,
че при употребяващите алкохол студенти самооценката не е
безусловна, а условна и зависи от приемането и признанието, получени от социалната среда. Измерванията на мотивацията чрез
използване на четирифакторен модел на мотивация (мотивация за
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повишаване на настроението, копинг мотивация – за справяне с
негативните емоции, социална мотивация и мотивация, свързана с
конформност) показват, че функцията на приема на алкохол е
свързана повече с емоционалната регулация (повишаване на позитивния афект и неутрализиране на негативния), отколкото със
социалните мотиви – избягване на социалното отхвъляне и постигане на социалното одобрение. И в двата случая крайната цел е
постигане на по-висока самооценка, което мотивира злоупотребата
с алкохол [14].
Mотивационната ориентация към контрол, при която поведението е контролирано от социален натиск или от очаквания за
социални награди за сметка на саморегулацията, е предиктор на
външни причини за прием на алкохол. Външните причини от своя
страна са придиктор на субективно възприеман от изследваните
лица по-интензивен социален натиск от страна на връстниците им
по посока консумация на алкохол и резултатът е увеличено
количество консумиран алкохол [13].
През последните десет години експерименталните изследванията в полето на зависимостите, използващи теориите за самодетерминацията, доказаха приложимостта на тези концепции в
лечението на разстройства, дължащи се на употребата на ПАВ.
Подкрепящото автономността консултиране успява да повиши
автномната мотивация за отказ от тютюнопушене, а автономно
мотивираните пациенти успяват да се въздържат значително подълго след провеждане на интервенциите в сравнение с групата
изследвани лица, в която е бил приложен контролиращ стил на
краткосрочно консултирe [21]. Интензивното лечение на разстройства, дължащи се на употребана тютюн, при което се прилагат
интервенции, целящи да подпомогнат и подкрепят пациентите в
избора им на отказ от тютюнопушенето, се оказват много поуспешни при поддържането на продължителна абстиненция в сравнение с интервенциите, практикувани при предоставянето на грижи
в общността [22]. Изследването на резултатите от лечението при
зависими от опиати, включени в метадонова програма, показва, че
по-високите резултати от лечението се дължат на вътрешна мотивация и възприемана подкрепа на автономността. Високата външна
мотивация и ниската вътрешна мотивация са предиктори на ниски
резултати в метадоновата програма. Отрицателни са и резултатите
при изследваните лица, които вярват, че зависимостта е част от собствената им личност и е устойчив аспект на Аз-а [24]. Терапевтичните методи, насочени към повишаване на автономната
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саморегулация и чувството за компетентност, увеличават периода
на въздържание при пациенти с разстройства, дължащи се на
употребата на тютюн [23].
Насоки за бъдещи изследвания
Въпросът, който се очертава, е дали теориите за самодетерминацията са способни да обяснят механизмите на формиране на
основните личностови характеристики при употребяващите ПАВ крайно високите степени на невротизъм (крайното подтискане на
собствените емоции и желания) и импулсивност (поведенческо
дезинхибиране) чрез невъзможността да бъдат удовлетворени
базисните човешки потребности от автономност, компетентност и
свързаност в контекста на твърде контролиращата и силно ограничаваща автономната регулация на поведението социална среда?
Има ли опосредстващи променливи между общата мотивационна
насоченост и формирането на невротизъм и/или импулсивност?
Друг важен въпрос е доколко изясняването на взаимоотношенията
между процесите на самодетерминация, самоконтрол и саморегулация може да подпомогне развитието на етиологичните модели на
злоупотребата и зависимостта от ПАВ? Дали теориите за самодетерминацията са приложими и могат да бъдат полезни в разграничаването на субтипове зависими според степента, в която поведението е автономно ориентирано или ориентирано към контрол,
независимо дали контролирането е свързано с интраперсонални или
външни контекстуални фактори?
Възможно е тези цели да прозвучат странно при опит за обяснение на психопатологични процеси чрез теория, която успешно
отговаря на изискванията на Позитивната психология и нейните
интереси към причините за щастието, за високото усещане за
психично благополучие, пълното разгръщане на личностовия потенциал и пр. Теорията за самодетерминацията, доколкото е положена
в границите на Организмичния подход, се доближава до Хуманистичната психология. Според Маслоу съществува вродена потребност у всеки човек от развитие и осъществяване на собствените му
способности и потенциали, стремеж да задоволява потребността си
от самоактуализация [3].Подобни са възгледите на Деси и Райън. Те
допускат, че всяко човешко същество е по природа активно и
развиващо собствената си структурираност до достигането на цялостен и добре интегриран Аз. Неудовлетворяването на потребностите
от развитие, интеграция и себереализация крие опасност от развитие на патологични процеси според Организмичната парадигма.
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Маслоу пише в “Мотивация и личност”: “Всяка теория запсихопатогенезата трябва на свой ред да почива пряко върху теорията за
мотивацията ” [1].
Очертават се няколко основни насоки за провеждане на
бъдещи експериментални изследвания:
1. Установяване степента на удовлетвореност на потребностите от автономност, компетентност и свързаност в зависимост от
вида и тежестта на злоупотребата и зависимостта от ПАВ.
2. Изясняване на връзката между тежестта на проблемите,
свързани с употребата на ПАВ, и мотивационната ориентация (към
контрол, автономна ориентация или безлична ориентация).
3. Изследване на връзката между общата мотивационната
ориентация (към контрол или/ към автономност) и нивата на
невротизъм/тревожност и на импулсивност/ поведенческо дезинхибиране при злоупотребяващи и зависими от ПАВ.
4. Проследяване на самодетерминацията и общата мотивационната ориентация (ориентация към контрол, автономна ориентация или безлична ориентация) при Тип І/А и Тип ІІ/Б зависими по
типологиите на Клонингер и на Бабор.
5. Проучване на възможностите за нова типология на зависимите от наркотични вещества на основата на тежестта на разстройството и факторите на уязвимост, сред които и общата мотивационна насоченост или специфичните умения за самодетерминация.
6. Изследване на дефицитите в специфичните умения за
самодетерминация при Тип І/А и Тип ІІ/Б зависими от ПАВ по
типологиите на Клонингер/ Бабор. Установяването на затрудненията във функционирането на специфичните елементи на самодетерминацията според теорията на Уеймайер - възприятия за Азефективност, очаквания за резултат, самопознание, самоосъзнатост
и умения за: вземане на решения, решаване на проблеми, правене на
избори, поставяне на цели, самонаблюдение, самозащита и вътрешен локус на контрол.
Резултатите от бъдещите изследвания ще бъдат полезни за
изясняване психопатогенезата на разстройствата, дължащи се на
употреба на психоактивни вещества, при планиране превантивни
мерки срещу употребата на ПАВ, при провеждане на лечение и
рехабилитация на злоупотребяващите и зависими от наркотични
вещества и алкохол.
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НЕВРОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА НАРУШЕНИЯТА
НА ЧЕТЕНЕТО И ПИСАНЕТО
Цветанка Ценова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Резюме: Взаимовръзката между нарушенията на четенето и на
писането като проява на патология на развитието е дискусионен проблем,
около който се фокусират две становища: 1. при децата, както при възрастните, е възможно съществуване на разстройства в единия компонент на
писмения език при запазеност на другия; 2. това не е възможно – винаги са
засегнати и двата компонента, но не винаги в една и съща степен и
различията се проявяват в по-късен онтогенетичен етап, тъй като четивните нарушения бележат по-бърза положителна динамика, а писмените –
по-бавна. Две емпирични изследвания са насочени към изясняване на тази
проблематика. С първото се изяснява, че по принцип овладяването на
четенето е по-достъпно и се осъществява по-бързо в сравнение с овладяването на писането. С второто се разкрива, че по-големите деца с дислексия на развитието имат нарушения и на четенето и че не са възможни
изолирани нарушения на четивните и писмените механизми при
дизонтогенеза на писмения език.
Ключови думи: фонологичен и лексикален път на четене и писане,
дислексия на развитието, нарушения на четенето и писането

Увод
Нарушенията в овладяването на четенето и писането в тяхната
първична форма, обозначавани в по-ново време като дислексия на
развитието или специфична дислексия, са обект на дългогодишни
мултидисциплинарни проучвания. В по-ново време те често се
разглеждат в парадигмата на специфичните нарушения на ученето
(specific learning disabilities) като водещ по значимост техен
компонент (Oyer et al, 1994), към който се добавят и математически
нарушения. В международно приетата документация обикновено се
определят като важен елемент на разстройствата на училищните
умения (МКБ – Х ревизия, 1992), които често са свързват с нарушения в овладяването на устния език. Въпреки многобройните
изследвания и натрупани резултати, концептът дислексия на развитието остава свързан с ред въпросителни и неизяснени въпроси.
Един от тях е въпросът за съотношението между нарушенията на
четенето и на писането, т. е., за структурата на дефицитите при
дислексия.
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Съвременната литература (Мавлов, 2000; Матанова, 2001;
Асенова, 2009) позволява на четенето и писането да се гледа като на
способност, която се свежда до умения за транслиране на фонеми в
графеми или на графеми във фонеми с цел предаване или приемане
на смислова информация. Четенето на глас е процес на декодиране
на графични знаци в смислени звукови сигнали. При четенето наум
декодирането е съкратен имплицитен процес, който не преминава
през слуха и вокалната сигнализация, но също е насочен към
смисъла на прочетеното чрез лингвистични и мисловни операции.
Писането под диктовка е процес на кодиране на звукови сигнали,
носители на смислова информация, в графични знаци. Самостоятелното писане също е преимуществено имплицитен, съкратен
процес, непреминаващ през слуха и вокалната сигнализация и
насочен към смисловото изложение на информацията посредством
лингвистични и мисловни операции. Четенето и писането могат да
протичат и по-различно, изключвайки декодирането и кодирането.
В някои случаи те се извършват автоматично, без схващане на
смисъла на прочетеното или написаното.
Съществуват два механизма на четене или два пътя, по които
четенето се осъществява: фонологичен (звуко-буквен) и лексикален
(глобален). Единият е фонологичното четене, отдолу-нагоре или
botton-up, наричано още сублексикално. При него се извършва
последователна фонологична преработка, елемент по елемент, в
която ключов момент е съотнасянето на графемите с фонемите.
Вероятно тя е присъща само на лявата хемисфера. При втория
начин на четене думата се прочита глобално, без фонологичен
анализ и графемо-фонемни съотнасяния. Известен е като четене
отгоре-надолу или top-down. Тук преработката е холистична, като се
осигурява директен достъп до семантичното съдържание на думата,
в което вероятно участва и дясната хемисфера (Мавлов, 2005).
Четенето отдолу-нагоре е предимно синтетично. Основава се на
идеята, че текстът е йерархично организиран (съставен от равнище
фонема/графема, сричка, дума, изречение) и за да бъде разбран,
четенето преминава през различните равнища в посока от найниското към най-високото. Четенето отгоре-надолу е предимно
аналитично. То представлява своеобразна игра на изграждане на
хипотези и отгатване, свързана с личния опит, при която се извършва движение от цялото към частите. При смесения (интерактивен)
модел на четене е налице едновременно взаимодействие на двата
механизма – отдолу-нагоре и отгоре-надолу (Георгиева и др., 2005).

585

Писането се основава също на тези два механизма – фонологичен и
лексикален.
Анализът на механизмите на четенето показва, че човек се учи
да чете не само чрез усвояване на графо-фонемните съответствия, а
паралелно и посредством изграждането на зрителен речник – за
ортографичната форма на думата. След преминаването на думата
през зрителния речник, нейното значение се извлича от семантичния речник. Речникът за ортографичната форма на думата активира
и фонологичния речник, благодарение на което тя може да бъде
произнесена (Мавлов, 2005). Нормалният четец използва едновременно и двата пътя на четене, които взаимно се допълват. Тези,
които първоначално овладяват фонологичен тип четене, постепенно
преминават и към лексикален и обратно – обучаваните първоначално в лексикално четене на следващ етап овладяват графо-фонемните корелации, лежащи в основата на фонологичното четене.
Опитният четец ползва доминиращо лексикален, глобален прочит,
който протича бързо, с изпреварващо декодиране на знаците – антиципация. Единствено непознатите или много сложните по състав
думи (напр. Новохудоносор) налагат по-бавен прочит буква по
буква.
В четенето и писането активно участват няколко левохемисферни зони. Зрителната конфигурация на буквите се приема чрез
зрението и се трансформира в електрически импулси. По оптичния
нерв те се предават към окципиталния лоб на мозъка в първичното
зрително поле. Оттам импулсите се пренасят в задните части на
мозъка - в гирус ангуларис. Левият ангуларен гирус е зоната, в
която се извършват графемно-фонемните трансформации (Мавлов,
2010) и благодарение на това масата от звукове и букви, които
използваме, се транслира в реч. Осъществяват се зрително-звукови
връзки, ако думата е позната. Ако тази връзка се направи, за което
са необходими една-две секунди, думата влиза в зрително-звуковия
речник и се обработва като цяла дума. За непознати думи е
необходим по-продължителен анализ в зоната на Вернике – зона на
фонетичния анализ. Това обикновено продължава повече от две
секунди, през които думата се сегментира на срички, всяка сричка
се озвучава и звуковете се комплектоват. Третата зона, ангажирана
с писмената езикова преработка, е моторната кора. В нея моторните
модели на образите на буквите се развиват, складират и извикват
при писане.
Невроанатомичният субстрат, на който се базира двойният път
на четенето и писането, е подробно изяснен от Асенова (2009), При
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четене участват: левият долен окципитален кортекст, участващ в
зрителната ортографична обработка; зоните, близо до границата
между горна и средна темпорална гънка на лявата хемисфера,
включени в семантичната обработка; левият фронтален оперкулум,
основно отговорен за фонологичната обработка. Задната част на
горната темпорална гънка е хранилище на фонологичната информация за думите, а задният долен темпорален кортекс – на ортографичната информация (зрителните образи на буквите и думите). Тези
две зони са в реципрочна връзка. При писане в ангуларната и в
супрамаргиналните гънки се съхраняват алографите (репрезентациите на буквите, включващи различни техни варианти в зависимост от това дали са малки или големи, печатни или ръкописни).
Графичните моторни програми, свързани с ръкописа на буквите, се
съхраняват в интрапариетален район, определян като графемна
зона.
В невропсихологията, както показва литературата, четенето и
писането се приемат за взаимосвързани, но и относително автономни съставки на единна способност със сложна организация. Това се
доказва ясно при придобита церебрална патология. В 1978 г.
немският лекар Kussmaul съобщава за пациенти, при които лезиите
водят единствено до нарушения на писмената форма на речта
(Матанова, 2001). Това той нарича „лексикална слепота” и отбелязва, че възрастните, при които се наблюдава, се обособяват в две
групи: в първата болните могат да пишат, но не могат да четат, а
във втората са загубили способността си както да четат, така и да
пишат. Този факт потвърждава относителната независимост на
процесите четене и писане и същевременно тяхната взаимосвързана
невропсихологична организация.
Събраният до края на ХХ в. изследователски материал е
достатъчен, за да се направят следните изводи за природата на
дислексията:
1. Разпадът на писмената реч при възрастните се наблюдава
при мозъчни поражения, главно при увреждания в задния слепоочен
дял на лявата мозъчна хемисфера. В зависимост от локализацията
на увредата, може да пострадат уменията за четене и писане
съвкупно или само едното от тях. Обикновено писменият език е
увреден успоредно с говоримия, но има и случаи на разпад само на
писмения.
2. При децата се наблюдават сходни, но не еднакви с тези при
възрастните клинични характеристики. Дислексичните симптоми
при децата обикновено не са резултат от органични мозъчни
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увреждания или болести, макар че безспорно са налице мозъчни
дисфункции. При тях се засягат едновременно четенето и писането
като паралелни развитийни механизми със синхронна онтогенеза.
Механизмите на увреждане могат да се отличават както със
синхронност, така и с автономност в зависимост от онтогенетичния
период, в който възникват. При придобитата форма на дислексия
четенето и писането са усвоени преди настъпването на мозъчното
поражение и, в зависимост от локализацията му, ако е засегнат
невроанатомичният корелат само на единия компонент, е възможно
той да претърпи разпад, а другият да се запази. Но детският мозък в
най-ранните фази на развитието си все още не е преминал през
специализация в дейността на хемисферите, така че уврежданията
принципно имат друг ефект – не могат да не се засегнат и двата
компонента на писмения език като паралелно развиващи се,
онтогенетично синхронни процеси.
Налага се мнението, че е възможно дизонтогенезата да доминира било в четенето, било в писането, но не и да обхваща изолирано едното при пълна съхраненост на другото. Ето защо в по-ново
време вродените и рано придобити нарушения на развитието
(формирането) на писмения език се бележат в преобладаващата част
от света с единния термин дислексия на развитието или специфична
дислексия (за краткост – дислексия), като се имат предвид разстройствата и на четенето, и на писането (Матанова, 2001).
Но този въпрос – за единството на нарушенията на четенето и
писането при децата, все още е актуален. В логопедията се приема
за особено съществен с оглед необходимостта от прилагане на
целесъобразни, диференцирани корекционно-терапевтични методи
при дислексия. Дискутира се върху това, възможно ли е и при
децата да няма синхрон между разстройствата на двата компонента
на писмения език. Има автори, които ясно застават на позицията, че
нарушенията на четенето и на писането не се явяват изолирано като
нарушения на развитието (Тодорова, 2008). Според други автори е
възможна пълна съхраненост на единия компонент в съчетание с
разстройства в другия - Barry (по Плачкова, 2006) твърди, че при
децата може да е засегнато само писането при запазено четене.
Barry допуска, че „в този случай се касае за деца, чийто интелектуален потенциал им позволява да компенсират лексикалните
дефицити” (цит. от стр. 842).
Други автори изказват по-умерени мнения, че в много случаи
на нарушения на писмения език при децата единият компонент
страда по-тежко от другия, без да е изяснено какво точно е съот588

ношението в това направление. Подобни сведения се откриват у
Беккер и Совак (1981). Те обръщат внимание на това, че четенето и
писането са тясно свързани помежду си, но не са идентични. „В
процеса на обучение децата могат да овладяват тези видове дейност
в различна степен” (цит. от стр. 91). Според Тодорова (2008)
клиничната практика показва винаги синхронно засягане и на двата
процеса при децата, но без това задължително да е изразено в
еднаква степен.
В тази връзка Estienne (1985) отбелязва, че някои разглеждат
дислексията и дизортографията (дисграфията) като отделни нарушения, приемайки, че и като нарушения на развитието те могат да
бъдат засегнати поотделно – мнение, добре открояващо се и в
руската логопедична литература (Лалаева, 1999; Волкова и
Шаховская, 2000; Садовникова, 2005). Според Estienne някои деца
имат трудности при писане, но не и при четене, но това може да се
наблюдава само на един по-късен училищен етап. Всеки лошо
пишещ е бил и лошо четящ. Следователно, обсъждайки нарушенията на четенето и писането, не можем да не вземаме предвид и
факта, че те имат определена динамика, влияеща върху проявяването им в различните възрастови периоди. В МКБ–10 (1992)
изрично се обръща внимание на това, че за да се идентифицират
специфичните разстройства на развитието на училищните умения
трябва да се взема под внимание самият ход на развитието, като се
вземат предвид два фактора:
(1) тежест – изоставане в четенето с 1 година на 7-годишна
възраст има съвсем различно значение от изоставане с 1 година на
14-годишна възраст;
(2) промени в структурата на нарушението – речевото закъснение в предучилищна възраст обикновено се нормализира, доколкото е засегната говоримата реч, но то бива последвано от специфично изоставане в четенето, което на свой ред намалява в
юношеството и главният проблем, който остава в началото на
зрялата възраст, обикновено е тежкото разстройство на правописа.
Динамиката на нарушенията на писмения език обсъжда
Estienne (1985). Тя пише, че израствайки, децата с нарушен писмен
език започват да четат повече или по-малко по-правилно, отколкото
в началото, а трудностите им се пренасят главно върху писането.
Във всички случаи обаче те остават неуверени в четенето и не
обичат да четат. Елементарните грешки при четене и дори при
писане отпадат, броят на грешките намалява, но проблемите личат в
по-комплицирани учебни ситуации - овладяване на чужди езици,
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разбиране на материал в учебници, писане на есе. В юношеска
възраст някои могат да четат бързо, но неточно и колебливо или без
нужната интонация.
В литературата не бяха открити становища за неравномерното
овладяване на четенето и писането и специално за по-бързия темп
на формиране, характерен за четивните умения в сравнение с
писмените. Косвено се стига до заключението, че по силата на
своите невропсихологични механизми четенето представлява полесният и по-достъпен, по-бързо овладяващ се компонент на писмения език.
По наши наблюдения в българската училищна и логопедична
практика вниманието на специалистите е по-силно насочено към
нарушенията на писането, отколкото на четенето. Писмените
нарушения се приемат за истинският проблем при децата, за което
навярно донякъде допринася и влиянието на руската школа, силно
фиксирана върху дисграфията и по-слабо застъпваща проблематиката на четивните нарушения. Имайки предвид, че у нас диагностичното оценяване на всеки вид патология, вкл. на четенето и
писането, се осъществява без стандартизирани инструменти, всички
крайни оценки на специалистите са резултат от измервания поскоро „на око”, отколкото с представителни методи. Създават се
предпоставки за необосновано подценяване на нарушенията на
четенето.
Въпросът за съотношението между нарушенията на четенето и
на писането при дислексия остава отворен поради това, че не е
добре проучен емпирично. От такива позиции през 2011 г. са
проведени две изследвания.
Изследване І
Първото изследване представлява проучване на съотношението
на уменията за четене и за писане със следната експериментална
постановка:
Хипотеза: Четенето се овладява по-лесно от писането и това се
проявява в по-напреднала фаза на училищното обучение, когато
четивните затруднения са смекчени, а писмените са по-силно
забележими.
Цел: Чрез съпоставка на уменията за четене и на тези за писане
при ученици от ІV клас да се разкрие, че овладяването на двата
компонента на писмения език – четенето и писането, не е едвакво
достъпно и не протича с един и същ темп.
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Пред изследването бяха поставени следните задачи:
• Да се проучи успехът, който учениците имат по четене,
писане и математика и се докаже, че е възможно постиженията
специално по четене и по писане да не са еднакви.
• Да се докаже по-бърз напредък във формирането на умения
за четене в сравнение с формирането на умения за писане.
Пряката проверка на уменията за четене и за писане е трудно
осъществима и би довела до трудно съпоставими резултати. Ето
защо тяхното равнище на развитие е проучено косвено, чрез
анкетен метод. Седем учители на ученици от седем паралелки на
ІV клас в три софийски учелища отговарят на следния въпрос за
успеха на техните ученици:
Моля, отговорете на въпроса как оценявате успеха на
учениците от класа по писане, по четене, по математика към този
момент.
Математическите умения не са обект на изследването, но са
включени, за да бъде пълна картината на успеваемостта на
учениците и да се стигне до по-широка база данни. Съставени са
списъци с имената на децата от всеки клас, с графи, в които трябва
да се отбележат оценките срещу всяко име.
С анкетата е проверен успехът на учениците от три паралелки
на ІV клас в 28-мо, три паралелки на ІV клас в 74-то училище и една
от 141-во училище, общо на 149 четвъртокласници. Броят ан
изследваните лица във всяка паралелка е представен в таблица 1.
Резултатите от първото изследване информират за успеха на тези
ученици по трите дисциплини – четене, писане и математика,
оценен по шестобалната система. Основни показатели са броят на
децата, получили съответната оценка по дадената дисциплина,
груповият бал, отнасящ се до всеки клас, и средната аритметична
величина на оценките на всички ученици по отделните дисциплини.
Пример:
28-мо училище
ІV а клас (21 деца)
Четене: 2 – 1 дете 2 х 1 = 2 Писане: 2 – 3 деца 2 х 2 = 4
Матем: 2 – 2 дете 2 х1 = 4
3 – 4 деца 3 х 4 = 12 3 – 6 деца 3 х 6 = 18 3 – 4 деца 3 х 4 = 12
4 – 5 деца 4 х 5 = 20 4 – 5 деца 4 х 5 = 20 4 – 5 деца 4 х 5 = 20
5 – 4 деца 5 х 4 = 20 5 – 1 дете 5 х 1 = 5 5 – 3 деца 5 х 3 = 15
6 – 7 деца 6 х 7 = 42 6 – 6 деца 6 х 7 = 36 6 – 7 деца 6 х 6 = 42
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Общ бал: 96
X = 4,6

Общ бал: 83
X = 4,0

Общ бал: 93
X = 4,4

Резултати от изследване І
Данните от първото изследване са обобщени както следва:
Таблица 1: Успех на учениците по четене, писане, математика
Брой ученици

Четене

Паралелка 1 - 21

Бал 96

Паралелка 2 - 24

Бал 134

Паралелка 3 - 22

Бал 110

Паралелка 4 - 18

Бал 90

Паралелка 5 - 23

Бал 124

Паралелка 6 - 19

Бал 103

Паралелка 7 - 22

Бал 100

Общо 149

Бал 757

X = 4,6
X = 5,6
X = 5,0
X = 5,0
X = 5,4
X = 5,4
X = 4,5
X = 5,08

Писане
Бал 83
Бал 121
Бал 107
Бал 85
Бал 118
Бал 97
Бал 99
Бал 710

X = 4,0
X = 5,0
X = 4,9
X = 4,7
X = 5,1
X = 5,1
X = 4,1
X = 4,76

Математика

X = 4,4
Бал 124 X = 5,2
Бал 109 X = 5,0
Бал 88 X = 4,9
Бал 120 X = 5,2
Бал 110 X = 5,8
Бал 97 X = 4,7
Бал 741 X = 4,97
Бал 93

5.2
4.97
5
4.8
4.6

5.08

4.76

математика
писане
четене

Фигура 1: Постижения на ИЛ в три основни области
Резултатите недвусмислено показват, че писането в най-голяма
степен затруднява учениците. Следва математиката и накрая, наймалко предизвикващо затруднения, е четенето. Всъщност математиката и четенето са с много близки показатели, а писането със своя
най-нисък показател се очертава отделно от тях. Обяснението на
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факта, че то е най-трудно, се крие в неговата невропсихологична
природа.
При реализиране на четенето фонологичният механизъм е
силно подпомаган от лексикалния. Четейки, човек преминава през
процес на бързо отгатване на написаното по отделни детайли,
наричан антиципация, в което роля играят определени ориентири –
цялостен образ на думата, дължина на думата, отделни букви и
срички, вероятно и първата буква. Обикновено е достатъчно да се
„сканира” с поглед контурът на думата, за да се извлече от паметта
значението й и да се стигне до нейното прочитане. Още преди да е
декодирана буква по буква, познатата дума е прочетена на базата на
предварителното й познаване и изпреварващо протичащите семантични операции. Това улеснява трансформирането на графичните
знаци във фонемни в явен вид (при четене на глас) или в скрит (при
четене на ум).
При писане вероятно ролята на лексикалния компонент е послаба. Изисква се прецизно пресъздаване на фонологичната знакова
структура, за да се приеме, че написаното е точно, изпреварващите
операции са по-слабо изразени. На преден план е трансформирането
на фонеми в графеми, но фонемите се проявяват с ред алофонни
варианти, които трябва да бъдат обединени в един основен, за да се
направи правилен избор на буква, а знанията за фонемите са силно
зависими от слуховия гнозис. Последното не съществува при четене
- четящият вижда буквата, която е обединител на всички алофони
на звука и я прочита, стига да я познава и да няма нарушения на
зрителния гнозис. Зрението е по-мощното човешко сетиво, чрез
него се получава много по-богата и диференцирана информация,
отколкото чрез слуха. Това е основен фактор за по-лесното осъществяване на трансформирането на графемите във фонеми и за
сливането им в срички и думи. Явно по-трудна е обратната
трансформация - на фонемите в графеми, която изисква високо
развит слухов опит и предварително овладени умения за декомпозиране (анализ) на фонологичната структура на езика. Дори да не
може да я анализира, детето е в състояние все пак да чете глобално,
особено ако има добре развита зрителна памет; но не можейки да
анализира тази структура, то не е в състояние да пише.
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Изследване ІІ
За по-детайлно изясняване на четивните умения, също през
2011 г. е извършена и пряка, индивидуална проверка на тези умения
със следната експериментална постановка:
Хипотеза: При децата с дислексия в по-напреднала фаза на
училищното обучение нарушенията на четенето може да не са
силно забележими, но такива съществуват и те са доказуеми в
съпоставка на четивните умения на дислексиците с тези на
учениците в норма.
Цел: Да се проучат уменията за четене на ученици от ІV клас с
и без дислексия на развитието и се установят различията между тях.
Пред това изследване бяха поставени следните задачи:
• Проучване на четенето на думи и изречения при ученици с и
без дислексия на развитието.
• Проучване на скоростта на прочит на думи при ученици с и
без дислексия на развитието
Това изследване прониква пряко в областта на четивните
умения, като четенето на думи и изречения се превръща в основен
емпиричен метод. Думите са 18 на брой:
домат
минзухар храст
тетрадка остър подскача
царевица маса
плаче
снежен куршум кораб
танцува
екар
пеперуда сладко
широк автобус
На детето се дава лист с написаните с подходящ шрифт думи,
които то трябва да прочете и продукцията му се записва. След
прослушване на записа, се описва в протокол всяка неправилно
прочетена дума във варианта, в който е прочетена, със съответните
грешки, както и времето за прочит на всички думи. Изброяват се
правилно и неправилно прочетените думи. За четене се предоставят
и 5 изречения, които също се записват и по-късно се подлагат на
анализ:
В гардероба дрехите на Надя лежат прилежно сгънати.
На масата в хола е сложена ваза с цветя.
В гората препускаше стадо елени и сърни.
По време на ядене не трябва да се говори.
В шумата се крие бодлив таралеж.
Инструкцията е проста и се състои в приканване на детето да
прочете колкото се може по-добре думите, след което и изреченията.
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Изследвани са 60 ученици от ІV клас, 30 от които са с предварително установена дислексия на развитието (експериментална
група – ЕГ), 30 са в норма (контролна група – КГ). Всички деца от
ЕГ, по данни на логопедите, имат груби нарушения на писането и
нееднакви нарушения на четенето, които при някои деца могат да се
определят като леки, а при други като по-изразени.
Таблица 2: Субекти на второто изследване

Училище

Група
Пол

София
141-во

София
28-мо

София
74-то

Гълъбово

М

7

4

4

3

18

Ж

1

4

5

2

12

М

1

5

9

3

18

Ж

1

2

7

2

12

10

15

25

10

ЕГ

КГ

Общо

Общо

30

30

60 – 36 м, 24 ж

Два са показателите за сравнение между ЕГ и КГ – брой
правилно прочетени думи и скорост на четене. Максималният
възможен групов бал възлиза на 540 (18 думи х 30 участника).
Резултатите са анализирани математически чрез стойностите на
средната аритметична величина и на t-критерия на Стюдънт – р,
което следва да бъде по-малко от 0,05, за да се приема резултатът за
статистически значим.
Резултати от изследване ІІ
Група

ЕГ

Правилно прочетени думи
Общ
брой
491

X

Р

16,45

Таблица 3: Четене на думи
Скорост на прочита

Време (в
сек.)
1681

55,97

531

17,62

X

0, 000460
КГ

540

17,93

Р
0, 000000
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Данните показват, че учениците от ЕГ четат правилно 90,9% от
думите, а тези от КГ – 100%. Стойността на р сочи статистически
значими различия между двете групи.

90.9

ЕГ

100

КГ
85

90

95

100

105

Фигура 2: Дял на правилно прочетените думи в ЕГ и КГ

Различията между двете групи са още по-явни при сравнението
по показател скорост на четене. Тук р също показва статистически
значими разлики, но те са още по-добре видими чрез сравнение на
абсолютното време, което е било необходимо на едната група (ЕГ –
1681 сек.) и на другата (КГ – 531 сек.), за да прочете думите. В
експерименталната група прочитът е протекъл много по-бавно,
което се доказва и от стойностите на средните аритметични
величини в двете групи.

100
55,97

ЕГ

50
0

17,62

КГ

Фигура 3: Скорост на четенето на думи в ЕГ и КГ по стойности на X

По данни на логопедите четивните умения на учениците от ЕГ
са различни, присъстват по-добри и по-лоши четци. Но дори при
по-добрите с по-внимателно вглеждане се установяват различия в
сравнение с нормата. Те се доизясняват чрез качествения анализ,
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направен въз основа на записите на продукцията от четене на думи
и изречения.
По принцип учениците от ЕГ сричкуват и често четат първо
шепотно на срички, след което успяват да прочетат цялата дума.
Много от тях четат и побуквено, със запъване – с паузи и повторения на първата сричка или буква. Допускат голямо разнообразие
от грешки, свидетелстващи за нарушения на четенето. Откриват се
по-малки грешки, тип фонемни парафазии – пропускане, и добавяне
на елементи (на букви и срички, вкл. вмъкване на букви в срички
със струпани съгласни), заместване на едни елементи с други (на
букви и срички, включително на букви вкл. със сходно звучащи
фонемни аналози), както и много големи грешки – пълна замяна на
една дума с друга, като заместителят може да е сравнително близък
до оригинала или много далечен и в него едва-едва да личи
фонологичният контур на оригиналната дума. Замените на думи са
в посока както на скъсяване, така и на удължаване и някои от тях
изглеждат повече от странно. Някои деца не успяват да прочетат
написаното и се отказват („не мога да прочета това”). Най-много са
трудностите при прочита на дългите и с по-сложна структура думи.
• Царевица – царевиц, цефеница, цариевица, Враца (!)
• Пеперуда – температура, пеперудка
• Подскача – подъскача, отскача, подскаца, подкаран,
подокача, подстачка
• Автобус – автомобил, атобус
• Домат – думата, домът
• Храст – крас, хризантема
• Рядко – сладко
• Минзухар – мизухар, минзухара
• Лекар – лек, полека
• Кораб – коран, корав, коруба
• Снежен – снажен
• Широк – широко
• Куршум – крушум, куршун, круша
Децата от ЕГ изпитват още по-големи затруднения при
необходимост да четат изречения. Тогава се регистрират същите
като гореописаните грешки (напр. Натя вместо Надя, верме вместо
време, тарилеж, вместо таралеж и пр.). В допълнение се наблюдава
видимо напрегнато, бавно четене, често без осмисляне на прочетеното или забързано и дори сравнително правилно четене, но отново без достигане до смисъла. Доколко той е осъзнат, е проверено с
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кратки въпроси към отделните изречения от рода на: „Какво е
сложено на масата?”, при което се оказва, че детето не може да
отговори, независимо че току-що е прочело изречението. Когато
бъдат накарани да го прочетат отново, обикновено могат да дадат
отговор. Възможностите на едно от децата да чете изречения са
толкова ограничени, че успява да възпроизведе правилно само
първите срички на думите. Някои деца от ЕГ четат сравнително
гладко и правилно думите, но определено не показват същите
умения при четенето на изречения.
При четенето на изречения също се регистрират чести замени
на думи: лежаха (вместо лежат), приложение, приложено, приложно (вм. прилежно), скъсани (вм. сгънати), шумът (вм. шумата),
бодли, бодлите (вм. бодлив), дрехи (вм. дрехите), таралежите (вм.
таралеж) и пр. Едно от децата чете изречението „Под шумата се
крие бодлив таралеж” като „Шумът се крие бодлите таралежи”,
при което изпуска думата „под”; друго чете вместо „През гората
препускаше стадо елени и сърни” „Из гората препуска стадо елени
и сърна”. Не само пропускане, но и добавяне на думи се отбелязва
при четенето на изреченията, както в този пример - „На масата в
хола е сложена ваза с бели цветя”. Много странно е, че децата от
ЕГ извършват грешен прочит, изопачаващ написаното и лишаващ
изречението от смисъл, без това да им прави впечатление и да
предизвика опит за самокорекция. Именно последното говори, че
достигането до смисъла е нарушено, което понякога не се афишира
и остава неразпознато, особено ако детето чете сравнително гладко
и бързо.
Изводи
Резултатите от изследването водят до изводи с теоретическа и
с практическа насоченост. Те потвърждават едновременно и автономната природа на четенето и писането, и тяхната онтогенетична
взаимовръзка. Подпомага се изясняването на невропсихологичните
механизми на развитийната дислексията, като определено се
потвърждава тезата за наличие на разстройства и в двата компонента на писмения език. Данните рефлектират върху двете найважни сфери на практиката - диагностика терапия. От тях следва
необходимост от адекватна проверка на четивните умения паралелно с писмените и прилагане на комплекс от корекционно-терапевтични мерки, необходими за преодоляване на нарушенията на
писането и четенето.
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СЪЗАВИСИМОСТ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ
НА ДИСФУНКЦИИТЕ В ПОВЕДЕНЧЕСКИЯ МОДЕЛ
НА СЪЗАВИСИМИТЕ
Десислава Иванова
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
Резюме: Разглеждат се психологическите аспекти на съзависимостта
и съзависимото поведение. Актуалните подходи в изследването на проблема и в изучаване психологическите особености на съзависимите лица.
Фокусът е върху проблемите на тези, които съжителстват със злоупотребяващи с вещества – един малко изследван ракурс в глобалния проблем
наркомании.
Ключови думи: съзависимост, зависимост, съзависими , наркомании,
съзависимо поведение

Въведение
Проблемите на съзависимото поведение първоначално привличат вниманието на специалистите, които работят със зависими лица.
Те обръщат внимание на тежестта на дисфункциите не само в
поведението на злоупотребяващите с психоактивни вещества, но и
на разстройствата във функционирането на тези, които съжителстват с тях. Съществуват множество теории, които обясняват възникването и развитието на зависимостите. В най-общи линии
наркоманията – това е употреба на наркотици, т.е. психоактивни
вещества. По отношение на тази формулировка няма съществени
различия в научните изследвания и публикации [9, с. 85]. Но едва
отскоро (преди не повече от 20–30 години), психолозите насочват
своето внимание към изучаване поведението на тези които съжителстват със зависими лица: техните родители, съпрузи, деца [11,
с. 98]. Според експертите в тази област, близките на злоупотребяващи с вещества, формират неефективни модели (копинг-стратегии)
за справяне с проблемите, произтичащи от зависимостта[3, с. 18–
19]. Ето защо те се нуждаят от консултиране и професионална
помощ, което да окаже положително влияние в посока – избор на
по-зрели копинг-стратегии и модели на поведение в отговор на
проблемите от съжителството със зависимия[6, с.41].
Същност на съзависимостта
Понятието съзависимост се появява на психотерапевтичната
сцена в края на седемдесетте години на XX век [16, с. 70]. Няколко
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американски психолози биха могли да претендират за първенство
при формулировката на концепта. Сред тях са водещи фигури в
областта на съзависимостта като Сондра Смоли, Робърт Брадшоу,
Робърт Съби и Джон Фрийл. Безспорно е обаче, че терминът се
използва едновременно в няколко възстановителни центрове в
Минесота в Америка – средище на борбата със зависимостите и се
свързва с програмите за лечение на разстройства вследствие употребата на наркотици. Според Робърт Съби и Джон Фрийл терминът
се използва за описание на хора, чийто живот е силно повлиян от
взаимоотношенията им с човек, пристрастен към химични вещества. Съзависимият брачен партнъор, дете или любовник на наркомана или алкохолика развива нездравословен модел на справяне с
живота като реакция на нечия чужда злоупотреба с различни
вещества [3, с. 54]. Специалистите наблюдават процес, при който
хората, които поддържат близки взаимоотношения със страдащ от
зависимост към психоактивни вещества, развиват физическо,
психическо и емоционално състояние, подобно на зависимостта[16,
с. 70–71]. За да обозначат това състояние, първоначално използват
различни думи, най-вече от професионалния жаргон, превърнали се
по-късно в синоними на понятието съзависимост – съзависим,
съалкохолик, неалкохолик, паразависим. Основната идея в случая е
че, съзависимите са хора, чийто живот е станал неуправляем в резултат на обвързване със зависим. На I-та Конференция по съзависимости в САЩ, Аризона, 1989 г. се дава определение, според
което съзависимостта е устойчиво състояние на болезнена зависимост от импулсивни (т.е. ставащи неуправляеми) форми на поведение и от мнението на други хора, формиращи се при опита на
човека да придобие увереност в себе си, да осъзнае собствената си
значимост, да определи себе си като личност (има се предвид, че
тези опити се реализират по неверен път) [3, с.63]. Оттогава
(началота на 70-те години на XX век) до сега определението на
понятието съзависимост се е разширило. Специалистите започват да
разбират по-добре влиянието, което зависимият към психоактивни
вещества оказва върху семейството си, както и влянието, което
семейството оказва върху него. Те забелязват също така, че повечето близки хора на проблемния в семейството развиват модели на
реагиране и справяне, които много си приличат [5, с. 61]. Част от
работещите в тази област смятат съзависимостта за болест, при това
хронична и прогресираща. Други са на мнение, че това е нормална
реакция спрямо абнормна личност. Често се твърди, че съзависим е
онзи, който е позволил да бъде повлиян от поведението на друг
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човек и е обсебен от идеята да контролира поведението на този
човек [12, с. 107]. Някои определения, дадени от консултанти в
областта на съзависимостта, представители на различни школи в
психологията, улавят същността на проблема, характеризирайки
съзависимостта като състояние на емоциите, психиката и поведението, което се развива в резултат на продължително прилагане на
набор от рестриктивни норми и правила. Това са такива правила и
норми, които не позволяват открито изразяване на чувства и директно обсъждане на лични и междуличностни проблеми. Други
специалисти по проблемите на съзависимостта я определя като
съвкупност от себенавреждащи, заучени поведенчески модели или
недостаъци на характера, които водят до намалена способност за
създаване и участие в любящи, интимни взаимоотношения [19,
с. 47]. Джон Брадшоу дава впечатляваща формулировка на съзависимостта, определяйки я като изключително тежка форма на стресово разстройство. Да си съзависим това означава да бъдеш във
война със себе си – това прави невъзможно себеуважението и самосъхранението [15, с. 46]. Мелъди Бийти, сама преминала през центрове за лечение на съзависими, преодоляла проблема и специализирала за работа с жени във възстановителни програми нарича
съзависим онзи, който до такава степен е позволил да бъде повлиян
от поведението на друг човек, че да бъде обсебен от идеята да
контролира поведението на този човек [2, с. 58]. Според консултантът Скот Егълстън, съзависимостта е начин за задоволяване на
потребностите, чрез който потребностите не могат да бъдат задоволени. Ние постъпваме неправилно, водени от правилни подбуди [16, с. 65].
Друго представляващо интерес определение на съзависимостта
дават руските нарколози А. Данилина и И. Данилин, назовавайки
съзависимост онези психологическите особености на взаимоотношенията между зависимия и единия (най-често майката) или и
двамата родители, които предизвикват резки, травмиращи изменения в психологическото състояние на последните, променят структурата на личността им и препятстват не само ефективното разрешаване на конфликтната ситуация в семейството, но и самия
процес на лечение [8, с. 33]. От методологическа гледна точка ценно е изследването на друг представител на руската школа – В.
Барцалкина, която разглежда дисфункционалните семейства [17,
с. 42] като възможна базисна предпоставка за развитие на съзависими отношения. Според Барцалкина ако поне един от съзави-
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симите членове преодолее съзависимостта това значително ще
повиши възможностите за оздравяване на семейната система.
Кое е правилното определение на съзависимостта? Някои
описват причините, други резултатите, някои обхващат цялостното
състояние, други – само симптомите, някои обсъждат моделите на
поведение, други акцентират върху болката. Съзависимостта не
може да бъде дефинирана с няколко изречения [2, с. 87]. Сърцевината на определението, обаче, както и на възстановителния
процес за семействата, би трябвало да се търси в начина, по който
съзависимите са позволили поведението на зависимия към вещества
да им влияе и в начина, по който се опитват да оказват влияние
върху него – в онова обсебване, контролиране, ниско самочувствие,
натрапливо „помагане” и грижовност, постоянен гняв и вина, проблеми в общуването и главоломно сриване на собствената идентичност [18, с. 14–16]. Всички тези форми на поведение, които
препятстват намирането на вярното отношение към най-важния
човек в живота ни – самите ние.
Психологически особености на дисфункциите в поведенческия модел на съзависимите в семейството
Зависимостта на член от семейството към определено психоактивно вещество или клас от психоактивни вещества неизбежно
нарушава взаимоотношенията вътре в семейната система. Докато
зависимият е подчинен на веществото и периодично се бори със
собствените си чувства на безпомощност и неуправляемост, членовете на семейството са изправени пред сложен емоционален конфликт [12, с. 98]. Безсилието, което изпитват, е свързано с факта, че
не могат да предотвратят зависимостта, нито пък са в състояние да
контролират поведението на зависимия, докато той е подвластен на
наркотиците. Много семейства трябва да признаят, че са загубили
контрола още преди зависимия да започне да използва наркотици.
Повечето от написаното за консултиране на съзависимите е насочено към взаимоотношенията между тях и злоупотребяващия с
вещества. За съжаление, истината е че макар и да не могат да контролират поведението на зависимия, близките са и отговорни и
потърпевши от онова, което той върши. Неуправляемостта нерядко
идва под формата на всякакви крайности, които те са готови да
приемат, и действително го правят, за да контролират поведението
на зависимия. Целият живот на семейството се върти около цикъла
на прием на веществото [8, с. 31]. Времето, през което съзависимият
или съзависимите в семейството се опитват да бъдат спасители
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и/или преследвачи на жертвата(зависимия) може да продължи от
няколко месеца до години – пет, десет или завинаги. Според спецификата на конкретния случай, когато не са предприети стъпки за
лечение или няма възможност за такова, съзависимостта може да
доведе до редица тежки психосоматични заболявания, част от които
със смъртен изход [14, с. 67]. Изложените проблеми диктуват необходимостта от терапия [1, с. 38]. Ако успеем да решим тези проблеми, преодоляването на съзависимостта може да се превърне във
вълнуващ процес [6, с. 8]. Целта на терапията в тези случаи е да
научим съзависимите да разпознават и съзнателно да се откажат от
неефективните копинг- стратегии, които са развили в резултат на
съжителството си със зависимия [7, с. 55]. Оздравителния терапевтичен процес е насочен към научаване на нови форми на поведение [2, с. 97], които да им помогнат да преодолеят непоносимата
болка, с която са живели дълго и да възстановят уменията сами да
се грижат за себе си.
Заключение
Актуалността на проблема се определя от липсата на изученост
на психологическия феномен съзависимост. По проблемите как да
се помогне на зависимия от вещества има множество публикации,
проведени са редица научни изследвания. Проблемите на съзависимите от семейството остават засега неизучени и като че ли на заден
план. Имаме достатъчно основания за да твърдим, че съзависимите
преживяват своите страдания в сянката на зависимия близък. За
страдащите от съзависимост все още е трудно постижимо да получат информацията и професионалната помощ, от която се нуждаят и
която заслужават. Отношението на терапевтите и психологическите
консултанти към съзависимите като към хора, на които е необходима психологическа помощ и програми за възстановяване (насочени специално към техните нужди), все още не е ясно изразено.
Поставянето на началото в това отношение е както въпрос на
отговорна професионална позиция, така и жизненоважно за оздравяването на много семейства, в които проблемите на съзависимостта сериозно застрашават оцеляването на семейната структура.
Необходимо е да бъдат разработени и апробирани ефективни и
достъпни програми, насочени към оказване психологическа помощ
на близките на зависими лица. По този начин ще бъде възможен
процесът на преодоляване на съзависимото поведение и обучение в
нови по-ефективни модели (копинг-стратегии) – по-здравословни,
както за самите съзависими, така и за хората, с които съжителстват.
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Необходимо е да отбележим, също така, че съзависимостта не само
се явява мъчително състояние за страдащия от нея (често дори помъчително от зависимостта), но и за другите членове, приемащи
такива правила и форми на взаимоотношения, които подържат
дисфункционалното състояние в семейната система В това отношение широк спектър от специалисти в областта на зависимостите
и зависимите поведения(лекари, психолози, психиатри, социални
работници) биха могли да съдействат и бъдат полезни в подпомагане на засегнатите от съзависимостта .
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НАГЛАСИТЕ ОТНОСНО СМЪРТТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Теодор Гергов
ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме: Темата за смъртта е относително пренебрегвана от научноизследователска гледна гочка. Този доклад представлява опит за внасяне
на допълнителна яснота относно преживяванията свдързани с леталния
изход. Проведено бе изследване на нагласите за смъртта в третата възраст,
което доказа тяхната разнородност.
Ключови думи: смърт, стареене, старост, нагласи, трета възраст

Тя е единственото сигурно нещо, тя е неизбежна, тя е смъртта.
За нея или се говори малко или се мълчи. Както казва Уайлд [18],
човек може да преживее всичко освен смъртта, тя е факта, от който
той не може да се отърве с обяснение. Повечето хора дори не
желаят да чуват тази дума, предизвикваща студ, страх и ужас у тях.
Това е разбираемо от гледна точка на това, че обществото учи и
възпитава още от детска възраст индивида как да се справя с
живота, а относно неговото отрицание – смъртта, не казва нищо.
Ако все пак го направи, то е като че да предизвика още по-големи
страхове – от Божия съд, от ада, от вечните мъки [2]. Тази теза
застъпва и Градев [5] отбелязвайки, че каквото и табу да поставят
възрастните върху обяснението на смъртта, тя в крайна сметка не
може да се прикрие от децата. Тъкмо обратното – табуто над смъртта ражда нейни символи, които усилват страховите изживявания,
съпътстващи опита на детето да осмисли това скривано, потайно за
него събитие.
Страхът е емоцията, която най-често се асоциира с темата за
смъртта. Това психично преживяване, зародено още в детството,
често не напуска човека през целия му живот, подтискайки неговите
жизнени планове. То неизменно се актуализира при мисли относно
смисъла на съществуването, а те не са редки в третата възраст.
Човек е така изграден, че на дадена възраст неизбежно се замисля за
своята преходност. Разсъждавайки по този деликатен въпрос, той
психически се подготвя за генералната равносметка на своя живот.
Тази подготовка добива все по-императивен характер за личността с
повишаващото се усещане за изчерпване на лимита от време.
Мисълта за наближаващия край понякога е толкова натрапчива, че
измества от съзнанието всички други проблеми. Това е неповторимо и строго индивидуално усещане, което остава достояние на
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отиващия си човек. То е най-сложното и най-интимното човешко
преживяване [20].
Кюблър-Рос [10] изследва преживяванията свързани със
смъртта и извежда пет стадия на приспособяване със ситуацията:
Първият е отричането. При него човек отхвърля възможността
за смърт, като близка реалност и търси други по-благоприятни
мнения и перспективи. Отричането служи като буфер при
получаването на неочаквани и шокиращи новини. Обикновено то е
временен защитен механизъм и не след дълго бива заменено от
частично приемане, което дава възможност на човека да се съвземе
и да задейства други, по-малко радикални защитни механизми.
Вторият стадий е свързан с изпитването на гняв. Когато човек
осъзнае, че действително ще умре, го обхваща раздразнение, негодование и завист. Характерният въпрос е „Защо аз?” Отговорите
обикновено са изпълнени с ярост и омраза, които се проектират
върху цялото обкръжение.
Пазарлъкът е третия стадий. При него човек се опитва да
удължи времето, той дава обещания и води преговори със своя Бог.
Пазарлъкът е опит за отлагане на базата на добро поведение,
включващ краен срок (например още едно представление, сватбата
на внука) и категоричното обещание, че нова отсрочка няма да се
иска.
Четвъртият стадий е депресията. Когато пазарлъкът не даде
резултат, а времето изтича, човека го обхваща безпомощност и
безнадежност. Депресията е средство за подготовка за загубата на
всички любими неща, улесняващо процеса на приемането. В този
стадий човекът не трябва да бъде насърчаван да гледа на нещата в
розова светлина, тъй като това ще възпрепятства осмислянето на
предстоящата смърт.
Приемането е петия стадий. В този последен стадий човек
приема смъртта и спокойно я очаква. Кръгът му на интереси се
затваря и той остава насаме със себе си.
Смъртта е екзистенциален феномен на индивидуалното човешко съществуване и всякакви обобщения за нея са относителни. Тя е
биологично, психично и нравствено така многолика, както и самия
живот. Нейната характеристика варира между коренно противоположни полюси, като се почне от смъртта щастие, мине се през
смъртта избавление и се стигне до онази страшна кончина, от която
всички бягат [12].
Birren [23] различава няколко типа реакции към смъртта:
приветствуващи, приемащи, презиращи, отлагащи и реакции със
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страх. Възможни са и реакции с безразличие, които са плод на
психично отпадане, нелечима болест, старческо слабоумие, многократни мозъчни удари или пък на силна емоционална устойчивост и
философски размисли. Тази многоликост ни провокира да търсим
различия и в нагласите относно смъртта във възрастта, която е найблизко до срещата си с нея. Нашето основно допускане е, че
нагласите за смъртта при старите хора ще се проявят в различни
форми и съдържание.
Субекти и методи
В изследването взеха участие 36 клинично здрави субекти на
възраст от 65 до 80 години при средна възраст от 73.5 години. От
тях 17 мъже и 19 жени, живущи на територията на Благоевградска,
Врачанска, Софийска и Пазарджишка административно-териториални области. В качеството на основен изследователски метод е
използван въпросник, структуриран на базата на мултидименсионална скала за страха от смъртта - MFODS (27). Въпросите са
отворени и всеки може свободно и уникално да изрази своето
мнение. За интерпретацията на отговорите е използван контент
анализ. Въпросите са следните:
1. Страхувате ли се от смъртта?
2. Страхувате ли се от процеса на умиране (например, страхувам се да не умра много бавно)?
3. Страхувате ли се за значимите други (например, имам страх
някой от моето семейство да не почине)?
4. Имате ли страх от преждевременна смърт (например, имам
страх, че ще умра преди да постигна целите си)?
5. Изпитвате ли страх за това какво ще се случи с тялото след
смъртта Ви и бихте ли го дарили на науката?
6. Страхувате ли се от неизвестното (например, за това, че
смъртта е край на едно съществуване) и гледате ли на смъртта, като
на ново начало?
След попълването на въпросника с всеки изследван бе проведена и кратка беседа с цел добиване на по-пълна информация и
доуточняване на някои аспекти на отговорите.
Резултати и дискусия
На първият въпрос по-голяма част от изследваните лица
(83.3%) отговарят, че се страхуват от смъртта. Тази реакция е
обяснима предвид факта, че в старческа възраст смъртта се явява
все по-близка реалност. Характерна е съпротивата срещу неотмен609

ните ограничения на живота и смъртта, задължителни за всеки
човек. Чувството за изключителност, прониква живота на всеки
човек - „Аз не съм като другите, общите закони не ме касаят”. В
редица случаи това е така, но не и по отношение на смъртта.
Самотата и социалната изолация, които са характерни за тази
възраст, изострят страха от смъртта. Изследвания показват, че
причина за сраха от смъртта за много хора се явява невъзможността
да бъдат с другите [28]. Както отбелязва Киров [8] мисълта за
заплашващото усъмотяване е мъчителна, защото смъртта е скъсване
на всички връзки, пълно изолиране, абсолютна самота.
Наблюдават се и известни нюанси в дадените отговори. Някои
отговарят: „няма да ми е приятно”, „в известна степен”, „понякога”,
което говори за едно по-ниско ниво на страха. Отговори като
„понякога” свидетелстват и за липса на константност на преживяването. По-скоро страхът се отключва при екзистенциални размисли, загуба на близък човек или събитие застрашаващо собствения живот. Страхът от смъртта според DePaola, Neimeyer и Ross
[24] в тази смятана за уязвима възраст, може да се дължи и на
интернализирани негативни нагласи свързани с обществени предразсъдъци и стереотипи.
Друга, макар и по-малка част от изследваните (16.7%) споделят, че не се страхуват от смъртта. Те я приемат за естествен процес
и демонстрират спокойно отношение към нея. Едно от лицата дори
ни цитира сентенцията на Е. Хъбард: „Не вземайте живота твърде
на сериозно, живи от него няма да излезете.” Такова отношение е
разбираемо, имайки предвид, някои от спецификите на третата
възраст. Както отбелязва Петров [14], с напредването на възрастта
човек постепенно свиква с мисълта за смъртта. От пълното игнориране на тази тема, той преминава към нейното избягване и на края
достига до по-реалистично отношение към смъртта. Този процес на
мирогледно приспособяване може да протече постепенно или рязко.
Фамилярността на темата за смъртта, спокойствието и охотата с
която тя се дебатира са типични за тази възраст. Това се дължи
вероятно на влошеното здраве, инвалидността, самотата, ниският
социално-икономически статус и общата инволюция на организма и
психиката [22], [29]. В този смисъл, старият човек преминал през
многобройните изпитания на живота, преборил се с множеството
проблеми и незгоди, понякога гледа на смъртта, като на „сладка
почивка”. В подкрепа на това са и данните от проведеното от
Fortner и Neimeyer [25] изследване, които показват, че тревожността
свързана със смъртта се стабилизира през последните десетилетия
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от живота. Приемането на смъртта като неизбежен факт на самия
живот е по същество снемане на равнището на сковаваща тревожност, която поражда очакването на това събитие. Човекът, който е
прекарал своя живот продуктивно и пълноценно, може да приеме
мисълта, че един ден неговото „Аз” ще престане да съществува.
При някои от отговорилите, че не се страхуват от смъртта се
среща известна амбивалентност на нагласите (например „Не се
страхувам от смъртта, но искам да живея колкото се може подълго”). От една страна те заявяват, че не изпитват страх, от друга
все още виждат в живота ценност, с която не са готови да се
разделят с лека ръка. Такива хора се стремят да се дистанцират от
смъртта въпреки нейната неизбежност. За тях живота е дар и
пълнокръвното му изживяване е въпрос на дълбоко вътрешно
убеждение. Такова убеждение се базира на загърбване на стигмата,
която виси над думата смърт. Както казва Монтен [13] „Който се е
научил да умира, той се е отучил да бъде роб”. В тази насока са и
думите на П. Славейков [15] в „Кървава песен”: „Живота е живот за
онзи, който знай свободно да умре”.
По вторият въпрос се наблюдава пълно единодушие сред
анкетираните. За разлика от смъртта, тук всички заявяват, че се
страхуват от самия процес на умиране. Колкото и да се преплита
отношението към смъртта с това към умирането, те са достатъчно
обособени. В случаят изследваните лица се страхуват от умирането,
асоциирайки го с възможни страдания. Чести отговори са: „Страхувам се да не умра от коварна болест”, „Бавната смърт е нещо
ужасно”, „Мъчителната смърт ме ужасява”, „Искам да умра внезапно” и др. Този страх е продиктуван и от невъзможността да се
контролира обкръжаващата жизнена среда, както и собственото
съществуване. Тук имплицитно се включва и страха от загуба на
разсъдък и достойнство, както и този от възможността да станеш
зависим от околните за което свидетелстват дадени отговори като:
„Не искам да съм в тежест на децата”, „Дано не се превърна в
подобие на себе си”, „Нека умра в съня си” и др.
Въпросът за начина на умиране и страха от него е отколешен.
Милев и Слаников [12] обобщава някои схващания в тази насока.
Още Цицерон е казал: „Не смъртта, а умирането ме тревожи”.
Мадам дьо Севине пък твърди, че мрази живота повече заради
смъртните страдания, отколкото за тръните, с които той е посян
преди тях. За П. Стари: „Мигновената смърт е висшето щастие на
човешкия живот”. Римските императори пък предоставяли на
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осъдените да изберат начина на смърта си смятайки, че така им
подаряват живота.
Смъртта бележи границите на битието и не се отнася към него
самото, докато умирането е част от самия живот, и то последната,
завършващата. При него са валидни всички закони на живота,
съзнанието е будно, психичният живот продължава и той трябва да
бъде завършен достойно. Умирането е една от най-сложните
житейски задачи [1]. Диалектическата връзка между живота и
смъртта е такава, че често умирането дава най-добра представа за
самия живот. Мнозина умират така, както са живели (достойно или
недостойно). Умирането е свързано с промени в самочувствието и
светогледа на личността. Понякога то разколебава тези, които са
изглеждали твърди и достойни и мобилизира други, смятани за
мекушави и недостойни. Начина по които умира човек вълнува още
Солон и Анистен. За тях най-хубавото нещо е да умреш щастлив и
не трябва да се съди дали някой е щастлив преди да е умрял.
Правото на достойна смърт вълнува и съвременния човек. Въпросите за евтаназията, отказът от специализирани грижи и самоубийството остават открити и болезнени за съвременното общество [9].
С голяма категоричност са и отговорите на въпроса за страха
от загубата на значим човек. Всички попаднали в извадката споделят за наличието на огромен страх от такова събитие. Отговорите
са красноречиви: „Скръбта по починали близки е неописуема”,
„Страхувам се постоянно за всички близки”, „Няма по-страшно от
това да ти почине роднина”, „Ужасявам се да не загубя близък
човек”, „Много се страхувам! Бих искала първо аз да си отида от
този свят” и т.н. Някои от отговорите са конкретизирани и изтъкват,
че значимите други за тях са членовете на семейството и страховете
им са свързани изцало с тях. Това е обяснимо предвид факта, че с
остаряването, семейният живот и свързаните с него взаимоотношения добиват все по-голяма афективна значимост за личността.
Значението на семейните роли нараства за сметка на извънсемейните [26]. Остаряването засилва свързаността между съпрузите
и ги прави особено уязвими при загуба на партньора. Смъртта на
съпруга има комплексни последици, които започват от известни
материални затруднения и стигат до самотата и чувството за
ненужност.
Докато за индивида собствената му смърт е само хипотетично
събитие, за което никога не може да придобие собствен опит, то
загубата на обичан човек е реалност изпълнена с много негативни
преживявания. Това е един от най-тежките кризиси в човешкия
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живот изпълнен с психични сътресения и шокови състояния [19].
Скръбта е доминираща реакция на обкръжението на умиращия
човек. Понякога тя е толкова силна, че може да предизвика
заболявания, дори смърт. Смъртта на значимия близък има голям
трансформационен потенциал. Тя разстройва из основи функционирането на семейната система и е огромно предизвикателство пред
нейната цялост и идентичност [6].
Печалното състояние от загубата на покойника варира в
зависимост от ролята му в живота на опечаления. Съществува
мнение, че скръбта трае най-малко шест месеца, но може да трае
години или дори никога да не отмине напълно [5]. В потвърждение
на последното са и думите на едно от изследваните лица, което
заяви: „Няма лек за моята болка” по повод на починалата му преди
десет години дъщеря. В такива случаи, когато тъгата се споделя, се
постига частично разтоварване на емоционалния дистрес. Споделената скръб е половин скръб. Голяма психотерапевтична роля имат
и обредите и ритуалите свързани със смъртта. Те допринасят за
определена редукция и смекчаване на негативните психични тенденции [12]. Тази закономерност са забелязали и някои от изследваните лица, които споделиха, че посещавайки гробовете на свои
близки за възпоменание, изпитват някакво душевно облекчение.
Интересен феномен е и пазенето на мълчание относно покойника
или използването на специфични изрази, като: „Не му вдигайте
кокалите”, „Не го събуждайте”, „Оставете го където е” [7]. Това
явно е още един начин за редукция на тревогата и тъгата, гледайки
подсъзнателно на мъртвото тяло, като на нещо, което все още може
да бъде обезпокоено.
На въпроса за страха от преждевременната смърт отговорите са
многолики. Градират от: „Не, не ме е страх”, „Не се страхувам. На
тази възраст всеки трябва да е постигнал целите си ”; минават през
„Понякога”, „Малко ме е страх, надявам се да я предвидя”, „Бих
желала да знам кога ще се случи, за да направя някои желани от мен
неща”; и се стигне до отговори изразяващи категоричен страх „Да
изпитвам голям страх”, „Да, имам много задължения и цели и
държа всичко да свърша”, „Да, искам да оставя голямо наследство –
знания, обич, пари.” Така получените отговори най-общо очертават
две тенденции в нагласите.
Първата касае хората, които явно смятат, че вече са постигнали
всичко или пък е късно да се направи, каквото и да било повече.
Мисълта за това, че смъртта може да настъпи във всеки един
момент от живота, вероятно демотивира тези хора и те не изпитват
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нужда да упражняват контрол над случващото се. Влияние им
оказва и постепенното и необратимо снижаване на силите, загубата
на жизнен и емоционален тонус, които водят до отпадане на
стремежите, идеалите, желанията и радостите. Отсъствието на
амбиции, цели и смисъл в живота може да доведе до екзистенциален вакум. Празното съществуване се явява междинно състояние
между живота и смъртта.
Съзнанието, че смъртта ги съпровожда постоянно, не съдържа
нищо парализиращо за останалите хора. Напротив, за тях възможността и необходимостта от контрол над случващото се е несъвместима с идеята за смъртта. Те се стремят да структурират своя
живот съобразно целите и плановете, които все още имат. Проведено от Йолов изследване сред пенсионери показва, че и в тази
възраст хората имат идеи, амбиции и цели. Най-често доминира
желанието за материална и морална полезност на децата и близките.
Изтъква се и желанието за трудова и обществена дейност, както и
стремежа за запазване на добро здраве и постигне на дълголетие.
Такива хора обикновено имат свой собствен жизнен проект, който
държат да изпълнят и възможността за преждевременна смърт
генерира страх у тях. Осъзнаването на не толкова далечния летален
изход, мобилизира психична и физическа енергия за довършване
на започнатото и дори за нови начинания. Както отбелязва
Георгиев[4], „Жаждата за живот няма равна по своята сила и само
деградирането на личността може да й позволи да го прекъсне.
Потребностите, желанията, перспективите, несвършеното са безкрайни и затова няма възраст, в която човек да каже, че е приключил с делата си тук на земята.”
На въпроса за съдбата на вече мъртвото тяло се получиха
очаквани отговори. По-голяма част от лицата (86.1%) не се
страхуват за това, какво ще се случи с тялото им. Чести отговори са:
„Въобще не се страхувам”, „Знам какво ще се случи”, „Не ме
интересува” и т. н. Разбира се, срещат се и противоположни
отговори, както и някои по-нестандартни, като: „Макар да знам, че
тогава ще ми е безразлично, не ми е приятна съдбата очакваща
тялото ми”. Интересна тенденция е, че известна част (22.6%) от
заявилите липса на страх за тялото си лица, не биха го дарили на
науката. От една страна, на тялото вече не се гледа, като на носител
на живота, от друга пък се проявява необяснима ревност към него.
Явно тялото се мисли, като нещо, което ще продължи да им принадлежи и след смъртта. Възможно е такава позиция да е резултат и
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от някакво лично разочарование или религиозни вярвания. Едно от
лицата пък заявява, че ще остави това решение на близките си.
Все пак повечето изследвани лица (69.4%) с ухота биха дарили
тялото си на науката. Не са рядкост отговори, като: „Бих дарила
тялото си на науката с надеждата, че ще помогна на много хора да
оздравеят”, „Защо не, стига да е от полза”, „Категорично да”, „Защо
не, като знам, че част от мен ще остане на белия свят” и др. Тук
прави впечатление, че водещото при един такъв акт, за едни са
алтруизтичните подбуди (да се помогне на отделни хора, на
науката), а при други желанието им да оставят нещо от себе си и
след смъртта си. В този смисъл за първите това е още една
възможност да бъдат полезни, още една възможност да придадат
добавена стойност на живота си, дори когато вече ги няма. Вторите
пък са изкушени от възможността да удължат под някаква форма
живота си, оставяки частица от себе си да живее в чуждо тяло.
Последният въпрос генерира най-много неопределени отговори. Това е обяснимо предвид неговата екзистенциалност. Науката
все още не е дала категоричен отговор на големия въпрос, всичко ли
свършва с края на земния път. Това предпоставя варирането в
широки граници на отговорите за страха от неизвестното и за
смъртта, като ново начало. „Неизвестността ме плаши”, „Разбира се,
че ме е страх, това е нормално”, „Всеки нормален човек се страхува”, „Едва ли някой не се страхува” са само част от отговорите. В
тях се забелязва тенденция на обобщаване на личното преживяване
за всички хора. По този начин явно се постига редукция на
тревогата и страха. Според Ч. Летбитър [11] този страх произлиза
не толкова от определеното очакване на нещо ужасно, колкото от
чувството на смътна неизвестност, ужас от една безкрайна пустота.
Значителна част от изследваните лица (52.8%) гледат на
смъртта, като на ново начало. Въпреки, липсата на конкретна
представа за това начало, те се надяват, че то ще е по хубаво и под
някаква форма ще е свързано с настоящия им живот („Вярвам, че не
всичко ще свърши със смъртта”, „Може би ще се преродя в някакво
животно”, „Дано там горе да се видя с близките си”). В края на
живота си човек явно проявява по-голяма готовност да приеме
съществуването на задгробен живот, нещо, което вероятно е
отричал през целия си живот. Влияние в тази насока има и
религията. Както отбелязва Георгиев [4], тя подготвя човека за полека раздяла със земния живот, като му чертае перспективи в
отвъдното. Християнството утвърждава, че вършилите добри дела
на земята, на онзи свят ще пребивават в рая, изпълнен с изобилия,
615

радости и непомрачавано щастие. Грешните ще горят в ада.
Съществуват хора атеисти, които при срещата си със смъртта
започват да изпълняват църковни обреди, да рисуват в съзнанието
си успокояващи картини за живота си „там горе”, за срещи с
отишлите си роднини, за своеобразни връзки и наблюдение над
останалите живи. По този повод, осемдесет годишният по това
време К. Юнг [21] пояснява, че без нагласа за продължаване на
живота в отвъдното, личността върви против своите инстинкти за
самосъхранение, отива направо към нищото, към мрачния гроб.
Съвсем друго е, когато си представя картини, обогатяващи и
подкрепящи образи от страна на мъртвите. Колкото и несигурен да
е в това си схващане човек, той има преимуществото да приема, че
краят означава ново начало. Това го освобождава от угнетяващи,
травмиращи състояния. В дълбините на всяко живо същество,
изглежда съществува нагон към това да остане идентично на себе си
и да повтаря до безкрайност вече съществуващото [17]. В този
смисъл още Спиноза [16] е отбелязал: „Всяко нещо, доколкото е в
неговата власт, се стреми да постоянства в своето съществуване.”
Гледането на смъртта, като на ново начало понякога намира израз и
в специфични действия, които Ариес [3] нарича „осигуровки за
отвъдното”. Това са събирането на пари за собственото погребение,
подготвянето на дрехи, резервацията на парцел в гробищният парк,
дори и предварителното изкопаване на гроб и избор на паметна
плоча.
Съществуват и други нагласи, а именно да се гледа на смъртта,
като на абсолютен край. Това го догазват и част от отговорите
(47.2%) които се получиха, като: „Какво начало, това е край за мен
и за всички след мен, които са ми близки”, „Не гледам на смъртта,
като на ново начало, никой не се е върнал от там”, „Това са попски
приказки, за да успокоят хората, че ги чака по-добро” и др. В
голямата си част тези лица се базират на рационални научни
обяснения или на атеистични схващания. Милев и Слаников [12]
споменават и за хора, които цял живот вярват във възкресението, но
пред лицето на смъртта се усъмняват в него. Това състояние се
обяснява с факта, че при особената психична атмосфера на умирането разумът изведнъж се отказва от това, което е утвърждавал с
голяма тенденциозност. Рязката промяна на светогледната позиция
не е свързана винаги с предсмъртните мигове. Тя е възможна и при
всяка по-специфична житейска ситуация.
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Заключение
Както става видно нагласите относно смъртта се оказаха
разнородни в третата възраст. С това се потвърди и нашето основно
допускане, отчитащо множеството фактори влияещи върху този
конструкт. Жизненият цикъл на всеки човек протича в определен
социален и културен контекст, което неминуемо индивидуализира и
нагласите към неговия край. Страхът от смъртта, скръбта и
желанието за безсмъртие, не биха изглеждали неразрешими проблеми за отделния човек, ако той би могъл да осмисли и психически
да приеме тази неизбежна реалност. Тук е мястото и на съвременната психология, да разбули преживяванията свързани със
смъртта и да направи нейното приемане по-спокойно и достойно.
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СТЕРЕОТИПНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ РЕАКЦИИ, СВЪРЗАНИ
СЪС ЗАВИСИМОСТТА ОТ ХАЗАРТ
Иван Александров, Христо Кожухаров
Медицински университет„Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна
Резюме: Настоящия доклад е резултат от проучването на писмени
разкази на хазартно зависими пациенти. Такъв тип проучвания са рядко
срещани в научната литература по проблематиката. Целта му е
търсене на специфичното в поведението на хазартно зависимия –
реакции, ситуации и др. Към настоящия момент и въз основа на
използвания метод за анализ, резултатите се ограничават само до
представяне на честотата на проявление на даден признак, но те биха
могли да се използват впоследствие, като ориентация и основа за позадълбочени системни проучвания по проблема.
Ключови думи: зависимост от хазарт, стереотипни реакции.

Увод
Проблемите свързани със зависимостите, са били, и ще продължават да бъдат в центъра на интересите на множество изследователи и специалисти от практиката. В областта на психопатологията зависимостта се дефинира като повтаряща се във времето
употреба на вещества или дейности, доставящи удоволствие, при
лишаването от които настъпва „синдром на отмяна”, характеризиращ се с поява на неудоволствени психологични и/или телесни
симптоми [2].
Настоящия доклад разглежда конкретен тип зависимост –
хазартната. За тази проблематика има по-малко изследвания и
клинични наблюдения в сравнение със зависимостта от наркотици
или алкохол. Прегледа на научната литература по въпроса обаче,
очертава тенденция към засилване на интереса през последните
години, както от страна на психолози така и от психиатри, към попрецизното проучване на механизмите свързани с точно този тип
зависимост.
Патологичното влечение към хазарт, най общо, се характеризира с чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра, които
доминират в съзнанието на личността, трудно се контролират и
накърняват семейни, материални и социални интереси [3]. Такива
хора имат влошено личностно и социално функциониране, случва
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се да нарушават законите, загубват работата си, имат проблеми в
семействата си.
Актуалността на избраната тема е продиктувана и от засилената потребност на специалистите в практиката за по-разширено и
подробно разглеждане и на стереотипните поведенчески реакции
свързани със зависимостта от хазарт.
Проведеното изследване включва 20 пациенти преминали на
лечение през периода 2009 – 2011 г. от град Варна, и се състои в
проучване на написани собственоръчно от тях мнения и мисли
свързани със зависимост им от хазарт.
Методът който е използван за обработка на резултатите е
контент анализ.
Контент анализа е метод за емпирично проучване на съдържанието на текст или реч. При него се отчита честотата на определени речеви единици или смислови категории и на тази основа се
правят изводи на стоящите зад тях психични състояния [1].
В основата на контент-анализа като метод стои понятието
комуникация, тъй като чрез него се изследват самият комуникативен процес и продуктите му.
Най-често се смята, че честотата на появяване на даден
индикатор в текста е мярка за неговата значимост. В такъв случай
се измерва честотата. Не винаги обаче измерването по даден
принцип е безспорно. При изследване на ценностите или нагласите
по даден проблем тази презумпция не е задоволителна, тъй като
честотата на поява на дадена дума не показва коректно какво е
отношението ни към обекта на изследване. Именно затова настоящото изследване няма претенции към такъв тип анализи, а се
ограничава до идентифициране на типичното в поведението на
хазартно зависимите.
Контент-анализът е изследователски метод с много положителни страни - елиминирането на ефекта от присъствието на наблюдателя, много удобни условия за верификация, възможност за
повторение на изследването, възможност за контрол от независим
изследовател, възможност за изследване в исторически план.
В настоящото изследване се използва контент-анализ за
разкриване на стереотипното поведение свързано със зависимостта
от хазарт. За повтарящи се реакции приемаме тези, които се
заявяват от поне две трети от респондентите.
Емпирични показатели на анализа са: темата, видът на информацията (събитийна и коментарна), модалността на изказването
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(директивност), критичността на информацията и значението (денотативно и конотативно).
В последствие се потърсиха и някои корелации с дихотомно
скалираните променливи – пол и семейно положение.
Резултати от контент-анализа
Резултатите са представени в своята логическа свързаност по
доминираща тематика и след стилистическа обработка.
Бяха идентифицирани няколко доминиращи тематики
присъстващи при всички изследвани. Те са свързани с механизма на
залагане, развитието на зависимостта и емоциите на зависимите.
Повтарящите се думи, които присъстват при всички изследвани са
представени с удебелен шрифт.
• Повтарящи се думи и тематики свързани с „механизма на
играта”:
Зависимият винаги влиза в казиното с намерение да разиграе
малка сума пари, такава каквато той може спокойно да си
позволи в момента. Впоследствие той постепенно повишава
залога.
Основната разлика между играта в казино и играта в
спортния тотализатор е, че играчът в казино веднага разбира
резултата от играта и веднага може да направи следващия
залог. Играчът не си тръгва дори и да спечели, а продължава да
залага. Ако се случи че хората вътре са улисани в играта, не
съществува ден и нощ (за това помага и алкохола). Това се случва
винаги, ако няма някаква печалба и още има пари, които
потенциално да остави в казиното. Като свърши всичките си пари
играча се опитва да заложи мобилния си телефон и други
ценности. При абсолютно неизгодни условия.
В тази тематика най-много се повтарят думите и изразите намерение да разиграя малка сума пари (23 пъти), печалба (15
пъти), загуба – (45 пъти), залагане на ценности (28 пъти).
• Повтарящи се думи и тематики свързани с развитието на
зависимостта.
Зависимостта се развива по различен начин с времето.
Най-често се развива в продължение на 10 - 15 години. В началото
зависимият влиза за кратко в казиното и залага толкова, колкото
може да си позволи. Все още има контрол върху действията си.
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Но постепенно нещата се влошават. Понякога играчът случайно
прави голям залог и спечелва голяма за неговите представи в
момента сума. Или пък гледа други играчи, които в момента
играят на максимален залог и печелят. Той постепенно започва да
прави все по-големи и по-големи залози, но в много редки случаи
спечелва голяма сума. Все още не е развил зависимостта си до
последната степен и си тръгва със сумата. Но той е неспокоен.
Печалбата му „пари” в джоба. Той иска да продължи да печели.
При възможност най-бързо - още на следващия ден той отива и
играе пак. Постепенно развива болестта до неспособност да
контролира залаганията.
За тази тематика с най-голямо присъствие в текстовете са
думите – контрол (38 пъти), неспокоен (35 пъти), нещата се
влошават (16 пъти), печалба (33 пъти).
• Повтарящи се думи и тематики свързани с „емоциите на
зависимия”.
Емоциите на играча до голяма степен зависят от резултата
на играта и също така от реакциите на околните.
Той има сериозни неприятности с близките си. Той е склонен
в определени моменти и на самоубийство. В общия случай той е
много депресиран след голяма загуба. Дори ако играча е
компенсирал частично общата изгубена сума той е много
депресиран и подтиснат, защото близките му го осъждат
изключително строго.
Играчът по някакъв начин е успял да прикрие ходенето си в
казиното. Също така, има по случайност голяма сума пари в себе
си, за която близките му не знаят. Той отново изгубва всичко.
Пак е подтиснат, но не чак толкова, въпреки че е загубил голяма
сума пари. Научил се е лицето му да е абсолютно безизразно и да
не издава емоциите му.
Играчът успява пак да прикрие пребиваването си в казиното,
но този път набързо спечелва голяма сума. И в този случай
прикрива емоциите си от близките.
Тук основно се повтарят думите (изразите) – неприятности с
близките (22 пъти), прикриване (40 пъти), депресиран (34 пъти),
загуба (45 пъти), подтиснат (33 пъти).
Изследваните се обединяват и върху други три твърдения: че
зависимостта от хазарт може да се развие от „всякакви хора”, че
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зависимите хора не се приемат от обществото, и че медикаментозното лечение не носи резултат.
Обобщените данни за честотата на присъствие на дадена дума
в текстовете са представени в таблица 1.
Таблица 1. Най-често срещани думи в текстовете
Думи
Игра
Загуба
Прикрива
Контрол
Неспокоен
Депресиран
Подтиснат
Печалба
Залагам

Честота
49
45
40
38
35
34
33
33
28

Не се откриха различия на описаните по-горе реакции по
отношение на пола на изследваните и тяхното семейното положение. Тези данни показват сравнителната еднаквост в реакциите и
при мъжете и при жените, при семейните и несемейните. Явно
факторът семейство (семейни норми, семейна подкрепа, отговорност), трудно може да играе възпиращ ефект върху компулсивността на зависимото поведение. Сравнително еднакво това важи за
мъжете и жените.
Все пак в клиничният ни опит не липсват случаи, когато отговорен член от семейството приема сериозно проблема със зависимия и оказва съществена помощ за преодоляването на зависимостта.
Следва представянето на зависим от хазарт, което показателно
за обхванатите случаи. Написаното не е редактирано - нито по
смисъл, нито по съдържание.
„Във Варна живееха Ф и съпругата му Л. Съпрузите се
разбираха много добре. Бяха като сиамските близнаци. Но Ф беше
комарджия. Той се стремеше да го прикрива, но не успяваше. Л
знаеше защото имаше случаи на загуба на големи суми и съпрузите
имаха неприятности по този въпрос. След такова изпълнение Ф
беше много подтиснат и се извиняваше на жена си, а тя също го
изживяваше тежко. Ф често беше търсил помощ от психиатър.
Обикновено след огромна загуба той влизаше за известно време на
лечение в психиатрична клиника. Там му даваха много силни
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медикаменти, но така и не го излекуваха. Когато изиграеше голяма
сума, но можеше да скрие това от жена си той не беше чак
толкова подтиснат и не търсеше психиатър.
Това се случи през пролетта. Ф и Л трябваше да ходят в
София за една медицинска операция на Л. Операцията не беше
тежка и предполагаше възстановяване до 24 часа. Ф имаше по
банкова сметка 1500 лева, които бяха предвидени за операцията и
за още неща. Ф получаваше 700 лева месечна заплата на
държавната си работа. Наеха сравнително евтина квартира в
непосредствена близост до болницата. За два дни подготвиха
жената за операцията. Л много се страхуваше и беше притеснена
от предстоящото, въпреки че операцията беше лека. Отидоха
сутринта в болницата. Л влезе в операционната. Ф очакваше да
свърши бързо, но се забавиха с операцията час и половина.
Незначителен проблем с анестезията. Но Ф не знаеше това и се
притесняваше. Той постоянно обикаляше коридора в болницата
докато чакаше. Той общо взето беше грижовен съпруг като се
изключат тези състояния, в които изпадаше когато влезеше в
казино. Докторът излезе от операционната и каза на Ф че всичко е
наред и след два часа Л ще дойде в стаята. Той се успокои и си
отиде. След това дойде в болницата и стоя до вечерта при жена
си. Беше планирано да остане и през нощта, но трябваше да отиде
в квартирата да си изпие лекарствата за кръвното налягане. Той
беше хипертоник. В квартирата изпи един аперитив и вечеря.
Тогава говориха с Л и тя му каза че може да остане в квартирата
да спи. Ф това и чакаше. Той имаше 200 лева скрити пари и реши
да отиде до близкото казино. Той беше твърдо решен да изиграе
най-много тези 200 лева, но не стана така. Започна играта. Той
първоначално правеше минимални и малко по-големи единични
залози. Случи се така, че той сравнително бързо спечели 500 лева.
Това беше голяма сума и той се превъзбуди и увеличи залозите.
Беше вече изпил две водки в казиното. Той по принцип беше
непушач, но като влезеше в казино пушеше. И сега пушеше. Л му
звъня на мобилния, но той не го вдигаше. Беше си измислил
обяснение за невдигането на телефона през нощта. Уж е спял
дълбоко. А на сутринта щеше да го вдигне. Л продължи да звъни
през два часа през цялата нощ. Ф продължаваше да пие водка и да
играе. Около 2 часа през нощта 700 лева свършиха. Той имаше още
150 лева известни пари. Продължи да залага от тях. Свършиха и
те. Бързо свършиха. Залогът беше голям. Л беше дала на
съхранение при Ф два златни накита за да не е в болницата с тях.
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Един ланец и елин пръстен, който й беше подарен от Ф като
венчален пръстен. Ф отиде до близката денонощна заложна къща
и заложи ланеца за 220 лева. Изигра ги. Заложи и пръстена за 70
лева. Изигра и тях. Започна да се моли на крупиетата да му
заредят на кредит 10 лева. Абсолютно безсмислено. Беше станало
6 часа сутринта. Отиде до заложната къща. Извади СИМ
картата от телефона си и започна да се моли да го заложи заедно
с една флашка. Неуспешно. Потърси и други заложни къщи. От
тогава не сложи СИМ картата на телефона си. Сети се за
дамската чанта на жена си в квартирата. Прибяга бързо и донесе
от там 60 лева. Бързо свършиха. Върна се и взема и монетите.
Вече не му остана друго освен да почака да отворят банките и да
изтегли пари от сметката си. Върна се в квартирата. Гледа
телевизия и пи още водка. Водка беше купил. Имаше. В осем и
половина изтегли 500 лева и отиде да си откупи златните накити.
Върна се в казиното и разярен изигра остатъка от парите на
максимален залог. Зависи от конкретната игра, но максималният
залог беше на едната игра 4 лева на едно завъртане, а на другата
20 лева на едно завъртане. Той игра и на двете като ги редуваше.
Отиде пак до банката и изтегли 200 лева. На максимален залог
свършиха за няколко минути. Пак отиде и изтегли нови 200 лева.
Останаха 600 в сметката. Продължи да играе на 20 лева залог.
Малко му провървя. В един момент на прочитане прочете 900 лева
в джоба си. Кратко колебание. Все пак до момента загубата не
беше голяма. 150 те, още 60 от чантата и разбира се скритите
200. Продължи с максималния залог. Свършиха и тези пари, макар
и по-бавно. Изтегли още 200 лева. Те пък свършиха буквално за
минути. Вече беше станало след обяд, но Ф не знаеше това. Отиде
и изтегли последните 400 лева вече твърдо решен да изиграе наймного 200 от тях като остави поне 200 за път. Но както е ясно
какво става в такива случаи едва ли щеше да си тръгне с
последните 200 лева и да отиде при жена си. Продължи играта.
На няколко пъти 400 лева ставаха 800 и падаха до 250. В един
момент той имаше 300 лева в джоба си и 50 в апарата.
Конкретната игра представляваше първоначално завъртане със
залог 10 лева и последващо допълване след селекцията на картите
пак на стойност 10 лева. Завъртя първия път, избра карти и
натисна пак. О чудо. Появи се на екрана комбинация струваща
2000 лева. Ф гледаше екрана като омагьосан. „Край на мача” каза
си той. Другото, за което се сети в момента беше; „това е
Пирова победа". И Пирова си беше. Неприятностите тепърва
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предстояха. Без да докосва повече машината за да не стане
грешка той викна крупието и изтегли парите. След време се
упрекваше, че не е отишъл до банката да внесе изтеглените от
там пари. По този начин той щеше да прикрие факта че въобще ги
е теглил. Но тогава той беше толкова афектиран, че не се досети
да направи тази маневра. Той излезе от казиното, постави си СИМ
карта на телефона и се обади на жена си. Последваха обичайните
събития. След това още една нощувка в квартирата и на
следващия ден едно тягостно пътуване от София до Варна.”
Изводи
Представените резултати могат да откроят няколко основни
извода:
Първият е свързан с проблема с невъзможността за овладяване
на ситуативната тревожност. Основен момент тук е неяснотата на
ситуационните параметри за личността, и от там загубата на
контрол над случващото се. Тези моменти остават неясни и неосъзнати за хазартно зависимите. Характерното е, че печалбата не води
до намаляване на тревожността, а напротив зависимият става
неспокоен. Оказва се че хазартът е зависимост, която не успокоява,
а напротив води до допълнително напрежение и желание за нова
игра (т.н. „порочен кръг”).
Вторият извод е свързан с проблема с липсата на контрол
върху импулсите. Причините за това могат да бъдат много, но тук,
като хипотетичен много сериозен предиктор, може да се очертае
личността (определени личностни предиспозиции). Това разбира се
е хипотеза валидна само за пациенти без коморбидност с други
психични разстройства.
Третият извод е свързан с нарушеното социално и семейно
функциониране. Оказва се, че семейството трудно може да се
използва, като форма на подкрепа за прекратяване (или ограничаване) на зависимостта. Търсенето такава (отговорна) подкрепа
обаче, не бива да се пренебрегва. Тя може успешно да се използва,
но за да е ефективна е желателно консултиране с терапевт.
Четвъртият извод се свързва с чувството за изолация и вина.
Това са характерни преживявания свързани с депресивната симптоматика. Тя се появява тогава, когато загубата е голяма (често и при
всякакъв вид загуба). В този ред на мисли, съчетанието на обективни дадености (материална загуба, задлъжняване и т.н) и субек-
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тивни депресивни преживявания, могат да доведат до мисли и
действия тласкащи човек към самоубийство.
Заключение
Това изследване има ориентировъчен характер. Рамките му не
се простират повече от описанието на представените в извадката
стереотипни реакции. Изводите направени посредством контент
анализа следва да се проверят с по-прецизни методи. Това което би
могло да представлява научен интерес, е да се изследват нагласите
свързани с хазарта, механизма на импулсивното поведение, характеристиките на депресивната симптоматика свързана със загубата,
коморбидността между зависимостта към хазарт и други психични
разстройства.
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ОПИТЪТ НА ЕДИН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП В
РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ
Диана Здравкова
Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании
и алкохолизъм, София
Резюме: Биопсихосоциалният подход към разбирането на зависимостите и рехабилитацията на зависими пациенти предполага мултидисциплинарен екип от професионалисти, интервениращи в тази проблемна област. Груповата терапевтична работа в дневния център към
ДПБЛНА коригира деструктивно поведение и развива личностови и
социални ресурси като стъпва на структурата на програмата и
личността на специалистите.Терапевтичният екип взаимодейства с
пациентите „тук и сега“ на базата на ограниченото родителстване и
като оптимизирана семейна микросистема. Нивото на възстановяване
на пациентите зависи до голяма степен от взаимоотношенията в екипа.
Превенцията на професионалното” прегаряне” в голяма степен може да
се постигне чрез екипните съвещания и реалистичните очаквания на
членовете на екипа
Ключови думи: мултидисциплинарен екип, дневен център, рехабилитация

Развиването на зависимост към психоактивни вещества е само
последното проявление и краен продукт от сложни процеси, протичащи на биологично, психично и социално ниво на функциониране
на човека. В психосоциалната рехабилитация на зависимостите се
тръгва от зависимостта като симптом и се слиза по вертикалата на
подлежащите проблемни области като се интервенира във всяка
една от тях. Поради сложността и комплексността на факторите,
породили манифестираното проблемно поведение, съответно и
мерките, които е необходимо да се приложат за неговата корекция,
трябва да са както комплексни, така и мултидисциплинарни. В
пратиката на терапията на зависимостите се налага мултидисциплинарният екип от професионалисти.Такъв тип екипи осъществяват
психосоциална рехабилитация със зависими вследствие възникването на биопсихосоциалният подход към факторите, пораждащи
зависимостта към психоактивни вещества. Той се явява алтернатива
на съществуващия до неговата поява медицинско-биологичен
поглед към тази проблемна област. Именно поради многофакторните влияния на биологично, психично и средово ниво за развиването на зависимост към психоактивни вещества, рехабилитацията
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на зависими пациенти се осъществява чрез координираните терапевтични интервенции на различни специалисти, работещи в екип.
През 2002 г. към Националния център по наркомании отвори
врати дневен център. Днес той продължава да функционира вече в
рамките на структурата на Държавната психиатрична болница за
лечение на наркомании и алкохолизъм. По съществото си той е
програма за интензивна извънболнична терапия и психосоциална
рехабилитация, с минимални медицински грижи, с продължителност четири месеца, пет дни в седмицата. Първоначално дневният
център стартира с отворена група от хероиновозависими пациенти,
мъже. Терапевтичният екип включваше един лекар-психиатър, един
социален работник, един психолог и една психиатрична медицинска
сестра.Всички членове на екипа бяхме преминали специфични
тренинги в областта на лечението и рехабилитацията на зависимостите, което осигуряваше обща понятийна база за комуникация
помежду ни. Аксиомата, която лежеше в организацията на работата
на дневния център, беше, че веднъж развита в групов контекст,
зависимостта може да бъде повлияна отново чрез група – този път
терапевтична.
Работата в група със зависими пациенти има своя специфика.
Изразяването е директно, често се конфронтира деструктивното
поведение, въвеждат се и се поддържат ясни и неоспорими правила
и твърди граници. Групата преминава през няколко фази: начална,
преходна, фаза на кохезия и заключителна.По време на началната
фаза се въвежда принципа „тук и сега“, правилата на груповата
работа и на самата програма, стимулира се процеса на доверяване
като се снижава тревожността на пациентите, свързана със социалните очаквания. Задвижва се процеса на нормализиране по отношение илюзията за уникалност на проблема и преживяванията,
свързани с него. Стимулира се даването на обратна връзка както от
водещия, така и между пациентите. По време на преходната фаза се
работи с потребността за утвърждаване и неосъзнатия тремеж към
власт. Прилагат се конфронтационни техники на фона на базисна
загриженост към личността, като непрекъснато се преодоляват
съпротиви у участниците. На фазата на кохезия нивото на доверие
между членовете на групата е повишено, те по-свободно споделят
важни, често травматични събития от живота си и стигат до базисни
предпоставки за проблема си. По време на тази фаза пациентите
поемат все по-големи отговорности, като също така експериментират и трайно закрепват здравословни и функционални алтернативи както в мисленето, така и в поведението си. Това, от своя
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страна, води до разгръщане на по-голяма удовлетвореност от
ежедневието и живота като цяло. Заключителната фаза бележи
събирането на плодовете за всеки един участник. Обобщава се
наученото, затвърждава се трансформацията в различните нива на
функциониране, придобива се нов опит на преминаване през
процеса на раздяла като част от автономизирането. Участниците
планират важни лични цели и начините за постигането им в
средносрочен период след „излизането“ от програмата.
В известен смисъл терапевтичният екип се явява семействомодел, в което пациентите мотат да проектират емоционалните си
преживявания към значимите фигури от собственото си семейство.
Знаем от опита, че семействата на зависимите са непълни, в тях
съществува емоционално ниглежиране, практикува се или се е
практикувало насилие, често гневът е забранена емоция, а свръхтревожността управлява много от действията. Комуникацията е
завоалирана, а посланията често неясни до объркващи, границите
между поколенията се размиват и прескачат. В смисъла на процесното въздействие „тук и сега“ върху актуалната ситуация на
пациентите, взаимоотношенията между членоветена екипа, както и
тяхното поведение и послания към пациентите, са изключително
мощен терапевтичен фактор.
Членовете на екипа към дневния център работят освен чрез
професионалните си квалификации, и чрез личностовите си
качества. Всички са придобили уменията да санкционират деструктивното и манипулативно поведение, характерно за пациентите със
зависимост, както и устойчиво да поддържат границите мужду
терапевт и пациент. Активно, чрез изразяване на собствените си
емоции, членовете на екипа поощряват стъпките на напредък и
успехите в терапията и живота на пациентите. По същия начин
биват санкционирани прекрачването на границите, манипулациите,
остатъците от зависимия стил на живот. Тези емоционални обратни
връзки към пациентите винаги биват съпроводени с конкректни
аргументи от поведението им.
Особено важни за управлението на терапевтичния процес са
екипните съвещания. В началните месеци от функционирането на
дневния ентър те бяха ежедневни. Едно от предизвиателствата и
трудностите пред екипа бяха някои различия в базовата психотерапевтична подготовка и очаквания към терапевтичното поведение.
Например: колко и какви елементи от структурата на терапевтичните общности да се включат в структурата на дневния център?
Колко пропускливи да са границите на конфиденциалност между
членовете на екипа по отношение на индивидуалните консултации?
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Редно ли е терапевтите да се ядосват на пациентите и какво да
правят със собствения си гняв? В процеса на тези екипни обсъждания се изразяваха разнообразни и интензивни емоции, имаше
чести несъгласия и противоречия. Но по-важното, според мен, беше
духът на равнопоставеност между различните членове на екипа,
който позволяваше изначално свободното изказване на мнение и
развитието на диалог с възможността за достигане на консенсус.
Този демократичен дух между членовете на екипа е запазен и днес,
десет години по-късно, когато терапевтичният екип се състои от
един лекар-психиатър, двама социални работници, двама психолози
и една психиатрична медицинска сестра. Някои личности от
първоначалния екип се смениха, а други останаха.
Един ефект, който установихме по време на работата, беше
влиянието на разногласията между членовете на екипа върху
задържането на пациентите в терапията. Оказа се, че при ярки
теоретични противоречия във визията на терапевтите спрямо
работата, пациентите губят интерес към програмата и отпадат.
Обратно – в периодите на базово съгласие по основните компоненти и подходи в терапевтичния процес и без ясно изразени
междуличностни конфликти, пациентите по-лесно приемат правилата на програмата и по-голям процент от тях завършват успешно.
При неисказани противоречия мужду членовете на екипа се
повишаваше тревожоността в групата от пациенти, които усилваха
деструктивното си поведение. Противоречията между професионалистите освен в теоретичен план бяха в още две плоскости – от
една страна – различната индивидулна сензитивност към фокусните
области на интервенция, отразяваща личната ангажираност на
терапевтите с болезнените и трудни теми на пациентите. От друга
страна – трудното идентифициране на индивидулалната уникалност
на отделния пациент с неговите потребности и избягването на
капана на унифициране на базата на болестта. Всички тези
наблюдения показват ясна взаимовръзка между процесите в екипа
като отделен организъм и случващото се в групата от пациенти.
Не маловажна за доброто функциониране както на отделните
членове, така и на целия екип, е превенцията на професионалното
„прегаряне”. Психосоциалната работа със зависими пациенти носи
на професионалистите много напрежение, стрес от внезапен рецидив на отделен пациент, а понякога и на цялата група. Съвкупността
от тези събития може сериозно да разклати собствените базисни
вярвания на професионалистите в личната им компетентност.
Достигането на това състояние на дисфункционално мислене,
съпроводено от куп негативни емоции и професионална неудовлет631

вореност крие сериозен риск за „излизането“ на специалиста от
работното поле на зависимостите, както е и сериозна заплаха за
соматичното му здраве. Имайки предвид тези рискове, в нашия
екип, в течение на времето, отделяхме отделни екипни срещи, в
които се говореше непринудено и се споделяха емоционални
преживявания по отношение на пациентите както от позитивния,
така и от негативния регистър. След такъв тип екипни можехме да
продължим работа, поглеждайки от различна гледна точка проблемите, с повече енергия и въра в собствените си професионални
възможности.
Дневният център съществува като рехабилитационна програма
наред с множество други лечебни и рехабилитационни програми в
рамката на Държавната психиатрична болница за лечение на
наркомании и алкохолизъм. Не без значение за ефективното функциониране на конкретната програма, са добрите взаимоотношения с
останалите терапевтични екипи. На междуекипните срещи се
дискутират казуси на пациенти, възстановяващи се през различните
етапи на рехабилитацията, както и иновации в теорията и практиката в терапията на зависимостите. Важно умение за специалиста
е да поддържа нагласата за принадлежност към цялото, както и да
се съобразява с границите на собствения си екип.В продължение на
тези десет години в екипа ни се изгради културата всеки професионалист да е сензитивен към обратните връзки на останалите
членове на екипа по отношение на собствената му работа без да
губи професионалната си идентичност. Основните теми и области
на интервенции се знаят от всички членове на екипа по отношение
на всички пациенти. Това важи както за груповата, така и за
индивидуалната работа. Това е трудоемък процес, но всъщност
много улеснява и оптимизира цялостната терапевтична работа. Така
всеки един пациент е обхванат действително в комплекс от грижи в
зависимост от нуждите му. Чрез този стил на работа се минимизира
и риска от манипулиране от страна на пациентите и използването на
„пролуките“ между професионалистите за поддържане на деструктивното зависимо поведение като начин на светоглед и живот.
В последните години възрастта на търсещите лечение хероиновозависими се увеличава, а на алкохолнозависимите – пада. Ако
преди десет години пациентите функционираха предимно като деца
на своите родители и интимни партнъори, то в днешния ден те имат
и други социални роли – съпрузи, родители, работници, работодатели и др. Търсенето на лечение наложи терапевтичнта група да
се „отвори“ както по пол – към жени, така и към зависимости към
други психоактивни вещества – към алкохол и комбинирани
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зависимости – например: към хероин и алкохол, алкохол и амфетамини, хероин и марихуана и др. От лекувалите се пациенти в
дневния център през 2011г. 56% са с алкохолна зависимост, 38% - с
хероинова и 6% - с комбинирана. 71% са мъже, и съответно – 29% –
жени. 36% са семейни, 7% - студенти, 23% - работещи. Все по-често
се появяват пациенти, търсещи лечение, които са с тежки личностови дефицити. Промяната в терапевтичната група по отношение
на критериите за включване, свързани с водещото вещество и
личностовите особености на пациентите наложи пластичност и у
екипа като допълнителни обучения, споделяне на наученото
помежду ни, работа по двама в трупа – водещ и ко-водещ. В
течение на времето се оказа важно да работим с временни хипотези,
които постоянно да бъдат коригирани и валидизирани по време на
терапевтичния процес. Класическият вариант на „липсващ” – реално или емоционално – баща и свръхтревожна майка все по-често се
среща като модел с „обърнати” роли – майката е емоционално и
пространствено дистанцирана от детето си, а бащата е тревожен и
протективен. Все по-често търсят лечение от алкохолна зависимост
млади, семейни и работещи жени, върху които се практикува
физическо и/или емоционално насилие и професионалният контакт
със съпрузите е труден и недостатъчен. Често при злоупотребяващите със стимуланти, започнали употреба в ранна юношеска
възраст липсват изградени в миналото социални умения, които да
бъдат възстановявани и е необходимо по време на лечението те да
се изграждат базисно.
Като част от превенцията на професионалното „прегаряне”
екипът изработи умение да се радва на малките успехи на пациентите, оптимизирането на качеството им на живот и възстановяване
на трудовата им и/или учебна активност. Нямайки прекалено
високи и амбициозни цели, нерядко се случва промяна да е постигната и на дълбокото ниво на базисните убеждения за себе си, света
и бъдещето. Това е възможно благодарение на цялостната структура
и организация на програмата на дневния център, както и на динамичните взаимоотношения в екипа от ярки личности, функциониращ като цялостен организъм.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ОЧАКВАНЕ
НА ПРЕДСТОЯЩА СМЪРТ ПОРАДИ НЕИЗЛЕЧИМА
БОЛЕСТ ПРИ ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА И ТЯХНАТА
ПОДАТЛИВОСТ КЪМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Натали Досева
СО, Дом за стари хора – кв.Дървеница, София
Резюме. Естеството на работа в дом за стари хора е неизбежно
свързано със смъртта и приемането й, когато има нелечимо заболяване.
Наблюденията в практиката сочат, че често хората след като са узнали
за тежката диагноза, са настанени от своите близки или се самонастаняват в подобен тип домове за медико-социални грижи, където се
надяват да бъдат облекчени и обслужвани, когато това стане наложително и жизнено необходимо. Тенденцията сред населението е в поранна възраст да се отключват онкологични заболявания с негативни
прогнози. В дома за стари хора, освен чисто социалните случаи, се
настаняват и лица, които в следствие на прекаран инсулт или друго
соматично заболяване, имат много тежко увредена физиология.
Изследвани са 30 лица, потребители на социални услуги, които
знаят за нелечима болест и очакват предстоящата и неизбежна смърт.
Въз основа на психологическото изследване са формулирани шест
поведенчески модела, както и податливостта на отделните типове
личности към психокорекции и психотерапия.
Ключови думи: нелечима болест, поведенчески модели, стари хора,
възрастни хора, предстояща смърт

Според наблюдения и изследвания на немския психиатър
Кублер-Рос, хората от третата възраст изживяват пет фази на
приемане на неизбежната смърт. През първия етап има отричане на
предстоящото и неприемане на информацията за неизлечима болест
и лоша прогноза. Вторият стадий е на ярост и гняв - „защо точно на
мен?; „с какво съм го заслужил?”. На третия етап следва спазаряване с Бог и приемане на всякакви условия в името на живота,
след което настъпва четвъртия етап, който се изразява в тежка
депресия, на петия етап идва приемането на неизбежното (Kubler Ross, 1969) [2]. Много често обитателите на социални домове за
възрастни, още с постъпването в институцията са във фазата на
депресия и отчаяние. Негативната нагласа и неблагоприятните
очаквания са противодействащи фактори за излизане от подобно
състояние, ако отсъства емоционална връзка с близки и роднини,
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която да послужи като опора. Затова обитателите на старчески
домове са като цяло негативни към всичко, враждебно се
самоизолират и подхождат с недоверие при проявено към тях
добро отношение, желание за помощ, разбиране.
След като премине динамиката на петте етапа на приемане на
неизбежното, се наблюдава смяна на поведенческия модел от
обичайния – стереотипния, ежедневието е подчинено и силно
повлияно от актуалното физическо, както и потиснатото психологическо състояние. В зависимост от това: дали лицата се отдават на
дълбоката депресия и негативизъм; дали играят ролята на „горкият
аз” или търсят начин да се избавят от това състояние на зависимост
като избират суицидни действия; дали активно се втурват да се
борят с болестта като търсят алтернативни начини или пасивно
приемат и чакат неизбежното; дали се ангажират с непрекъснати
дейности, поддържат състоятие на свръхактивност, за да преодолеят
стреса или се отдават на удоволствия и страсти, развлечения и
интересни занимания; възможно е да преживяват духовен и емоционален катарзис и да преосмислят живота си. Всички тези модели
на поведение са продиктувани от доминиращата мисъл за смъртта,
физическата немощ, поставянето в ситуация на подчиненост на
болестта, болката и страховете от предстоящото. Личността в
зависимост от своята типология, характерови особености, ценностна система, изгражда своя нов поведенчески модел, чрез който
създава самозащитната реакция на „Аз – а” и чрез който се опитва
да преодолее силния стрес и страха от неизбежната и предстояща
смърт, но най-вече от болката и принудителното подчинение на
физическата немощ, смяна на стереотипите, недовършените дела и
непостигнатите цели, предстоящата раздяла с близки и любими
хора, усещането за безпомощност и обреченост – това е състояние
на силна фрустрация и дълбока трансформация.
От друга страна - не би могло да се предвиди поведението,
което избираме ние хомо сапиенс на този етап от живота, защото
човек е самоопределящ се, той не просто съществува, а винаги
решава какво да бъде неговото съществуване, какъв ще стане в
следващия миг, както твърди и Виктор Франкъл [1]. Човешкото
същество има свободата да се променя във всеки момент, затова и
личността по същество остава непредсказуема. Основата за всяко
предвиждане са биологичните, социалните и психологичните условия, но човек има и способността да се издига над тези условия, да
ги надраства. Той би могъл да промени света към по-добро, ако е
възможно, и да промени себе си към по-добро, ако е необходимо.
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Блестящият пример за това е случая с д-р Дж, който представя
видният австрийски психиатър Виктор Франкъл в книгата си
Смисълът в живота [1]. Д-р Дж е по неговите думи Мефистофелово
създание, което е наричано “масовия убиец от Щайнхоф”. Той е бил
активно действащо лице в психиатрична клиника, където нацистите
са стартирали програмата за ефтаназия на всички лица с психотични разстройства. С особена жестокост е изпълнявал своите
професионални задължения като не е пропускал да остане нито
един жив психично болен. По-късно след освобождението е живял в
затвора Люблянка в Москва, където се е разболял от рак на
пикочния мехур на 40 години, но преди да умре се е проявил като
най-добрия и всеотдаен и предан другар, който е утешавал всеки,
живял е според най-високите морални норми, бил е жертвоготовен
и всеотдаен, поставял е чуждата необходимост пред своите потребности.
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цели
1. Целта на това изследване е да се наблюдава поведението и
отношението към различните аспекти и сфери на живота в етапа на
осъзнато и предстоящо умиране.
2. Да се установи дали може да се въздейства психологически
чрез методите на психотерапията.
3. Да се търси подходящият и адекватният психотерапевтичен
подход за работа и въздействие на тази категория хора.
Задачи
Задачата е въз основа на наблюдението и всеобхватна психодиагностика да се намери начин да се подпомогне съществуването
на човека, когато е на прага на смъртта и изживява своята поредна
житейска криза. Да се открие възможният метод за психологическо
въздействие.
Хипотези
1. Силните поведенчески модели подлежат на психологическо
въздействие и психотерапия.
2. Слабите типове поведенчески модели трудно се повлияват
от психологическо въздействие и психотерапия, защото мотивацията за това отсъства.
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Метод
Използвани са следните методи: наблюдение; психологическо
интервю като метод на диагностика; невербални тестови методики
/цветови тест на Люшер, проективен тест на Сонди/; психологическо консултиране; психотерапия; психокорекции. Всички тези
методи на изследване на личността в емоционален и социален
аспект са необходими за добиване на по-пълна представа за психологическото състояние на изследваните лица, както и проучването на техния поведенчески репертоар. Изследвани са техните
емоции, спомени, отношения с близкото обкръжение, интимни преживявания, социални контакти, очаквания, цели и стремежи,
перспектива за бъдещето, страхове, тревожност. Въз основа на
тяхната податливост на психотерапия са направени и някои
заключения от изследването. В продължителен и строго индивидуален период от време, в зависимост от техните налични ресурси като
- време, физическа и психологическа енергия и мотивираност за
подобно участие, са наблюдавани и изследвани: динамика на
техните реакции, общуване, самооценка, обективно и субективно
психическо и физическо състояние, преживяване на вътрешен
конфликт и ресурсите за неговото преодоляване.
Изследвани лица
В експеримента участват 30 души на възраст между 48 години
и 90 години, които обитават или са обитавали дома за стари хора в
кв. Дървеница, в период от 5 години /от 2007 г. до 2012 г./. Сред тях
има: 20 онкоболни лица, 1 лице с Алцхаймер, 1 лице с Паркинсонова болест, 5 лица след тежък инсулт и рецидиви, 1 лице с
бъбречна недостатъчност, 1 лице с усложнения след хепатит Б и 1
лице след усложнения от туберкулоза. Извадката е статистически
значима и могат да се оформят тенденции в изводите от направеното изследване, въпреки че това не е основание за извеждане на
генерални заключения.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Категоризацията на отделно обособилите се поведенчески
модели е на автора на статията и не е повлияна от друга научна
концепция, освен от обособилите се тенденции в поведенческия
репертоар на изследваните лица. Важно е да се спомене, че
изследваните лица често имат проява на два или повече модела на
поведение, но винаги единия е доминиращ. Най-общо се обособяват
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шест поведенчески модела, които могат да бъдат групирани в
категории - слаби, силни и един неутрален модел, някои от
които се делят и на подкатегории /виж фиг.1/.
СЛАБИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ
МОДЕЛИ
ЕГОЦЕНТРИЧЕН
• СВРЪХИЗИСКВАЩ
• ДЕМОНСТРАТИВЕН
• СУИЦИДЕН

НЕУТРАЛЕН
ПОВЕДЕНЧЕСКИ
МОДЕЛ

СИЛНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ
МОДЕЛИ
АКТИВЕН

ХЕДОНИСТИЧЕН
АСКЕТИЧЕН
ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН

ДЕПРЕСИВЕН

Фигура 1: Поведенчески модели при осъзнаване на предстояща
смърт
а) слаби поведенчески модели:
• Егоцентричния – назован по този начин, защото и трите
субкатегории са приоритетно насочени към себе си, водещото в
поведенческия им репертоар е хипепрефлексията, свръхангажираност със собствената персона, прекомерно самонаблюдение.
Егоцентричният модел се разделя на три подгрупи:
Ø свръхизискващият, който доминира над близките и околните, като изисква от тях грижи и специално отношение към
неговата персона, не търпи възражения и отказ, наблюдава се
подчертана хиперрефлексия /прекомерно себенаблюдение и насоченост на вниманието към себе си/, играе се ролята на “горкия Аз”;
Ø демонстративният, който изисква от другите да го ефтаназират, той отново изживява хиперрефлексия и е дотолкова обсебен от идеята, че не заслужава този край и някой трябва да помогне
и да го избави, че е склонен към проява на вербална агресия и
опозиционно поведение, твърде инфантилен, но и настойчив в
своята налудничава идея, че някой трябва да го спаси като го убие;
Ø суицидният - това е третият модел от субкатегорията на
егоцентричния, при който лицето планира ежедневно самоефтаназия и я осъществява в удобния за целта момент, болният отказва
да съществува по този нов начин, подчинен на зависимостта от
обслужване и безпомощно лежащ в леглото. Като цяло егоцентричният поведенчески модел не би могъл да се повлияе особено от
психокорекция и психотерапия. Опитът от практиката сочи, че и
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свръхизискващият, и демонстративният и суицидният модели
остават в това състояние до своя край, независимо от опитите на
близки и персонал да подкрепят емоционално и морално тези лица,
както и да осуетят плановете за евтаназия и самоевтаназия.
• друг слаб поведенчески модел е депресивният. При него
характерно е пасивното очакване на събитието, негативистично
приемане на всичко, агресивна нагласа към всеки опит за
комуникация с цел психокорекция, потребност да бъдат пасивно
изслушвани и откровено да им се съпреживява драмата, без да се
намесват околните във вземането на решения и да изразяват
собствено мнение.
Тези лица отказват помощ и подкрепа,
критикуват и отричат всичко, но агресивно реагират при критика и
наставничество, тяхното съществуване е на физическо ниво, те
духовно и психически вече са мъртви и затова още ги наричаме
“Черни дупки”. Този модел не позволява психологическо въздействие с терапевтична цел.
б) така нареченият неутрален поведенчески модел на
хедониста е силен от гледна точка на психотерапията и психокорекцията, защото лицата, които го приемат като начин на съществуване, определено преодоляват психологическата криза и приемат по-леко актуалния проблем като се посвещават на забавни и
удоволствени преживявания. Те общуват с хората, емоционално
наситени са дните и нощите им, забавляват се, влюбват се и правят
любов и секс, удоволствието от храната и алкохола е приоритетно.
При възможност пътешестват и сбъдват всичките си неосъществени
мечти, посвещават се на любими занимания и хобита, за които
преди не са имали време. Този тип личности определено нямат
потребност от психотерапевтично въздействие, защото са открили
своя компенсаторен механизъм и изживяват остатъка от живота си
наситено и на един дъх, като за последно, но в удоволствения
аспект.
в) силните поведенчески модели са:
• активният, при който се проявява свръхактивност,
насоченост към действеност, работохолизъм, изява на творческия
потенциал, бягство в действието, за да не се ангажира съзнанието с
актуалния проблем, активността може да се изрази и в търсене на
алтернативни начини за справяне с болестта, да се избере посвещение на кауза в името на спасението на други болни от същото
заболяване. Лицата с преобладаващ активен поведенчески модел са
посветени на своята дейност до последно и това е тяхната
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възможност да придадат смисъл на дните си, смисъл и дълбочина на
живота си, точно в неговия наближаващ край, когато времето сякаш
не стига и има нещо недовършено. Този поведенчески модел, освен
че придава осмисленост на последните дни, има и своеобразен
защитен механизъм на съзнанието, което иска да запълни ежедневието с достатъчно дейност и активност, за да не остане време за
хиперрефлексия в контекста на проблема и предстоящото.
Отклонявайки вниманието от болестта, от промените в организма и
намалената виталност, човек има усещането, че все още може да
владее и контролира събитията и собственото си немощно тяло.
• аскетичният модел се изразява в стоическо или философско приемане на обстоятелствата. Характеризира се с - висока
самодисциплина, завишен самоконтрол, самовглъбяване, привидно
спокойствие, отсъства хленч и самосъжаление, животът се
доизживява по достоен и отдаден на някаква кауза начин, като се
излиза от състоянието на хиперрефлексия и се компенсира с дерефлексия /отклоняване на вниманието от себе си/, чрез преориентиране към специфично призвание или мисия в живота. Характерното за тези личности, изживяващи края с подобен поведенчески
репертоар е, че те приемат съдбата си безропотно, не обвиняват
никого, отсъства агресия, емоционално са овладяни и имат зряло,
мъдро и твърде духовно израснало поведение, мислене и отношение
към всичко. Те могат да ни удивят с начина си на мислене и с
пълната си готовност за преминаване към новата форма на
съществуване. Те могат да бъдат по-овладяни и балансирани дори
от психотерапевта и психолога, защото емоционалната зрялост и
самоконтрола са възхитителни и изумителни на фона на обективното страдание и безпомощност.
• последният силен поведенчески модел е екзистенциалния
или катарзисния. За него е характерно бягството в религия или в
окултни науки и практики, както и потребност от духовно общуване. Преосмисля се живота и цялата натрупана опитност, прави се
преоценка на ценностната система, на контактите, на близкото
обкръжение, на стойностните неща в човешкото съществуване,
осъзнава се смисъла на живота или се приема нов поглед над този
смисъл, изживява се духовен или емоционален катарзис. Внезапно
добиват смисъл нови приоритети, по нов начин се приемат и
оценяват отношенията с някои близки хора, които преди това са
били приемани като даденост. Човек прави оценка и преоценка на
целия житейски път, изживява своя катарзис по отношение на
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пропуснати възможности, коригира нагласата си към обкръжението
и дадени обстоятелства. Търси смисъла на този статус и поуката от
всичко преживяно, открива причинно-следствените връзки между
събития и отношения, между грешки и последствията от тях. Има
известна болезненост и психично страдание от страна на болните,
които преживяват този етап, но това ги кара да преосмислят
същественото и да се възползват в добрия смисъл от новата си
опитност. Този модел е особено благоприятен за психотерапевтично
въздействие и психокорекция. Освен това е и наложително да се
съдейства на подобен тип емоционална, психична и духовна криза
като се позитивира нагласата и се фокусира вниманието към
духовното израстване.
От проведеното изследване се получиха следните резултати от общо 30 изследвани лица /ИЛ/: 57% от тях имат преобладаващо
силен поведенчески модел, което се изразява в активност, аскетизъм и екзистенциална насоченост; 23% проявяват хедонистичен
поведенчески модел; при 20% от изследваните случаи се наблюдава
слаб поведенчески модел от типа на депресивен и егоцентричен,
който пък се изявява като свръхизискващ, демонстративен и суициден поведенчески модел /виж фиг. 2/.
силен модел
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Фигура 2. Количествен израз в проценти на поведенческите
типове модели
ИЗВОДИ
Като цяло силните типове модели се повлияват положително
от прилаганата психотерапията и психокорекцията. Логотерапията е
подходяща като метод за въздействие, позитивната психотерапия на
Песешкиан и Транзакционния анализ работят добре в полза на
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болните. Насочването към Бог и религията при някои от лицата
също е добър подход като възможност да се приеме неизбежното
преминаване отвъд и утехата, че там съществуването продължава,
въпреки усещането, че смъртта отнема всичко ценно и необходимо
за това физическо съществуване. При лицата със силни поведенчески модели могат да се приложат и духовни практики като
визуализация, релаксация и медитация.
Силните типове като численост на проявление превъзхождат
слабите, потвърдено дори от самото изследване /57% от групата
проявяват силен поведенчески модел/.
Слабите поведенчески модели не подлежат на психологическо
въздействие с психотерапевтична цел или много трудно се
повлияват от нея. Те вече са направили своя избор и отказват
външна намеса. Изборът - да се упражни свободната воля на всяко
човешко същество и да се продължи нататък според неговите желания и потребности, независимо дали това е според общоприетите,
християнски и етични човешки норми. Изборът между това - да се
живее кратко и мъчително, в подчинение на болката и пълната
зависимост, агонията и страданието или да се прекрати това изпитание незабавно по силата на едни други “нечовешки” и неприети
от обществото закони.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поради спецификата, изложената тема е твърде негативно
възприемана като цяло от обществото. Смъртта е тема табу за
повечето хора и отключва много съпротивителни сили. Смъртта
предизвиква изключително противоречиво настроение и у автора на
статията, но предвид контингента, с който работи, негативните
прогнози, негативните очаквания и честия летален изход на потребителите на социални услуги в дома за стари хора, наложително е
да се говори именно за смъртта и нейното приемане. Поведението
на очакване - когато е известно, че краят наближава с всеки изминал
ден и предстои да се случи, защото няма други алтернативи.
Близкият план на очакването на нелечимо болния е различен от
светоусещането на здравия човек, че всички рано или късно ще си
отидем, но никой не знае точно кога... При нелечимо болния
очакването е ежедневие, особено ако има изразена хиперрефлексия,
проявата и засилването на всеки симптом дава нов тласък на
тревожното очакване и паническия страх от смъртта. Болните често
приемат смъртта и твърдят, че не се страхуват от нея, а от агонията,
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от болките и процеса на самото умиране. За жалост не е открит
начин да преодолеем или да преживяваме по-леко последния етап
от физическото съществуване.
Целта на този труд е да се внесе повече светлина в различните
поведенчески прояви и да се отнесем с разбиране спрямо умиращия,
спрямо неговите човешки слабости и принципно нетипични реакции. С повече толерантност да се приемат слабите типове модели, а
потенциалът на силните да бъде използван за въздействие върху
слабите типове поведенчески модели. Като цяло категоризацията на
отделните типове е на основата на тяхното фокусирано внимание
към собствената личност и нейните соматични и психологични
преживявания или насочеността извън егото и преживяванията на
отделната личност. Слабите типове са фиксирани към себе си, те не
приемат актуалното състояние, силните са насочени към духовното,
активността или удоволствието и забавлението - те са приели
болестта и предстоящото.
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НЕВРОЗИТЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНДИВИДУАЛНАТА
ПСИХОЛОГИЯ
Николай Калчев
ВСУ „Черноризец Храбър”
Резюме: В доклада се разглеждат неврозите от гледна точка на
индивидуалната психология, като се поставя акцент върху невротичните
форми на поведение и по-точно агресивно и неагресивно. В допълнение се
прави анализ на разликата между факторите за формиране на неврозите
и различните видове невротично поведение и неговите разнообразни
проявления. Добавени са също и най-общите правила и насоки, които
трябва да се имат в предвид от практикуващите психотерапевти в
лечението на неврозите.
Ключови думи: неврози, невротично поведение, индивидуална психология, стремеж към превъзходство, чувство за общност

1. Въведение
В настоящия доклад са разгледани неврозите от гледна точка
на индивидуалната психология. Спрямо останалите две класически
гледни точки смятам, че тя съумява да представи по възможно найдобър и акуратен начин различните особености на невротичното
поведение и предлага интересни и полезни съвети, относно подходящите начини за лечение. В подкрепа на тази теза, в текста са
изложени и подложени на анализ различни примери, в които може
да се открият черти, издаващи невроза и свързаният с нея специфичен начин на живот.
2. Същност и фактори за оформянето на неврозата.
Неврозата е неотговарящо на нормите поведение, придобито
или заучено, което е сравнително дълготрайно, но обратимо. То е
резултат предимно на социални фактори, а не на органни дефекти
или конституционални дадености1. От гледище на индиви-дуалната
психология, неврозата е свръх използване на психическите средства, с които разполагаме. Сред тях се открояват: помощните конструкции и шаблони в мисленето, действията и желанията2. Това е
1
2

Речник по психология. „Наука и изкуство”. София, 1989. с. 312.
Адлер, А. За нервния характер. „Здраве и щастие”. София, 2009. с. 35.
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едно състояние, възникващо в отговор на дадено чувство за малоценност и служещо като своеобразен щит, предпазващ страдащия
от болезнената истина - неговата собствена маловажност. Тази
защита, разбира се, е само привидна, тя не носи реална утеха или
облекчение на живота, но от гледна точка на невротика тя е напълно
логична, изпълваща го с чувство за превъзходство над останалите,
вдъхва му самочувствие и смекчава страха от поражение. Следователно неврозата е оръжие на страхливеца, затова като такова се
използва най-често от слабите натури3. В това се наблюдава и
силния стремеж на невротика към личностно подсигуряване, който
води от своя страна до наличието на специфичен тип целеполагане,
за да се направи живота поносим. В поведението на страдащите от
невроза основна роля заема главната цел – стремежа към превъзходство. В нормални граници, този стремеж често води до постигането на положителни резултати в живота, защото както казва
Ф.Ницше : „Самият живот е воля за власт”4 (Адлер взаимства тази
концепция в оформянето на идеята за стремежа към превъзходство),
но в невротичното поведение тази цел бива поставяна не само
нереално високо, но и единствено от безполезната страна на
живота(Таблица 1). Неприспособимостта на невротика се корени
колкото в неизпълнимостта на тази поставена цел, толкова и в
нейния противовес на чувството за общност, което може да се обобщи като изпитване на чувства като любов към ближния, приятелство, доброта и нежност, плътска и платонична любов. Целта за
превъзходство има най-различни проявления в характера, напълно
противоположни на чувството за общност – егоизъм, злорадство и
омраза, свадливост и скъперничество, ревност и склонност към
насилие и/или самонараняване и едно е сигурно – тя винаги присъства в поведението на невротика. Има многобройни начини за
постигане на тази цел, които могат да варират от силния, напорист и
агресивен тип поведение, този които владее другите със желязна
ръка и не пуска при никакви обстоятелства, активния и амбициозен
тип, който не се спира пред нищо за да постигне целта – да издигне
себе си, нерядко за сметка на останалите – и се стигне до привидно
смирения, болния, слабия, беззащитния невротик, които често се
окопава сред всевъзможни оправдания за своята неспособност да
постигне нещо съществено и едновременно с това жадуващ за
съжалението, благодарността или любовта на хората, оплетени в
3
4

Адлер, А. Неврози. „Здраве и щастие”. София, 2010. с. 99.
Ницше, Ф. Отвъд доброто и злото. „Захари Стоянов”. София, 2002. с. 21.
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неговото обкръжение – това е типът на винаги заетия, винаги
неспособния, винаги болния. Адлер дава един крайно интересен
пример, при който невротикът, подобно на цирков артист с
фалшива тежест, впечатлява и смайва публиката със своята сила,
докато в действителност всичко е само фикция, поне от гледна
точка на обективната реалност. За самия невротик, обаче подобно
усилие често пъти е уморително и съпроводено със соматични
изменения в пулса, дишането и потоотделянето поради факта, че в
неговото съзнание тежестта е съвсем истинска.
Таблица 1: Полезна и безполезна страна на живота според А. Адлер
Полезна страна на
живота
(Чувство за
общност)
Съдия
Прокурор
Полицай
Лекар
Психолог
Пожарникар

Неприятно събитие

Свидетел или жертва на
престъпление/насилие

Безполезната страна
на живота

Смърт на близък човек

Крадец
Убиец
Насилник
Гробар

Пожар

Пироман

3. Видове невротици
Невротиците могат да бъдат разделени на два вида – агресивни
и неагресивни. Това разделяне може да се направи, най-вече на
основата на специфичния подход за постигане на своите цели за
превъзходство, които те са възприели като своя практика.
3.1 Причини за формиране на агресивната натура и поддържане на агресивното поведение
Според теорията за социалното учене на Дж. Ротър, придобиването на агресивното поведение зависи от редица неврофизиологични характерстики, от прекия опит и най-вече от ученето
чрез наблюдение. Последното се разделя на три подтипа – влияние
на семейството(наличие на агресивно поведение – малтретиране от
родителите или от по-голямо дете в семейството), влияние на
събкултурата(агресия от връстници, например в училилищна среда)
и символното моделиране(филми, вестници, комикси, книги).
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Важен фактор в придобиването на агресията е наличието на даден
вид награждаване на наблюдавания агресор. Веднъж придобита,
агресията може да бъде провокирана от редица фактори, вариращи
от обиди към личността и накърняване на достойснтвото, ефекта на
намаляване на задръжките, изразяващ се в това да проявим склонност към агресия, когато наблюдаваме агресор, който остава
ненаказан и се стигне до проявата на емоционална възбуда. Но в
изследването на невротичното поведение, най-силен интерес буди
последната част от теорията за социално учене, а именно поддържането на агресията. Агресивното поведение е повлияно от
външните награди, които предизвиква. Такива награди могат да
бъдат материални или социални, могат да се състоят от прекратяването на неприятното отношение или пък да причинят болка у
човека, срещу когото се действа агресивно5. С други думи, когато
чрез агресивното си поведение, целящо да нарани другите или дори
себе си (например при опит за самоубийсто или буйстване), невротикът успее да постигне желаната си цел, а именно в дадената
ситуация да превъзхожда своя опонент, то това му поведение се
насърчава и своеобразно го мотивира да продължава да го проявява,
което води след себе си още по-голямо отдалечаване от чувството
му за общност и респективно – от здравословния живот.
3.1.1. Особености на агресивния невротик
В поведението на агресивния тип невротик често се откриват
поне няколко, ако не и всички от следните черти гордост, завист,
гняв, алчност и омраза. Още на пръв поглед се забелязват първите
четири, които за запознатите са известни като смъртни грехове, в
което си проличава неоспоримата роля на религията в опазването на
човешкото духовно здраве. Гордостта и суетата винаги са в конфликт с чувството за общност поради факта, че с гордостта човек
цели да издигне себе си над обществото, като по този начин отваря
пропаст между себе си и останалите хора. Стремежът към подобно
издигане излага на показ чувството за малоценност, което е в
основата на поведението на невротика. Самата гордост може да има
многобройни прояви и макар те на пръв поглед да изглеждат
маловажни, не трябва да бъдат подминавани. Външния вид е
първото нещо, което издава гордостта, като няма значение дали
5
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горделивецът ще е облечен в последна мода или ще бъде с дрипи,
тъй като прекомерната скромност е също проява на суета. В живота
нерядко има примери на хора, крайно отстъпчиви, любезни и добри,
които в мига когато спечелят сърцето ни – една своеобразна победа
над нас – ни изоставят. Подобен тип по-агресивно поведение се
наблюдава, когато човек лесно предоставя услуги, подаръци и
различни любезности, за да се хареса и в последствие да пожъне
своята победа. Зад подобни действия се крие една нападателна
тактика, подобно на Троянския кон, за когото Омир пише в своята
„Илиада” : „Пази се от данайците и техните дарове”. В поведението
си, горделивият човек използва най-различни методи, за да накара
другите да се съобразяват с него и респективно да бъде забелязан.
Закъсняват за срещи с повече от половин час, съгласни са да
присъстват само при определени условия, имат нуждата от
безкрайно увещаване дори за незначителни събития и в последствие
не се явяват – това е само частица от желанието им да бъдат забелязани. Такива хора често избират привилегирована позиция и ако
не могат да бъдат център на вниманието избират крайната периферия и оттам наблюдават живота и чакат шанса за своя голям
триумф. При горделивият човек нерядко присъства враждебност
към околните, което е следствие на отбранителната позиция, която
той заема спрямо тях. Подобни хора винаги са готови да направят
някакъв коментар, целящ да нарани някого, като самото последствие – болката се приема за нещо незначително, дори може да бъде
приета за нещо положително. Чрез смачкването, прини-зяването,
обезценяването на другия, горделивият човек се чувства освободен,
победител, изпълва с чувства на задоволство, усеща как собствената
му цена се повишава. Но в живота подобна стратегия е губеща,
подобно на всяка безполезна цел за превъзходство и подобни
личности рано или късно биват или осмивани или побеждавани,
защото както казва Ф. Ницше „Все идва някой и се чувства достатъчно силен, за да я обори”6[6].
Ревността, тясно свързана с гордостта и произтичаща от нея и
чувството за пренебрегнатост, от своя страна си поставя сравнително по-скромна цел на влияние – любимия човек. Няма голяма
разлика, дали ревността е насочена към обекта на романтичните ни
желания или към един или двамата родители при децата, тъй като и
едното и другото са форми на поведение, издаващи желанието за
6
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внимание. Както едното дете се разплаква, щом и другото плаче, за
да привлече поне единия родител, така и ревнивия съпруг вика,
удря по масата, прави сцени и други най-различни прояви на гняв, с
които цели да постави половинката си в неудобно положение пред
обществото, отново подобно на някои деца, които веднага щом
излязат на улицата се разплакват с цяло гърло. Причините за това
сходство са, че често ревността се придобива още в най-ранна
детска възраст и е една от чертите на характера, които могат никога
да не бъдат отучени. В различните й прояви, невротикът напада
целта си и с различни гневни изблици, психически или физически
заплахи( психически тормоз или заплахи с убийство), а понякога
дори за собственото си здраве (заплахи за самоубийство) се стреми
да моделира поведението на жертвата си. По този начин се предава
ясно послание „Ще правиш това, което искам аз или...”, в което не е
трудно да се открие воля за власт.
Завистта също е чест спътник на невротика и нерядко бързо
прераства в алчност и омраза. Невротичният човек често се
съпоставя и съизмерва с другите, така засилвайки собствените си
чувства за малоценност. От това се създава едно агресивно поведение у невротика, при което на имащите се гледа с лошо око, за
тях се смята, че са спечелили богатството или любовта на другите с
някакви нечестни подходи и друго логично обяснение не е
възможно.
Скъперничеството често е свързано с придобиването на богатство, на притежаването на повече от другите. Това се дължи на
често срещаното мнение, че парите носят някаква чудодейна сила,
дори вълшебна форма на власт. Нерядко се наблюдава и наглед
обратната тенденция, на привидния меценат, който с широка ръка
дава огромни суми на различни фондации, на болни или бедни хора.
Зад тази „щедрост” нерядко се крие желанието да се покаже като
имащ толкова много, че може да си позволи да даде и на тези под
него, тъй като разбираемо богатият е над тях. В тези си действия,
такъв човек се показва в позицията не на даващ, а на вземащ и
подобна показност нерядко провокира чувства на омраза у тези
„отдолу”.
Омразата може да бъде както провокирана в горния пример,
така и редовна проява на невротичния характер. Проявленията й
варират от изблици на гняв, злопаметност и стигат до един особен
вид студена злоба. По отношение на последното, се сещам за
следния пример, изваден от разговор между две госпожи, които
неволно дочух преди време : „Толкова ми е тежко, направо не
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можеш да си представиш. Това дете направо ми се е качило на
главата, направо нямам възможност да се погледна, а ти, ти си си
добре имаш време, нямаш едно такова да те дърпа по цял ден, но
пък никога няма да узнаеш колко е хубаво някой да ти казва
„Мамо”. Не е нужно човек да е голям познавач на човешката душа,
за да съзре враждебността и омразата, втъкани в горното изречение.
Стремежът за превъзходство отново е на първа линия, наблюдава се
преекспонирането на собствените проблеми, омаловажаването на
затрудненията на другия и за допълнителен ефект – чиста проба
злоба. Омразата към хората може да приеме и една друга поприкрита форма – небрежността. На пръв поглед на всеки се случва
от време на време да е небрежен, но ако шофьор, който карайки с
превишена скорост убие някого на пътя и кротко и невинно заяви,
че е бързал, става видно едно така познато преувеличаване на
собствения проблем, омаловажаване на чуждия живот и незачитане
на чуждата болка, която следва всяко едно подобно действие. С
обезценяването на живота на другите хора, като злонамерено
действие, било то и несъзнателно, човек навлиза в конфликт с
чувството за общност, показва на света, че не мисли особено много
за добруването на околните и с това неговата омраза не е много поразлична от тази на престъпника, умишлено извършил злодеяние.
3.2. Причини за формирането на неаграсивната натура
Причините за формирането на неагресивната натура на пръв
поглед са на противоположния полюс спрямо агресивния тип, но
трябва да е ясно – различен е само способът, по който се стига до
превъзходството над другите, докато самата цел си остава фактически същата. Неагресивния тип е избрал като свой подход към
живота един доста по-прикрит метод на контрол над околните –
изолацията и съжалението. Подобно на мнимия болен на Молиер, те
доста често приемат ролята на болни и страдащи, готови да умрат,
ако волята им не бъде изпълнена. Други се опитват, чрез засилено
покорство, чрез подчиняване и смирение, нерядко израждащи се в
мазохизъм, да привържат и да победят другите7 [7]. Нека си припомним и примера, даден от Ницше, така добре описващ последния
случай. Той гласи следното: имаме двама души, единия от които
предлага нещо на другия. От гледна точка на последния, се
7
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регистрира голяма степен на покорство в самия акт на предлагане.
Той е в пълен контрол над ситуацията и както може да го приеме,
така може и да го отхвърли. От гледна точка на предлагащия, макар
и поставящ сам себе си в привидно подчинена позиция, другият –
„силният”, със самото приемане на предложението(и евентуалните
условия, които го съпътстват) се съгласява и респективно се
подчинява на желанието на предлагащия. С този интересен пример,
може да се обясни наблюдаваното понякога засилено покорство и
смирение у някои невротици, с което те се опитват да привържат,
задържат при себе си хората, вменявайки им своеобразно чувство
на вина, ако ги наранят, или задълженост за някакви придобити
блага или взети услуги, като по този начин те постигат своеобразна
победа над тях.
3.2.1. Особености неагресивния невротик
Този тип е склонен да проявява страх, като основна своя черта
и нерешителност, самоизолация и покорство, като нейни производни. Това са хората на всевъзможните проблеми, многобройните
трудности и пропуснатите шансове. Основно място в речника им
често заема „Ако...”. Сред многобройните им оправдания се срещат
– „Ако не бях толкова болен, щях да съм първи в работата”, „Ако не
бях толкова зает, щях да успея да завърша този проект”, „Ако
светът беше справедлив, щях да съм като крал”. Обичащи сами да
си създават проблеми, този тип лесно се поддава на изолация,
понякога свързана с различни фобии, подобно на агорафобията или
страх от излизане на улицата, за да не ги блъсне кола, като по този
начин, както отбелязва самия Адлер, изолирания се превръща в
своеобразен крал, при когото се отива на свиждане в стаята му, на
когото се носи храна и който трябва да бъде гледан с внимание и
любов, поради чупливото естество на неговото съществуване. В
тази черта лесно може да се открие позната ни гордост, заела тук
една по-прикрита, по-безобидна и същевременно по-крайна форма –
отделяне от другите, като израз на превъзходство. Важно е да се
отбележи, че изолацията може да обхваща както отделен индивид,
така и цели семейства, дори нации, като нерядко е съпроводена с
наличието на омраза и враждебност към другите. Нека си припомним как в периода 1933-1945 г. цяла една нация бе опиянена
дотолкова от сладките думи на своя лидер, с мечти за собственото
си величие и превъзходство над другите народи, че едва не
постигна своето собствено унищожение. Черти на страха могат да
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се открият в най-ранна детска възраст, като те отново могат да се
проявят под формата на страх детето да не бъде оставено само или
никтофобия. В този случай детето използва своя страх, като
средство да задържи родителя си до себе си, да го подчини на
желанието си, което в случая е да не бъде оставено само, като това
поведение се повтаря всеки път, когато родителя се опитва да го
напусне. В това проличава и основната черта на страхливия човек –
той има нужда от някой, който да се грижи за него. Тук отново се
сблъскваме с познатото чувство за малоценност и несигурност,
проявено като привидна слабост, която задължава околните да
подкрепят изпитващия страх, докато в действителност той може да
е дори физически по-здрав от останалите хора. Почти същия модел
на поведение откриваме и при хипохондриците, които си измислят
всевъзможни заболявания, като по този начин искат да изглеждат
слаби, търсещи отново подкрепата на другите, като проблемът
възниква от това, че тази подкрепа не е реално необходима и е за
сметка на времето и усилията на обкръжението на невротика, което
е в конфликт с чувството за общност.
Покорството също може да бъде разглеждано като проява на
страх, като то може да служи за приспиване на защитите на
жертвата от една страна (както споменах по-горе) и от друга да я
задължи да изпитва чувства на благодарност или съжаление. При
това положение човек е изправен пред два избора – единия е да се
поддаде на тази манипулация, а другия – да изглежда в очите на
незапознатите, като неблагодарник и дори жесток човек, като
изборът зависи най-вече от факта, доколко човек има силен характер или е по-склонен да се огъва под мнението на хората.
Нерешителността от своя страна се проявява, когато човек
изпитва неувереност в способностите си да се справи с дадено
действие. Тя често възниква, когато даден индивид е изправен пред
задачата да реши някакъв житейски въпрос, като се проявява найсилно при трите основни: общество – професия – любов. Нерешителността, от гледна точка на индивидуалната психология, представлява едно забавено движение напред, от което следва оставянето на по-голямо разстояние между човека и дадения житейски
въпрос. Чрез поставяне на най-различни пречки пред себе си, невротикът отново проявява споменатия по-горе модел на поведение (с
въображаемото пренатоварване). По този начин има два възможни
изхода от решението на проблема, които от негова гледна точка са
винаги печеливши – ако се провали, ще има оправдание, бил е
много зает, болен, уморен, недоспал и така нататък, но ако успее, то
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той е постигнал нещо невероятно и удивително, „той е извършил с
една ръка, нещо, което обикновено се прави с две ръце”8. Тук
отново се забелязва страхът, като основен фактор за нерешителността – страхът от бързо и адекватно вземане на решение и страхът
от провал и липсата на извинение за него.
4. Психическо лечение на неврозите в индивидуалнат
психология чрез психотерапия
Разкриването на невротичната система или на жизнения план е
най-важната част от терапията9. То също е част от първия от трите
основни похвата, които А.Адлер използва при определянето на
посоката на изследвания материал, а именно разглеждане на
миналия опит на пациента с цел установяване на условията на
възникване на жизнения план и по-точно дали те са били утежнени
(потискане в семейството, съперничество, разглезване, невротични
черти у други членове на фамилията) и дали се наблюдава поведение, наподобяващо начини на реагиране от детството. Втория
похват лежи във възприемане на индивидуалната формула на
пациента (Таблица 2), придобита по емпиричен път, от която в
последствие се правят изводи и третия подход е наблюдаването на
мимиките и жестовете на пациента, с цел събиране на информация
и правене на изводи дали има единство между видяното и чутото.
Други важни аспекти на психотерапията включват психотерапевта
да избягва да прави забележки, макар и наглед безобидни, тъй като
те могат да се изтълкуват тенденциозно и да бъдат възприети като
нападение. Важно е също да не се обещава излекуване, а само възможност за излекуване, като самия процес на подобрение да бъде
приписван на пациента. Разкриването на невротичния жизнен план
трябва да става в приятелски непринуден разговор, от което следва
психотерапевта да не заема роля на какъвто и да било авторитет,
покровител или ментор. Важно е да бъде обяснено на пациента, че
невротикът често проявява тенденция, при разкриването и обяснението на неговите нагласи и конструкции, да ги изоставя и на тяхно
място да измисля нови, най-често скрити нагласи и конструкции,
докато като в крайна сметка този процес на отпадане и заместване
не бъде преустановен. Добре е да се има в предвид и отношението
8
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на близките към терапевта, тъй като не е изключено те също да
проявяват невротични признаци, като това трябва да бъде споделено и обяснено на пациента, да му бъде помогнато той сам да го
осъзнае. Не на последно място психотерапевта трябва да умее да
открива един особен и примитивен начин на мислене у пациента,
наречен splitting (разцепване бел.пр.), който се характерзира с възприемане на нещата не цялостно, а разделени на две половини,
например бяло-черно, добро-зло, приятели-врагове, като често този
модел се подхранва чрез произволно регистриране на действията и
изказванията на другите.
Таблица 2: Индивидуална формула на пациента според А. Адлер
Индивидуална формула на пациента
И + Е + М + Х = личностния идеал за превъзходство, където :
И – Индивид
Е – Преживявания
М – Среда
Х – разполагане и тенденциозно подреждане на материала, от
преживявания, чертите на характера, афектите и симптомите.

5. Заключение
От гледна точка на индивидуалната психология, неврозите
могат да бъдат обобщени като неспособност на дадения индивид да
изпитва любов, представляваща обобщено проявление на чувството
за общност, от което следва и невъзможността за създаване на
качествени, здравословни и устойчиви взаимоотношения със социалната среда. По този начин той се отделя от хората, а оттам от
полезната страна на живота. Именно чрез възпитаването на подобно
чувство може да се постигне точния баланс в живота, тъй като в
природата на човек е да се стреми да постигне повече или както
отбелязва и самия Адлер: „Да си човек означава да си непълноценен
и да се стремиш към превъзходство”, но това не бива да става за
сметка на останалите хора. Любовта и чувствата, които я съпътстват
са спойката, необходима за всичко около което се гради животът –
семейство, приятели, трудова среда.
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ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА ВАНКУВЪРСКИЯ
ВЪПРОСНИК ЗА ОБСЕСИИ И КОМПУЛСИИ (VOCI)
В НЕКЛИНИЧНА ЮНОШЕСКА ИЗВАДКА
Весела Кръстева-Симеонова
СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи факторната структура на Ванкувърски въпросник за обсесии и компулсии (VOCI)
в юношеска неклинична извадка. Данните са от 852 юноши от 8.–12. клас.
Резултати потвърждават 4 основни фактора от оригиналната версия и
се обсъжда наличието на 4 допълнителни компонента. Налице са добри
показатели за недеждност (вътрешна съгласуваност) на компонентите.
Получените резултати позволяват да се оценят положително качествата на инструмента, като потенциално полезно средство за ранно
идентификация на обсесивно-компулсивни проблеми в юношеска възраст.
Ключови думи: Обсесии, Компулсии, Апробация, Самоописателен.

Постановка на проблема
Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) е психиатрично
разстройство, което причинява повтарящи се, неприятни мисли
(обсесии) или поведения (компулсии), които са трудни за контролиране. За разлика от обикновените безпокойства или навици, тези
обсесии и компулсии могат да отнемат значително количество
време (повече от един час дневно), могат да пречат на дневната
програма на човека, и да предизвикват значителен дистрес. Обсесиите в детството се съсредоточават върху някои плашещи децата,
катастрофални семейни събития като смъртта на родител, върху
усещания за заразяване /без задължително да се чувстват в този
момент мръсни/, страхове относно телата им, сексуални страхове и
безпокойства, дали правят правилното нещо. Компулсиите найчесто са: миене /по-често на ръце, но може да включват и многократно, настойчиво миене на други части от тялото или цялото
тяло/, повтарящи се дейности, проверяване и подреждане [2], [5],
[6].
ОКР се среща значително по-често при децата и юношите,
отколкото се е предполагало по-рано, (Flament et al., 1988; Rutter et
al., 1970)[8]. Сред възрастни с ОКР, при една трета до една втора
развитието на заболяването е с начало в детството (Rasmussen and
Eisen, 1990) [8]. Наблюденията в тази сфера показват, че голяма
част от тези деца не са консултирани със специалист повече от две
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години след първите прояви. Макар и рядко, описват се и случаи на
5–7 годишни деца с категорични симптоми за ОКР, като само 4 от
18 деца с диагноза ОКР са под специализирано, професионално
наблюдение според епидемиологията на Flament et al. [8].
Съотношението момчета-момичета в детска възраст е приблизително около 3:2. В юношеството започва тенденция към изравняване на половото съотношение. През зрелостта разпределението е
поравно между мъжете и жените или с лек превес на жените. При
момчетата началото е по-ранно отколкото при момичетата [1], с
един пик около пубертета и втори в ранна зрялост. Началото е найчесто през юношеството или в ранното детство – между 7 и 10,2
години (Swedo et al.,1989) [8]. Момчетата имат по-често фамилни
родственици с ОКР или Турет синдром [5], [6], [8]. При други
проучвания се посочва възраст на начало за момчетата 6–15 години,
за момичета 20 години (American Psychiatric Association, 2000;
Rasmussen & Eisen, 1998) [7].
Посочва се, че малка част от децата са имали ОКР като
единствена диагноза. Възможни са: други тревожни разстройства;
специфични обучителни трудности; тикови разстройства; поведенчески разстройства (Flament et al., 1988; Ridle et al., 1990; Swedo et
al., 1989) [8] ; трихотиломания; дисморфобия; разстройство на навиците (Leonard et al., 1995); депресия/ дистимия; Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност; Генерализирано разстройство на психичното развитие [6],[7].
Малките деца много често описват обсесиите си като безпокойства или тревоги и е наложително да се има предвид, че може да
се объркат с нормалните възрастови страхове, ритуали, рутинни
поведения, характерни за съответния стадии [4] от развитието на
детето (някои с начало нормално около 2 години), както и с
особеностите на играта [1], [7]. ОКР може да направи живота много
труден и стресиращ за децата. Симптомите на разстройството често
отнемат много от времето и енергията им. Това прави трудно изпълнението на задачи от училище или дома. Мислите и поведенията,
свързани с ОКР, често са озадачаващи за родителите, учителите и
връстниците. Симптомите на разстройството лесно могат да бъдат
неправилно интерпретирани като пренебрегване на волята, опозиционно поведение или безсмислено безпокойство, както и като
форми на специфични поведения свързани с възрастта като обичаи,
хобита, интереси [8]. Децата и подрастващите може да се опитват да
крият симптомите си, да се срамуват от тях или да не знаят как да
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изразят скритите си страхове, да не са способни да ги обяснят или
защо се чувстват принудени да повтарят действията си [6].
При децата с ОКР семейното, социалното и училищно функциониране често се оказва твърде затормозено – например те имат
тенденция да включват родителите си в своите обсесии и компулсии, да имат епизоди, в които са много гневни към тях, защото
последните са станали неотзивчиви в изпълнението на исканията
им, свързани с разстройството [6]. Взаимоотношенията с връстниците са стресиращи за децата с ОКР, защото те се опитват усилено
да крият ритуалите си. Когато разстройството е тежко, това става
невъзможно, и детето може да бъде дразнено и подигравано. Началото и края на деня могат да бъдат трудни, напрегнати за децата с
ОКР поради силната им потребност да извършат всички ритуали.
Същевременно трябва да са навреме на училище, а вечер знаят, че
трябва да подготвят домашните си и да се погрижат за всякакви
задължения и отговорности у дома, но отново са ангажирани с
изпълнението на ритуалите. Децата с ОКР често не се чувстват
добре физически. Причини за тава може да са стреса от това, че
имат разстройството, може и да е лошо хранене и/или липсата на
сън. Обсесиите и компулсиите, свързани с храната, са чести, и те
могат да доведат до нередовни хранителни навици.
В училище децата с ОКР имат проблеми с концентрацията,
което може да засегне много аспекти на училищните дейности –
следване на инструкции, изпълняване на задачи, разбиране и запаметяване на учебния материал и др. Концентрацията може да бъде
засегната от постоянни, повтарящи се мисли, за които другите не си
дават сметка. Завършването на работата в определеното време,
както и дори само започването й, може да се окаже трудно. Налице
е и риск от социална изолация или отдръпване от общуване с
връстниците, ниска самооценка по отношение на социалните и
академичните дейности, проблемни поведения като сбивания или
спорове, резултат от недоразумения между детето и връстниците
или учителите [3].
Описаните поведения и състояния при децата и юношите с
обсесивно-компулсивно проблеми усложняват значително функционирането в училище, утежняват ситуацията в училище, като
водят понякога и до обучителни трудности и когнитивни проблеми,
понижават социалното функциониране, повлияват личностния ком-
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форт като атакуват самооценката, влошават семейната атмосфера и
качество на живот на всички ангажирани с отглеждането на детето.
Краткото изложение дотук показва нуждата от ранна идентификация на този проблем, с оглед на своевременна интервенция –
от специалисти, училищен персонал и семейство. За тази цел
особено подходящи са самоописателните скали, тъй като: (1) детето
е по-склонно да споделя за своя вътрешен, скрит психичен опит,
който типично осъзнава като „странен” и „ необичаен” върху
„белия” лист, отколкото лице в лице и (2) позволяват събиране на
информация за широк кръг от симптоми, която детето или юношата
не е в състояние да сподели, поради по-ниското ниво на самопознание, неправилното разпознаване на симптомите или липсата
на съответна критичност за съществуващ проблем.
Ванкувърсият въпросник за обсесии и компулсии (Vancouver
Obsessional Compulsive Inventory [VOCI]) е нов, разработен неотдавна инструмент за оценка [11]. Като изходен при конструирането е
използван друг популярен инструмент за оценка на обсесии и
компулсии – Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI)
(Hodgson & Rachman, 1977) [11], включващ 30 айтема. За апробацията на VOCI обаче са формулирани значителен брой нови айтеми,
като е направен преглед на възможностите и на други самоописателни инструменти [10]. Конструирането на VOCI преминава през
няколко фази и цели елиминирането на недостатъците на инструментите в тази област. Предназначено е да осигури оценка на широк
кръг от обсесии, компулсии, поведение на избягване и личностни
характеристики в обсесивно-компулсивното функциониране, както
и да се актуализира съобразно развитието и научните достижения
през последните две десетилетия. Всеки елемент е съставен така, че
да има повишена чувствителност към терапевтична промяна. Всички елементи се отнасят до настоящите безпокойства и поведение и
са положително формулирани, което води до по-лесна администрация, отчитане и интерпретация. Развитието на новата скала започва през 1994 г. и преминава през няколко етапа с периодично
добавяне и отстраняване на неработещите айтеми. Авторите предоставят доказателства за надеждността (вътрешна съгласуваност и
тест-ретест надеждност) и валидността на инструмента, чрез връзки
с други скали за обсесии и компулсии, както и с депресия, тревожност, безпокойства, личностни характеристики. Критериалната
валидност е оценена и чрез възможностите на VOCI да разграни659

чава възрастни пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство от
други клинични извадки, както и от масова извадка (студенти).
Очаква се, че подобно на своя предшественик, VOCI ще намери
широко приложение в научните изследвания и клиничните практики [11].
Факторната структура на VOCI разграничава 6 компонента:
Заразяване/Замърсяване (12 айтема), Проверяване (6 айтема), Обсесии (12 айтема), Трупане (7айтема), Перфекционизъм (12 айтема) и
Нерешителност (6 айтема) – общо 55 айтема. Тази структура обаче
е получена върху малка клинична извадка от възрастни пациенти, с
обсесивно-компулсивно разстройство и на този етап има предварителен характер [11].
Задача на настоящото изследване е апробация на VOCI в неклинична юношеска извадка – оценка на факторната структура.
Метод
Изследвани лица. Изследвани са общо 852 ученика от 4 училища в град София (710 пълни протокола). Разпределението по пол
е небалансирано, като преобладават момичета – 475 (55,8%). Броят
на момчетата е 377 (44,2%). Възрастта е между 13 и 19 години (8.–
12. клас).
Инструментариум. Оригиналинят вариант на Ванкувърсия
въпросник за обсесии и компулсии (VOCI) включва 55 айтема, на
които се отговаря с помощта на 5-степенна Ликертова скала на
съгласие. Българският превод, по публикуваната версия [11], е направен в три независими варианта от П. Калчев, К. Ханчева и В.
Кръстева-Симеонова, дискутирани допълнително до постигане на
съгласие. В подготвения за апробация изходен вариант са добавени
два айтема за подреждане, взети психометричната скала The
Symmetry, Ordering and Arranging Questionnaire - SOAQ (Radomsky,
A.S., Rachman S., 2003) [9]. Оригиналната версия на VOCI не съдържа скала за подреждане, но поне един от айтемите има такова
съдържание. Затова идеята е, чрез двата допълнителни признака
евентуално да се формира мини-скала за подобен тип компулсии.
Процедура Изследването се провежда групово в рамките на
един учебен час в класната стая. Уточнява се, че участието е анонимно, но при желание за обратна връзка може да се отбележи код
или шифър върху листа за отговори. Задаваните въпроси за доизясняване на значения, се отнасят до думи като „аморално“, „морално“,
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„богохулство“, „светотатство“, „подтици“; също в отделни случаи
се налага разясняване по отношение на формулировки като „нежелани мисли или образи за сексуални действия“, „пориви да се
подкара в насрещното движение и да се втурне сред колите“,
„вътрешна принуда да се брои“, „затрупване или пазенето на
всевъзможни неща“ и др. Като цяло е налице кооперативност от
изследваните лица и подчертано желание за получаване на обратна
връзка от страна както на учениците (за персоналните резултати),
така и на учителите (за общите тенденции). По-прецизно попълване
и по-задълбочена рефлексия показват юношите от горните класове.
Анализ на резултатите и обсъждане
Факторна структура. Оригиналните 55 айтема са подложени
на факторен анализ по метода на главните компоненти, с ротации
по Варимакс и Промакс. Данните от scree-теста на Кетъл свидетелстват за възможно 5–, 6– или 7–факторно решение, но без ясно
предимство на някои от посочените варианти. Затова последователно са анализираните трите варианта на факторизация. При всички случаи ясно се разпознават 4 от оригиналните фактори: Обсесии,
Заразяване/замърсяване, Проверяване и Трупане, както и допълнителен малък фактор, който не присъства в оригиналната версия,
формиран от три айтема за броене/ментални ритуали. 7–факторното
решение обаче не разграничава оригиналните фактори Перфекционизъм и Нерешителност – част от предназначените за тях айтеми се
разпределят с ниски тегла към други фактори, останалите формират
общ компонент. Тъй като оригиналните айтеми, предназначени за
оценка на Перфекционизъм и Нерешителност (общо 18), от една
страна са „проблемни, от гледна точка на разпределението си, а от
друга – оценяват не типични обсесии и компулсии, а асоциирани с
тях личностни характеристики, на следващия етап те бяха изключени от анализа, както останалите 37 отново бяха подложени на
факторен анализ (по метода на главните компоненти). Полученото
4–факторно решение (43% обяснена дисперсия) изцяло възпроизвежда 4–те оригинални фактора от VOCI, макар и с различна последователност при извличането. Факторната матрица на таблица 1.
свидетелства за „чисто” факторно решение: високи тегла по
оценявания фактор и ниски по останалите.
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Таблица 1: Факторна структура на VOCI в българска юношеска
извадка, след отстраняване на айтемите за Перфекционизъм и
Нерешителност (Варимакс ротация)

23
21
50
44
39
8
15
25
3
32
49
13
27
52
28
6
34
54
30
16
12
46
40
2
7
43
37
20
33
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Заразяване
,707
,647
,630
,623
,608
,590
,538
,519
,488
,485
,481
,456
,142
,200
,121
,162
,164
,122
,168
,270
,127
,187
,248
,136
,237

Обсесии
,112

Проверяване
,168

,174

,195

,292
,121
,190
,379
,661
,646
,591
,590
,588
,565
,536
,522
,508
,479
,461
,459
,139
,141
,115
,184
,236

Трупане
,108
,164
,101
,103
,201

,299
,138
,128
,185
,200
,177
,200

,245
,132

,251
,144
,166
,111
,108

,192
,100

,808
,806
,767
,673
,573

,164
,138

,253
,147
,185

,125
,136
,158
,229

41
42
35
51
45
22
10
26

,252
,234
,185
,173
,351

,278
,166
,127
,163
,152
,233
,250
,295

,559
,236
,131
,136

,135

,241
,734
,729
,717
,645
,425
,424
,342

Забележки:
(а) Факторните тегла под 0,15 са пропуснати;
(б) Номерата на айтемите съответстват на подреждането в оригиналната версия.

В първия фактор (12 айтема) Заразяване/замърсяване и в него с
най-високи тегла са:
• № 21: Изключително силно ме притесняват микробите и
болестите.
• № 23 Много ми е трудно да пипам боклук или кошчета за
боклук.
Във втория фактор (12 айтема) Обсесии с най-високи тегла са:
• № 27 Непрекъснато ме преследва и безпокои една и съща
мисъл или картина на смърт.
• № 52 Непрекъснато ми идват наум разстройващи ме,
нежелани мисли за неморални неща.
В третия фактор (6 айтема) Проверяване с най-високи тегла са:
• № 7 Проверявам по няколко пъти, отново и отново неща
като кранчета на чешми, електрически ключове, дори и след като
вече съм ги спрял или изключил.
• № 43 Често си налагам да проверявам по няколко пъти
неща като електрически ключове, кранове, вентили, електроуреди,
врати.
В четвъртия фактор (7) Трупане с най-високи тегла са:
• № 42 Много ми е трудно да изхвърля каквото и да било от
вкъщи, защото се опасявам да не се лиша от нещо ценно.
• № 35 Почти ми е невъзможно да реша, какво да запазя и
какво да изхвърля.
На следващия етап отделно са анализирани 18-те оригинални
айтеми за оценка на Нерешителност и Перфекционизъм, плюс
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двата допълнителни айтема за подреждане. Тъй като при всички
варианти на факторизация три от тези айтеми са с ниски тегла
(напр. № 29 „Твърде много се тревожа да не би да обезпокоя други
хора.“), те са отстранени от анализа (съдържанието на тези айтеми
характеризира по-скоро тревожни нагласи, без специфично обсесивно съдържание). Данните от факторния анализ (по метода на главните компоненти и Варимакс ротация) показват най-ясно интерпретируемо 4–факторно решение (55% обяснена дисперсия) – вж.
таблица 2.
Таблица 2: Четири фактора, извлечени от 15 айтема от VOCI
за перфекционизъм и Нерешителност, плюс два
допълнителни айтема за подреждане (Варимакс ротация)
Подреждане
56
57
19
55
38
4
48
17
11
5
18
14
1
53
36
31
9

,787
,759
,641
,604
,529
,248

,255
,154
,119
,404
,120
,129
,192

Нерешителност

,386
,259
,741
,739
,699
,639
,143
,325
,198
,282
,122
,131
,177

Перфекционизъм

Броене

,217
,386

,145
,171

,102
,198

,280

,246
,369
,708
,617
,582
,544
,413

,239

,122
,253
,146
,292

,133
,835
,805
,468

Забележки:
(а) Факторните тегла под 0,15 са пропуснати;
(б) Номерата на айтемите съответстват на подреждането в
оригиналната версия (№ 56 и № 57 са добавени към въпросника).
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Въз основа на съдържанието си четирите фактора могат да се
означат по следния начин:
Фактор 1 (5 айтема) – Подреждане, например:
• № 56: За мене е важно вкъщи дрехите ми да се подредени
по особен, определен от мене начин.
• № 57 Когато нещата около мене не са си на мястото,
ставам напрегнат и не мога да се успокоя докато не ги подредя
както трябва.
Фактор 2 (4 айтема) – Нерешителност, например:
• № 4 Трудно вземам решения дори за най-обикновени неща.
• № 48 Опитвам се да отлагам вземането на решения,
защото се опасявам да не сбъркам.
Фактор 3 (5 айтема) – Перфекционизъм, например:
• № 5 Чувствам, че трябва да съм перфектен във всяко едно
отношение.
• № 18 Чувствам вътрешна принуда да следвам точно
определен ред, дори когато правя обикновени неща.
Фактор 4 (3 айтема) – Броене/ментални ритуали, например:
• № 36 Усещам силна вътрешна принуда да броя разни неща.
• № 31 Почти винаги броя докато се занимавам с обичайни
неща.
От тази гледна точка са налице аргументи за формиране на два
допълнителни показателя, които не се изчисляват в оригиналната
версия на VOCI – за Подреждане и Броене/ментални ритуали,
както и за отделна оценка на Перфекционизъм и Нерешителност,
макар и редуциран, в сравнение с оригиналната версия вариант.
Основания за тези изводи дават и данните за вътрешната съгласуваност на показателите (вж. по-долу таблица 3.). От друга страна,
когато се факторизират всички айтеми на VOCI (плюс двата допълнителни за подреждане), при 7-факторното решение: Заразяване,
Обсесии, Проверяване, Трупане, Подреждане, Броене, Перфекционизъм и Нерешителност се обединяват в общ фактор, който не се
разпада на два компонента, при 8-факторният вариант. Корелацията
между Перфекционизъм и Нерешителност (изчислени, според
резултатите на таблица 2.) – r Пирсън е значима (0,56), но не
достатъчно силна, за да се обединят айтемите в общ показател
(Перфекционизъм/нерешителност). Накратко: налице са основания
както за разграничаване, така и за обединяването на двете скали в
общ показател, но решението трябва да бъде взето въз основа и на
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допълнителни аргументи, в частност на базата на връзките с други
променливи (анализът на тези резултати излиза извън рамките на
настоящото съобщение).
Надеждност. Коефициентите на вътрешна съгласуваност (α на
Кронбах за цялата извадка и по пол са представени на таблица 3.
Резултатите показват добри стойности на вътрешна съгласуваност,
с оглед на броя на айтемите, формиращи отделните скали.
Таблица 3: Вътрешна съгласуваност (α на Кронбах) на скалите
на VOCI в неклинична юношеска извадка
Скали от VOCI
Заразяване
Обсесии
Проверяване
Трупане
Подреждане
Броене
Нерешителност
Перфекционизъм

Общо
0.84
0.83
0.86
0.78
0.77
0.64
0.77
0.68

Момчета
0.86
0.84
0.84
0.77
0.78
0.63
0.74
0.68

Момичета
0.82
0.83
0.88
0.78
0.76
0.65
0.78
0.69

Разлики по пол. Сравнението на база единични t-тестове за
независими извадки показват отсъствие или близки до статистически незначимите разлики по пол, като най-изразена (в полза на
момичетата) е разликата по Трупане и Нерешителност (p<0,001).
В заключение: данните, получени с VOCI с български юноши
възпроизвеждат изцяло 4 основни обсесивно-компулсивни фактора
(Обсесии, Заразяване, Проверяване и Трупане), като дават основание за извличане и на допълнителни, потенциално полезни помалки фактори. Резултатите свидетелстват и за добри равнища на
вътрешна съгласуваност. На следващия етап, за оценка на качествата на скалата, от основно значение са данните за валидността.
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ПСИХИАТРИЧНА ДИАГНОЗА
Деница Русева, Елица Ангелова
СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме: Емоциите са един от елементите на живота, които го
правят по-пълноценен. Емоционалната интелигентност от своя страна е
параметър, чийто граници не са много ясни по отношение на хората с
психиатрични диагнози. Поради тази причина, целта на настоящия труд
е да се изследва тази променлива при такава репрезентативна извадка от
населението, за да може да се установи дали има изменение или не.
Хипотезата, която проверяваме е, че пациентите с психиатрична диагноза имат ниски стойности за емоционална интелигентност. Получените резултати противоречат на очакванията ни, причините, за което
разискваме подробно.
Ключови думи: емоционална интелигентност, психиатрична
диагноза

1. Увод
Започваме да изразяваме емоциите си още преди да проговорим. Усмивката е едно от нещата, които майката очаква с найголямо нетърпение и изпитва безкрайна радост, когато се появи
върху лицето на нейното бебе. Първото ни общуване става именно
през емоциите. Те остават важни през целия ни живот и определят
как ще се справяме със създаването на връзки на различни нива. За
съжаление забързаното ежедневие и технологичният напредък ни
насочват повече към общуване с машини и голяма част от комуникацията се случва през компютри. Малкото свободно време използваме за закупуване на все повече вещи, които ни обграждат и дори
затрупват. Родителите забравят за важността на емоционалната
свързаност и я заместват с материални подаръци. Дори се стига до
това да учат децата си да крият емоциите си, защото те са израз на
слабост. Всички ние виждаме последиците от невъзможността да се
общува пълноценно, да се изразяват конструктивно емоциите, да се
овладяват и да се разпознават у отсрещния.
Динамиката на съвременното ежедневие ни ограбва от възможността да обърнем внимание на хората около себе си –
семейство, близки и приятели. Причината вероятно се състои във
факта, че дори и това време, с което разполагаме, го прекарваме в
презадоволяването на физиологичните ни потребности и в придо668

биването на вещи, към които впоследствие се привързваме твърде
много. Това е предпоставка за заместване на нормалните емоционални отношения с околните с такива към предметите. Друга
предпоставка за това е, че „различни са емоционалните навици,
внушени от една страна от родители, които умеят да се синхронизират и да посрещат емоционалните нужди на своето дете и чието
възпитание води до емпатия, или от друга страна от затворения в
себе си родител, който пренебрегва проблемите на детето си или
своенравно раздава крясъци и удари“ [1].
От тук тръгва нашето изследване и нашият интерес към емоционалната интелигентност. Отправната точка на по-голяма част от
изследователите в миналото е насочена към интелигентността като
способност за извършване на когнитивни операции. През последните години все повече внимание се обръща върху концепцията за
множествения интелект, която включва в себе си интерпсихичната
и интрапсихична интелигентност. Според Д. Голман IQ и емоционалната интелигентност не са качества с взаимоизключващи се
сфери на влияние, нито се препокриват взаимно, а са по-скоро
независими умения. Съществува лека корелация между IQ и някои
аспекти на емоционалната интелигентност, но тя е много слаба, за
да обясни същността на тези две променливи [1].
„Емоционалната интелигентност включва качества като способност за мотивация и устойчивост към фрустрация; контрол над
импулсите и отлагане на търсенето на удовлетворение; конторл над
собствените настроения и умение да не допускаме неуспехите да
потиснат способността ни да мислим; склонност към емпатия и
надежда.“ [1].
2. Изследователски дизайн
Предмет на настоящето изследване е проследяването на емоционалната интелигентност при хора с психиатрична диагноза.
Обект на изследването са шест човека на възраст от 27 до 67
години. Те са с различни психиатрични диагнози и в момента се
лекуват в психиатрична болница с продължителен престой. От тях
пет случая са с шизофрения и един случай с остро органично
разстройство. Данните за изследваните лица са представени в
Таблица 1. Съотношението по полов признак е 83,33 % от мъжки
пол (пет мъже) и 16,67 % от женски пол (една жена). Трима са със
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средно специално образование, един със средно общообразователно, един с основно и един с висше. Професиите на изследваните
лица са разнообразни, повечето споделят за честа смяна на работата. Всички живеят в столицата.
Целта на изследването е проверка на взаимовръзката между
променливите емоционална интелигентност и диагноза от психиатричен характер. Първоначално тя обхващаше и намерение за сравнителен анализ на емоционалната интелигентност при пациенти с
различни психиатрични заболяванията. Успяхме да получим достъп
обаче до ограничен брой пациенти, подбрани от работещ в психиатричната болница психолог на принципа, че са в състояние,
което позволява да разберат въпросника. При всички тях към
момента на изследването болестта е овладяна в значителна степен.
Методиката, използавана за целта на изследването е „Психологичен тест за изследване на емоционална интелигентност“,
адаптиран от С. Стоянова [4]. Чрез този въпросник освен обща емоционална интелигентност се изследват и други фактори. Средно
аритметичната по теста за емоционална интелигентност е 124,5, а
стандартното отклонение - 15,6. Резултати под 108,9 означават
ниска емоционална интелигентност, а резултати над 140,1 означават
висока емоционална интелигентност. Тестът се състои от 33 твърдения с пет възможни алтернативи - "Напълно съгласен", "Донякъде
съгласен", "Не мога да преценя", "Донякъде несъгласен", Напълно
несъгласен".
Фактор 1 „Споделяне на емоции и емпатия” – възможност на
човек да изразява свободно своите чувства, както и да показва
съпричастност и съчувствие към разпознатите такива у другите
хора. Средноаритметичната по фактор 1 „Споделяне на емоции и
емпатия” е 24,7, а стандартното отклонение е 4,2. Резултати под
20,5 означават ниска емоционална интелигентност, ниска способност за споделяне на емоции и емпатия, а резултати над 28,9
означават висока емоционална интелигентност, високо изразена
способност за споделяне на емоции и емпатия.
Фактор 2 „Мотивация за преодоляване на трудности и оптимизъм” – способността на човек да целенасочено да контролира
емоциите си спрямо целта и за справяне с препятствията, които
среща и неговия стремеж да ги преодолява с позитивизъм.
Средноаритметичната по фактор 2 „Мотивация за преодоляване на
трудности и оптимизъм” е 32,9, а стандартното отклонение е 5,6.
Резултати под 27,3 означават ниска емоционална интелигентност,
ниска мотивация за преодоляване на трудности и песимизъм, а
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резултати над 38,5 означават висока емоционална интелигентност,
предимно оптимизъм и висока мотивация за преодоляване на
трудности.
Фактор 3 „Разпознаване на невербалната експресия на емоциите у другите хора”- познанието у личността да улавя и дешифрира изпратените към нея телесни послания, наситени с емоционални нюанси. Средноаритметичната по фактор 3 „Разпознаване на
невербалната експресия на емоциите у другите хора” е 17,9, а
стандартното отклонение е 3,5. Резултати под 14,4 означават ниска
емоционална интелигентност, слабо разпознаване на чуждите емоции, а резултати над 21,4 означават висока емоционална интелигентност, способност за разпознаване на чуждите емоции.
Фактор 4 „Разпознаване на своите емоции и самоконтрол” способността на човек да идентифицира своите собствени емоции,
да ги дефинира и в съответствие с това да овладява своите афективни реакции. Средноаритметичната по фактор 4 „Разпознаване на
своите емоции и самоконтрол” е 14,9, а стандартното отклонение е
3,3. Резултати под 11,6 означават ниска емоционална интелигентност, слабо разпознаване на своите емоции и нисък самоконтрол, а
резултати над 18,2 означават висока емоционална интелигентност,
способност за разпознаване на своите емоции и висок самоконтрол.
Хипотеза: Предполагаме, че пациентите с психиатрична диагноза имат ниски стойности за емоционална интелигентност.
Изследването е проведено с хоспитализирани пациенти в държавна психиатрична болница. Процедурата на провеждане на
изследването е променена съобразно ситуацията и изискванията на
пациентите с цел по-доброто разбиране на теста от тяхна страна.
Всяко изследвано лице получава самостоятелно инструкция на глас
от изследователя и право да попита за неясности по всяко време.
Изследователят чете на глас въпросите от тестовете и възможните
алтернативи с цел да се увери, че изследваното лице разбира смисъла на въпроса и да избегне грешни интерпретации и невалидни
отговори. Ако е нужно, пояснява или повтаря въпроса, след което
отбелязва дадения отговор.
№
на
ИЛ

Таблица 1. Данни за изследваните лица
Пол

Възраст

1

Мъж

34

2

Мъж

45

Образование
Средно
специално
Средно
специално

Професия

Местоживеене

Механошлосер

София

Пазач

София

Диагноза
Параноидна
шизофрения
Параноидна
шизофрения
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3

Мъж

27

Средно
специално

Алпинист

София

4

Мъж

47

Средно

Заварчик

София

5

Мъж

67

Основно

Шофьор

София

6

Жена

29

Висше

Сервитьорка

София

Остро
органично
разстройство
Параноидна
шизофрения
Параноидна
шизофрения
Параноидна
шизофрения

Таблица 2. Резултати, получени по скалите на теста
№ на
изследваните
лица

Споделяне
на емоции
и емпатия

Мотивация
за
преодоляване
на трудности
и оптимизъм

1

30

40

2

25

3

Разпознаване
на
невербалната
експресия на
емоциите у
другите хора

Разпознаване
на своите
емоции и
самоконтрол

Обща
емоционална
интелигентност

24

20

164

42

22

20

152

27

36

22

20

150

4

14

30

8

10

112

5

25

33

15

14

113

6

23

37

25

20

153

Тъй като изследваните лица са само шест на брой и не е
подходящо да правим количествен анализ на данните, ще разгледаме получените стойности по теста на всеки един пациент поотделно. Събраният емпиричен материал е представен в Таблица 2.
Първото изследвано лице е показало високи стойности по
всички възможни фактори на теста. Това предполага високи нива на
емоционална интелигентност, добро разбиране на чуждите и собствените емоции, контрол над тях, споделяне и оптимизъм. Може да
търсим причината за това в същността на заболяването му –
параноидна шизофрения. Според МКБ 10 „клиничната картина се
владее от относително устойчиви, най-често параноидни налудности, обикновено придружени от халюцинации, предимно слухови
и разстройства във възприятието. Нарушенията на емоциите, волята
и речта и кататонните симптоми или отсъстват, или са слабо изразени.“ [3]. Възможно е получените резултати да се дължат на слабо
засегнатата от параноидната шизофрения афективна сфера, но
еднотипните отговори ни насочват към други варианти.

672

За правилното тълкуване на получените резултати е важно да
отбележим, че по всички айтеми пациентът е отговарял еднотипно с
варианта "напълно съгласен", а на въпросите с негативна частица е
отговарял с обратния вариант "напълно несъгласен", като е демонстрирал, че разбира твърденията. Възможно обяснение за това може
да бъде обедняване на емоционалните преживявания поради продължителната история на заболяването и многократната хоспитализация на пациента с чести рецидиви. Друго вероятно обяснение
е невъзможността за адекватна самооценка, тъй като този
въпросник е основан на твърдения за самооценка и самоотчет на
собственото поведение, емоции, преживявания. Възможни са крайности в преценките и свръхгенерализиране на единични преживявания и ситуации. Понеже оценката за емоциите минава през
логическо осмисляне, дефектите и нарушенията в мисленето може
също да довеждат до несъответстващ на реалността отговор.
Второто изследвано лице е получило средни стойности по
първия фактор „Споделяне на емоции и емпатия“ . Това означава,
че намира баланс в потребностите от споделяне на своите афекти,
както и на съпреживяването на чуждите такива. По останалите
фактори е с високи показатели, което предполага отлична емоционална интелигентност. Изследваното лице отново е с параноидна
шизофрения. Забелязва се, че е доста дистантно при социален
контакт. Това наблюдение, извън теста ни навежда на мисълта, че е
вероятно и при него изглаждане на афекта поради дългогодишно
боледуване и влошено социално функциониране. От тук тръгва
възможността за мислене в крайности относно емоциите в термините на "или...или".
При третото изследвано лице средни стойности има по първия
и по втория фактор – „Споделяне на емоции и емпатия“ и „Мотивация за преодоляване на трудности и оптимизъм“. По трети и
четвърти фактор – „Разпознаване на невербалната експресия на
емоциите у другите хора“ и „Разпознаване на своите емоции и
самоконтрол“, както и по фактора обща интелигентност лицето е
получило високи стойности. То е диагностицирано под нозологичната единица – остро органично разстройство на личността. В МКБ
– 10 е описано като: „Разстройство, което се характеризира със
значителна промяна на обичайния преморбиден начин на поведение, включително израза на емоциите, потребностите и мотивацията. В клиничната картина могат да се наблюдават също когнитивни и мисловни нарушения, както и промени в сексуалното
поведение [3]. Впечатленията при контакт с него са за липса на
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всякакви забаележими отклонения в неговата когниция. Изследваният пациент имаше адекватно на ситуацията поведение, дори
използва хумор в някои моменти от самото тестиране. Това буди
предположението, че състоянието на изследвания не е дало големи
поражения върху неговата когнитивно-афективна сфера, като
изключим елементите на амнезия, които споменава за определени
ситуации под въздействие на алкохол. Тоест този пациент е със
съхранени годности, въпреки дългата си хоспитализация и сериозната си психиатрична диагноза. Възниква и презумпцията, че
високите му резултати могат да бъдат и поради фактора социална
желателност, тъй като това е млад мъж, а изследователите бяха от
женски пол.
Четвъртият изследван пациент е получил ниски резултати по
първи, трети и четвърти фактор, както и за общата емоционална
интелигентност. Това предполага затруднения в споделянето, недостатъчна запознатост със собствените и чуждите емоции, неразчитане на невералните послания и слаб контрол над афективната
сфера. По отношение на втория фактор е показал средни стойности,
което сочи за наличие на мотивация за преодоляване на трудности.
Този пациент също е с диагноза параноидна шизофрения, но в
този случай се забелязват изменения в афективната сфера и дори те
преобладават. Т.е. има проявени нарушения на емоциите, изразени
като депресивен фон, под формата на дистимия, липса на апетит,
нарушения в съня, рязка загуба на телесна маса. С това е свързано и
непълноценното му функциониране в сферата на емоциите.
Депресивната симптоматика още може да се свърже с понижаване
на самооценката. Това предполага и възможността пациентът да не
може да направи правилна преценка на собствената си личност
според предложените му твърдения.
При петото изследвано лице са получени средни стойности по
всички фактори. Диагнозата му е параноидна шизофрения и при
него е налице нарушение на речта - логорея, която предизвиква
постоянно отвличане от темата на въпросника. Отново са налични
еднотипни отговори, макар й в случая да са "Донякъде съгласен",
съответно "Донякъде несъгласен". При него по скоро се наблюдава
избягване на крайности и влизане на мисълта в стереотипно
отговаряне.
Шестият изследван пациент, с диагноза параноидна шизофрения е показал средни стойности по първите два фактора и високи по
останалите три. Тук обаче трябва да имаме пред вид и фактът, че
това лице по време на изследването е показало и манийно пове674

дение – превъзбуда и т.н. Това е предпоставка за една повишена
самооценка, бързо движеща се мисъл, която способства за дадените
отговори.
В проведеното изследване с психиатрично болни има два
важни фактора, които трябва да имаме пред вид при интерпретацията - предболестната личност и пораженията, нанаесени от болестта. Взаимодействието на тези два фактора повлияват резултатите по отделните скали. Не можем да знаем какво е независимото
им влияние, тъй като няма как да проведем изследването преди
началото на болестта и да го сравним с изследване по време на
развитието на болестта или при ремисия. Понеже пет от изследваните лица са с шизофрения, трябва да отбележим още, че изключително важно за получените резултати е под каква форма протича
болестта (пристипно-прогредиентна, непрекъсната, пристъпна), а
също и в каква фаза се намира пациентът в момента. Давността на е
от голяма важност, тъй като при всички типове шизофрения се
установява влошаване на социалното функциониране след всеки
следващ релапс [2].
3. Изводи
Хипотезата, че лицата с психиарична диагноза, които са хоспитализирани, ще имат ниски стойности по параметъра емоционална
интелигентност, не се доказва.
Причините за това са няколко. Една от тях вероятно е в самия
инструмент, с който извършваме измерването. Безспорно въпросник
за самоотчет и самооценка не е най-доброто решение за отчитане на
емоционална интелигентност. Това е една динамична характеристика, която се проявява във всички социални дейности на човека и
е много трудно да се отчете с лист, въпроси и химикал. Стойностите
по теста са по-скоро ориентировъчни, отколкото определящи.
Процесът на измерване при пациенти с психиатрична диагноза
става още по-затруднен поради измененията в резултат на болестта,
затрудненото разбиране или липсата на мотивация от тяхна страна.
Също така е силно вероятно самите пациенти да не могат да
проявяват критичност по отношениие на собствените си преживявания, поради което и са се получили съответните резултати.
Нарушенията на мисленето при шизофренията затруднява допълнително логичната преценка за поведението и емоциите.
Възможно е наистина пациентите с психиатрична диагноза и
по-точно с шизофрения да са с добра емоционална интелигентност
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първо, защото те имат по-различна сетивност за света, понякога
дори обострена. Внимание трябва да се отдели и на факта, че освен
четвъртото и шестото изследвани лица, т.е. две от всичките шест, са
с кратка хоспитализация – едва от седмица. Останалите четири
случая са с дълга или поредна такава, поради което предполагаме,
че това може да бъде и повлиява техните резултати. С това искаме
да кажем, че те пребивават в болнично заведение, което се намира
извън градски условия, в което социалните отношения на пациентите са крайно редуцирани, като резултат от болестта им, и вероятно този факт е една от причините те да прекарват дълго време в
размисъл за своите афективни състояния, както и за тези на хората
от своето обкръжение. Също така вероятно са обучавани да наблюдават по добре себе си и да станат по-критични към собствените
усещания, преживявания, свързани с болестта.
Друго предположение, което се породи, след прегледа на
резултатите е, че вероятно и възрастта на изследавните лица има
съществена роля по отношение на емоционалната интелигентонст.
Т.е. ако това е способност на личността, на която всеки един човек
може да се научи, то възрастните хора би следвало да имат повисока такава, но в проведеното от нас издледавне такава взаимовръзка не се наблюдава. Това може да бъде в резултат от самото
заболяване или от факта, че тяхната болест е довела до подобни
резултати. За по-подробно изследване на това предположение е
нужна по-голяма извадка.
4. Препоръки
Препоръчително е да се направят нови изследвания, които да
имат за цел да проверят в по-мащабно проучване дали емоционалната интелигентност на пациентите с психиатрична диагноза се
дължи на качествените промени, настъпили в резултат от действието и времевия период на боледуване на хората, или те са били
със съответните стойности още преди дебюта на даденото заболяване. За тази цел е необходимо да се направи изследване с поголяма репрезентативна извадка на лица с поставена психиатрична
диагноза, както и проверка на емоционалната интелигентност на
пациентите още в началния етап на болестта. По този начин,
считаме, че ще бъде по-лесно на хората, работещи в психиатрични
условия, да осъществяват контакти със своите пациенти. Те ще
знаят докъде и за какво могат да разговарят с тях. Така според нас
ще се постигне и по-пълноценно лечение на този контингент от
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населението, тъй като те ще общуват по-качествено и ще бъдат подобре разбирани, както и техните потребности ще бъдат поадекватно удовлетворявани.
Като препоръка за бъдещите трудове в тази сфера искаме да
кажем, че би било добре да се проследи и терапевтичната работа с
пациенти с психиатрична диагноза, в която работа се включват и
умения на терапевтите за работа с емоциите и използване на всички
параметри на емоционалната интелигентност с цел по-бързо
постигане на ремисия.
5. Заключение
Емоциите, в цялото си многообразие, са наша много лична
територия, над която често с лека ръка преотстъпваме управлението
на другите. Способността да наречем всяка емоция с истинското й
име, когато сме насаме със себе си и когато сме сред хората, да
разграничаваме мислите и интерпретациите си от чувствата и да не
приписваме отговорността за тях на външни фактори, това не само
би ни направило емоционално умни, но и би ни дало постоянен
достъп до потребностите, които са живи за нас във всеки един
момент. Ето защо емоционалната интелигентност е от съществено
значение за човешката личност. Компонент, на който всеки един от
нас трябва да обръща по-голямо внимание, с цел да го развие и
усъвършенства, а в случаите, когато е налице, да се използва
възможно по най-адекватния за всяка ситуация подход. По този
начин ще се намали така наречената „криза на ценности“ и „криза в
отношенията между хората“, а защо да не се редуцират и психиатричните диагнози. Т.е. да се намалят проявите на съответните
заболявания. Това обаче е въпрос, който остава без отговор. Въпрос,
който не бива да бъде встрани, защото е от огромно значение за
нормалното функциониране на всеки един от нас – хората, и на тези
в норма, и на тези, които са извън нея.
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МНОГОКОПМОНЕНТНИЯТ МОДЕЛ НА РАБОТНА ПАМЕТ
НА BADDELEY
Виктор Чудинов
ВСУ „Черноризец Храбър”
Резюме:Настоящата работа представя сегашното състояние на
многокомпонентния модел на работна памет на Alan Baddeley (Baddeley
& Hitch 1974). Моделът е предложен за пръв път през 1974 като алтернатива на модела на краткосрочната памет. Оттогава са изминали над
30 години, но работната памет продължава да бъде „добре-дефинирана
концептуална система, която изпълнява ролята си да представя,
организира и обяснява съществуващите емпирични доказателства, и найвече, да продължава да бъде плодотворна в осигуряването на допълнителни, емпирично обоснован, въпроси“[7] и да бъде използвана и в дисциплини отвъд когнитивната психология –„в психиатрията, неврофармакологията, езикова терапия и дори палеоантропология“[3].
Ключови думи: когнитивна психология, работна памет, кратковременна памет, памет

1. Увод
Терминът работна памет(working memory)„е използван найчесто по отношение на система с ограничен капацитет, която има
способността да съхранява и манипулира за кратко информация и
участва в сложни когнитивни задачи като мислене, разбиране и
някои видове учене.“[1] Като термин е използван от Miller et al.
(1960) по отношение на „памет, която се използва за планиране и
изпълнение на поведение“.[2]Работна памет започва да заема доста
по-важно място в когнитивната психология когато през 1974
Baddeley & Hitch показват, че „единствен модул не може да обясни
всички видове временна памет“[2]. Това и други изследвания[2]
водят до разработването на „редица подходи към изучаването на
работната пмает, които се различават по подхода на изследователя,
дали невропсихологичен(Vallar, 2006), невробиологичен (O'Reilly et
al., 1999), психометричен (Engle et al., 1999) или ориентиран към
осигуряване на практическо насочване на човешките фактори
(Kieras et al., 1999)“[1].
Въпреки различията между тях “има общо съгласие в нуждата
да бъде приет някакъв изпълнителен контролер, вероятно с ограничен капацитет на вниманието, спомогнат от системи за временно
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съхраняване, които може би работят по отделно (Miyake & Shah,
1999)“[1].
Моделът, предложен от Baddeley and Hitch (1974) е един от
най-добре проучените и влиятелни в областта[2][3]. “Докато
приема, че е един от редица модели, мултикомпонентния модел на
Baddeley and Hitch осигурява удобна структура за обобщаване на
информация от изследвания за работната памет вече над 30 години
откакто е предложен за пръв път”[1].
2. Структура на модела на работна памет на Baddeley
Водещи за модела на Baddeley са две допускания:
1. Работната памет е„хипотетична система с ограничен капацитет, която осигурява временно хранилище и управление на
информацията, необходима за изпълнението на редица когнитивни
задачи”[3].
2. Работната памет не е единна система, а може да бъде разделена на управляващ компонент и поне две системи с временно
съхранение – една по отношение на речта и звука, и втора –
пространствено-визуална. Тези системи могат да бъдат разглеждани
като модули (...) с донякъде по-широки връзки към други системи
като възприятие и дълговременна памет”[3].
На базата на тях моделът предполага разделяне на работната
памет на три компонента, които работят във взаимодействие „контролна система с ограничен капацитет на вниманието, наречена
Централен изпълнител (central executive), който е спомаган от две
подчинени съхраняващи системи – Фонологичен пръстен (phonological loop), базиран на звук и език, и визуално-пространствен план
(visuo-spatial sketchpad)”[4].
Всяка от тези системи от своя страна е разделена на подсистеми - “пасивно хранилище (passive store) - фонологично хранилище (phonological store) и визуален буфер (visual buffer)“
съответно и „активен механизъм за преговор (rehearsal mechanism),
който да спира избледняването на паметовите следи (артикулаторен
контролен процес (articulatory control process) и вътрешен писар
(inner scribe).”[5].По-късно Baddeley включва към модела и четвърти компонент - епизодичният буфер („episodical buffer”)[4].
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Фигура 1. Структура на работната памет и взаимодействието £ с
дълговременната памет
2.1.Фонологичен пръстен (phonological loop)
Фонологичен пръстен етози компонент на работната памет,
която отговаря за обработка на стимули от звуков и езиков характер. Той „представлява активна система за временно съхранение,
която е еволюирала на базата на функционалната си стойност”[6],
която произхожда от процеси, възникнали от речта и възприятието
за нея, но въпреки това е отделна система[6].
Фонологичният пръстен е първият и най-добре изследван
компонент от мултикомпоненетия модел на работната памет на
Baddeley[3]. Първоначалните постановки „изглежда са издържали
тежкият напор на емпиричното изследване“[7], и модела е напълно
„способен да обясни феномени свързани с вeрбалната работна
памет“[7].
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Структурата му включва „временно хранилище, способно да
задържа информацията за период от няколко секунди и артикулаторно-преговаряща система, способна да задържа информацията
посредством субвокализация (subvocalisation),както и да преобразува визуално представени айтеми, които могат да бъдат именувани
- например букви - във фонологичен код (phonological code)“[8].
Според Baddeley, Gathercole, и Papagno основната причина за
еволюиране на пръстена е „да съхранява непознати звукови схеми,
докато бъдат изградени по-трайни паметови записи“ за тях[9].Този
факт, според Baddeley, означава, че пръстена осигурява „директна
връзка между него и дълговременната памет“[3].Това, което той и
Gathercole (1995) показват, е че наличните езикови навици „влияят
на непосредственото невербално възпроизвеждане, което прави недуми, които имат сходна структура с думи на английски, ... полесни отколкото такива, които не са толкова познато звучащи”[3].
Или, че„информацията тече директно от ДВП към пръстена, както и
обратното“[3].
Baddeley предполага, че по подобен начин е организиран и
визуално-пространствения план(виж. По-долу)[3]. Това води до
ключовото„разделение между работната памет, представена като
серия от флуидни системи, които имат нужда от само временно
активиране, и дълговременната памет, която представлява покрисализирали умения и познание“[3].
Baddeley отбелязва,че фонологичния пръстен „изглежда е
свързан и с паметта за четене на устни и писмен материал.“[3]Това
повдигаи въпроса „дали същата система се използва за не-езикова
звукова информажия, като например звуци от околната среда и
музиката“[3].
Отбелязва се, че никоя от тези области не е добре изследвана,
„въпреки,че има растящ интерес що се отнася до сравняване на
езика и музиката“[3].
2.2. Пространствено-визуален план (visuo-spatial sketchpad)
За разлика от фонологичния пръстен (phonological loop),
пространствено-визуалният план (visuo-spatial sketchpad) се грижи
за информацията от пространствено и от визуално естество[4].
„Предполага се,че системата е способна временно да задържа и
манипулира информация от пространствено и визуално естество, и
така да играе важна роля в пространственото ориентиране и
решението на пространствени и визуални задачи” [6].
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При пространствено-визуалния план „Logie (1995, 2011) предлага разделение между визуална „кеш-памет“ – временно хранилище и „вътрешен писар – система за пространствена манипулация и
преговор“[3].
Според Baddeley, планът има и по-широко приложение отвъд
простото манипулиране на пространствена и визуална информация:
„Изглежда достоверно да предположим, че планът може да има
роля в придобиването на семантично познание за вида на предметите, как да ги използваме, и за разбиране на сложни системи,
като машини, както и за пространствено и географско познание и
ориентация”[4]. Може да бъде свързан и с „кинестетчина или базирана на движение система“[3] исистема за „усещанията свързани с
докосване и хващане.“[3]. По-късни изследвания показват съществуването на „отделни визуални и пространствени субкомпоненти”[7] и дори „отделни механизми за преговор на визуална и
пространствена информация“[7] Така пространствено-визуалният
план не е единен, а е разделен на „подсистеми, всяка със свое
собствени хранилище и процеси за поддържане и манипулация“[7].
При това се оказва, че обемът на информация, с която пространствено-визуалният план работи има някои интересни измерения. Luck &Vogel [10] откриват, че обемът му е „три-четири
отделни елемента в рамките на едно измерение (например цвят,
ориентация). Те могат да бъдат обединени със три-четири черти от
друго измерение и интегрирани в обекти. По този начин изследваните лица са успявали да запомнят до 16 отделни черти разпределени между четири обекта“[7]
Luck & Vogel отбелязват, че “капацитета на визуалната работна
памет трябва да се разглеждаповече в смисъла на интегрирани
обекти, отколкото като индивудални проявления, защото това налага значителни ограничения на когнитивните и невробиологични
модели на временно съхраняване на визуална информация“[10].
Alvarez & Cavanagh допълнително хвърлят светлина върх този
проблем. Те показват, че всъщност „капацитета на визуалната
кратковременна памет е ограничен до четири или пет обекта“[11].
Но това ограничение „е достижимo само за най-простите обекти. С
увеличаването на информационното натоварване за айтем, възможността за съхранение спада до значително по-ниски нива”[11].
“Колкото повече информационното натоварване във всеки
айтем в клас стимули (…) толкова по-малко обекти от този клас
могат да бъдат задържани в паметта. Има горна граница в броя
обекти, които могат да се съхраняват във визуалната крат682

ковременна памет, дори и отделните елементи да са толкова
прости,че да не носят информация“[11].
Оказва се, че що се отнася до визуалната памет, 7 ± 2 не е
толкова фундаментално ограничение”[5].
Както беше отблеязано по-горе, твърде вероятно е скицника да
е организиран по начин подобен на фонологичния пръстен, що се
отнася до връзката му с дълговременната памет[3].
2.3. Централен изпълнител (central executive)
Централният изпълнител(central executive) e, може би „найважнят, но най-зле разбран и емпирично тестван компонент на
многокомпонентния модел на работната памет“[7].Първоначално
концепцията за него не е била особено ясна, и той е служел повече
като „удобна „торба“ за въпроси, свързани с контрола на работната
памет и подчинените и подсистеми, на които все още няма отговор.
Докато не може да осигури приемливо обяснение на феномените,
има удобната функция да идентифицира процесите и характеристиките, които все още има нужда да бъдат изследвани“[7].
Най-общо казано централният изпълнител е „система за
контрол на вниманието с ограничен капацитет и роля да контролира
действията“[1]. Голяма част от тази дейност „вероятно се подсигурява от надзираваща система на вниманието (supervisory attentional
system), предложена от Norman и Shallice(1986)“[12]
“Те [Norman и Shallice –бел. мен] смятат, че голяма част от
дейностите се контролират от добре заучени навиците и схеми,
водени от подсказки от околната среда. Необходими нови действия,
обаче, зависят от намесването на ограничената по капацитет
надзираваща система на вниманието. Приема се, че тя е способна да
замести навици и да позволява нови действия в отговор на нови
предизвикателства“[12]
По отношение на структурата си, централният изпълнител
вероятно не е единен, а “съставен от интегрирани в съюз контролни
процеси, вероятно включващи уменията за фокусиране на вниманието, разпределението на вниманието между две или повече задачи и контрол на достъпа до дълговременната памет“[1] . Могат да
бъдат отличени и разделениопределени функции, които„вземат
важно участие във функционирането на съхраняващите компоненти
на работната памет, и в редица по-общи когнитивни процеси. В
реалността на задачите на работната памет, управляващите процеси
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изглежда се намесват навсякъде където е необходимо да бъде
манипулирана информация от хранилищата”[7].
От друга страна, освен ако не изисква свързване и и нтегриране
на информация, поддържането на репрезентации „може да бъде
независимо от централния изпълнител“ [7], докато при по-сложните
когнитивни умения “централният изпълнител изглежда е най-ангажиран като източник на контролна вниманието“[7].
При изпълнението на тези си задачи „централният изпълнител
е поддържан от други компоненти на работната памет. Фонологичният пръстен изглежда осигурява една форма на удобно съхранение за изпълнение на програми, докато пространственовизуалния план изглежда е въвлечен в направлението на визуалното
и пространствено внимание“[7].
Изследването на участието на централния изпълнител в посложните задачи набира скорост от скоро и оценката на приноса му
при „представянето при сложни задачи едва наскоро добива популярност, и изисква допълнително изследване“[7].
2.4. Епизодиченбуфер (episodical buffer)
Епизосичният буфер е ново попълнение в многокомпонентния
модел на работната памет [7]. Неговата задача е да интегрира
информация „от няколко системи, включително други компонвнти
на работната памет и дълговременната памет в кохерентни
комплексни структури – сцени или епизоди”[7]. “Буфер е в това, че
служи като посредник между подсистеми с различни кодове, които
комбинира в единни многоизмерни репрезентации. Интеграциите и
поддръжката на информация в епизодичният буфер зависят от
система на вниманието с ограничен капацитет, а именно – централният изпълнител” [7].
На практика епизодичният буфер изпълнява някой от функциите, които първоначално са били приписвани на централния
изпълнител [6]. Настоящата гледна точка е, че изпълнителя е само
система на вниманието, „чиято роля излиза извън паметовите функции“ за разлика от буфера, който „е чисто мнемоничен по характер”[6]. „Предполага се, че възпроизвеждането от буфера е съзнателно, и той служи за свързващата функция, за която се предполага
че е основно предисмтво на съзнателността. Това позволява множество източници на информация да бъдат разглеждани едновременно” [6]. “Заедно със способността да създава и манипулира
нови репрезентации, това създава ментално поле за създаване на
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модели, което позволява обмислянето на възможни изходи от
ситуациите, така осигурявайки основата за планиране на бъдещи
действия“[7].
Допускането, което Baddeley прави, че „извикването от буфера
се случва съзнателно“, води до теория, „която приема, че съзнанието служи като механизъм за свързване на стимулите във
възприети обекти”[3].
Все още конкретното място на епизодичният буфер не е
изяснено и има две гледни точки: „като отделна система, но може
да бъде разглеждан и като съхраняващата част на изпълнителя”[4].
„Изследванията на буфера са все още в детството си и може да
се окажат много по-предизвикателни отколкото изуаването на
скицника и фонологичния пръстен. Докато поведенческите изследвания на другите два под-компонента на работната памет са
фокусирани върху развитието на прости задачи, които да изследват
основните им елементи и механизми, изследването на епизодичният
буфер по дефиниция зависи от задачи, които изискват сложна
интеграция на информация. Напредъкът в разбирането на буфера
може, следователно да зависи до голяма степен от мултидисциплинарни изследвания”[7].
4. Заключение
Работната памет се явява важна част от когнитивната система
като „осигурява способността да се поддържа и манипулира
информация в процеса на направляване и изпълнение на сложни
когнитивни задачи” [7].Тя може да бъде описана като „мултикомпонентна система, водена от изпълнителен компонент, съставен
от процеси, които осигуряват вниманиен контрол над останалите
компоненти както и над други когнитивни способности. Подчинените компоненти осигуряват паметови хранилища с ограничен
капацитет, които позволяват репрезентацията и поддържането на
информация” [7]. Два от компонентите са специализирани – “осигуряват отделни хранилища за фонологична и пространствено-визуална информация” [7]. “Трети компонент позволява интегрирането на
информацията в сложни многомодални репрезентации, които свързват работната памет и дълговременната памет“[7].
Едно от основните изисквания при разработването на теорията
е било, тя да бъде приложима извън лабораторията[3]. Пример за
това е „подробната работа на Gathercole за разработката на тестове
за работна памет, които при ученици са показали успех в иден685

тифицирането на деца в риск” [7] както и раработката на тест за
ранно засичане на Алцхаймер [3].
Приложението на теорията за работна памет е много широкои
в други области и дисциплини – „от човешкият фактор в психиатрията, неврофармакологията, до езикова терапия и дори палеоантропология, където развитието на работната памет е предлагано
като обяснение за разликите между неандарталският човек и homo
sapiens”[3]. Използва се като обяснителен механизъм и в областта
ан ученето, и теорията за когнитивно натоварване [13].
Може да заключим че “работната памет осигурява добредефинирана концептуална система, която изпълнява ролята си да
представя,организира и обяснява съществуващите емпирични доказателства, и най-вече, да продължава да бъде плодотворна в осигуряването на допълнителни,емпирично обосновани въпроси” [7].
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Резюме: Въпросът за донорството заема централна позиция в
цялостната идея и процедура по трансплантацията на органи. Пациентите, които очакват присаждане на черен дроб, са в ситуация на интензивен кумулативен стрес, произтичащ от спешността и неизвестността. При тях даряването на органа в повечето случаи се осъществява от
трупен донор. Непосредствено след трансплантацията реципиентите се
сблъскват с различни кризи на идентитета, пряко свързани с факта на
даряването на органа и с фантазията за личността на донора.
Авторите представят различни форми на несъзнавани идентификации с донора при 15 случая на пациенти с чернодробна трансплантация.
Поставят различни теми и въпроси на взаимовръзката „донор-реципиент”, които се разрешават трудно на емоционално ниво от болните.
Ключови думи: чернодробна трансплантация, психотерапия.

УВОД
Въпросът за донорството заема централна позиция в цялостната идея и процедура по трансплантацията на органи. Пациентите,
които очакват присаждане на черен дроб, са в ситуация на интензивен кумулативен стрес, произтичащ от спешността и неизвестността. При тях даряването на органа в повечето случаи се
осъществява от трупен донор. Предтрансплантационният период е
съпътстван от идеята за това кога ще се появи донор – олицетворение на идеята за оцеляването и продължаването на живота. В
същото време болните изпитват силно чувство за вина, че техният
живот може да бъде следствие от загубата на друг живот. Надеждата и вината са водещи преживявания в продължителни периоди от
време в предоперативния и следоперативния период.
Непосредствено след трансплантацията реципиентите се сблъскват с различни кризи на идентитета, пряко свързани с факта на
даряването на органа и с фантазията за личността на донора. Тези
кризи в клиничната практика изглеждат закономерни към настоящия момент. Те провокират редица вътрешни конфликти, в повечето случаи характерни за архаичните пластове на функциониране
на психичния апарат.
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В психотерапевтичната практика след осъществяването на една
трансплантация изникват различни теми и въпроси на взаимовръзката „донор-реципиент”, които се разрешават трудно и болезнено от пациентите. [13] Изискват продължително време и усилия
за психична преработка.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на насточщия материал е да посочи особеностите на
идентификациите с донора, през които преминават болните с трансплантация на черен дроб.
Задачите са свърани с:
- описание на интензивната емоционална динамика, произтичаща от взаимовръзката „донор-реципиент”
- описание на различните идентификационни промени у
реципиентите, произтичащи от фантазията за донора
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Клиничното наблюдение и психотерапевтичната практика
обхващат 15 случая на болни с чернодробна трансплантация, осъществена в Университетска болница „Лозенец” в периода 2005–
2011 г. Болните са проследявани във всички етапи на предтрансплантационния и следтрансплантационния период. С тях е провеждана консултативна и психодиагностична работа по Методика
за психологическа оценка на пациенти, очакващи трансплантация на орган [1].
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В периода на очакване присаждането на органа темата за
донорството присъства у пациентите с почти магически функции.
За всички тях потенциалният донор е чудодейното решение на
проблема им и източник на спасението. Тревожността на бъдещите
реципиенти и на членовете на техните семейства е в изключително
високи размери. [2][3][5] Всички те много трудно толерират неяснотата и неизвестността. Напрежението с течение на времето се
засилва, тъй като заплахата за оцеляване се увеличава. Надеждата за
появяване на потенциален донор се развива паралелно с несъзнаваната идентификация с болния орган. Пациентът усеща заплахата в
себе си. [6] Достига до преживяването, че нещо в него е в състояние
да го разруши и анихилира. Постепенно тази тревога добива все пошироки размери до идеята, че той самият е автор на собствената си
деструктивност. Засилва се равнището на себеупрекване и самооб689

виняване. Болният става преследван и преследващ. По механизма на
проективната идентификация той чувства собствената си агресия
насочена срещу самия него. [15] Идеята за донора му помага да
удържа тревожността в регресивното състояние на хипоманийност,
в което донорството е чудото на оцеляването. Критичността на
реципиента е намалена. В много случаи наблюдаваме и затруднено
тестиране на реалността.
Вината спрямо потенциалния донор е свързана с друга тревожна идентификация – идентификацията с агресора. [7] Болният се
преживява като всемогъщ комбиниран „родител”, натоварен с
функцията да раздава правосъдие, възмездие, справедливост. Това е
регресивна омнипотентна позиция, изцяло несъзнавана, помагаща
на бъдещия реципиент да се съхрани нарцистично. На съзнавано
равнище измерението е съвестта и моралните категории на вината –
„трябва ли да умре някой друг, за да живея аз”. Пациентът започва
все по-сериозно да се чувства отговорен за живота и смъртта на
Обобщения друг.
В етапа, непосредствено след трансплантацията на органа,
болният изпада в състояние на „свободно плаваща тревога”. Той се
чувства в полубудно състояние, в което вътрешната и външната
реалност изглеждат припокрити и смесени. Има редица повтарящи
се сънища с кошмарни съдържания. В съзнанието му се „връщат”
различни минали психотравматични ситуации. Голяма част от травматизма е свързан със загуби на близки хора, с раздели. В този
момент идентификацията със загубения орган все още е много
интензивна. Нейната насоченост обаче е депресивна. Водещо е чувството на огромна умора и опустошеност, произтичаши от идеята,
че сякаш всичко хубаво вече е отминало. Липсата на собствения
орган е маскирана от преживяването за безобектен ужас. Страховете трудно могат да бъдат обективизирани и конкретизирани. Липсва
представността. [10] Постепенно идентификацията със загубения
орган започва да се усеща като преживяване за собствената ненужност и нищожност.
Следващата стъпка в психическото справяне на болните е изцяло и пряко насочена към донора. Фантазията провокира разнообразни картини с множество нереалистични елементи. Пациентът е
изцяло в сферата на фантазиите си, в която е основно застъпено
любопитството към човека, който е дарил новия орган. По законова
регламентация на реципиента не се предоставя информация за
донора. Тази неизвестност още повече засилва любопитството и
фантазирането. В някои случаи имено фантазията на болния го
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довежда до представи и чисто физически симптоми на смърт и
разрушение. Реципиентът започва да чувства задушаване, сякаш
„ще получи инфаркт”, силен порив да „скочи отвисоко” и да се
самоубие, усеща, че „загубва съзнание и умира от свръхдоза наркотик”. Това са примери за соматичните измерения на фантазираните
идентификации в несъзнаваното. [4][8][9]Пациентът прави опит да
почувства донора в себе си през фантазията за неговата смърт. По
същата логика развива силна тревога, че ще умре, ще му спре
дишането, ще изпадне в кома и т.н. психическото интегриране на
чуждия орган преминава през усещането за силна заплаха в ранните
следоперативни периоди. Усеща се на чисто физическо равнище.[11][12]
В един следващ момвнт, докато пациентът още е в реанимацията, той започва да изпитва силен и неудържим страх за себе
си като личност и индивидуалност. Започва да споделя депресонализационни преживявания. Чувства, че сякаш не е самият той.
Има усещането, че може да загуби самоконтрол, да полудее. Усеща
се променен и много различен отпреди. [14] Не възприема тялото си
по предишния начин. Започва да се страхува и изпитва интензивно
напрежение, че новият орган го е променил или е в състояние да го
промени.
Реципиентът изпада в криза на идентичността. Добива усещането, че някой друг се е „вселил” в него и го доминира. Чувства, че
може да придобие личността на донора. Смята, че по този начин
съществува риск да се обезличи. Страхува се от амнезия по отношение на личната си история до момента. На емоционално равнище
това е сериозен дистрес, с който болните се справят трудно. Този
феномен ясно илюстрира архаичната природа на страха. При хора с
достатъчно добър невротичен потенциал усещането е за архаична
тревога и ужас. Идеите звучат объркано и налудно. Активирано е
т.нар. психотично ядро на личността, криещо заплаха от разпад.
Този феномен показва също интензивността на преживяването,
което реципиентът не е в състояние ефективно да контролира.
Чувството е за тотална загуба на контрол.
В по-късните етапи на следтрансплантационния период се
проявяват нови измерения на взаимовръзката „донор-реципиент”.
Активизира се отново чувството за вина заедно с преживяването за
задълженост и благодарност. Реципиентът се идентифицира с
неговия донор, който дарява живот. Започва да изпитва силно и
неудържимо желание да се срещне с близките на донора. Нуждае се
от възможност да благодари, да се отплати и да се освободи в
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някаква степен от вината и задължеността. Наблюдаваме засилена
тенденция към репарация на предедипови и едипови нива. Повишена е кастрационната тревожност, страхът от загуба на обекта,
страхът от анихилация и смърт. В същото време са валидни и
моралните аспекти на отношенията, характерни за свръхазовата
инстанция.
Таблица 1
ПЕРИОДИ

ИДЕНТИФИКАЦИИ

ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН
ПЕРИОД

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЪС
ЗАГУБЕНИЯ ОРГАН
ИДЕНТИФИКАЦИЯ С
АГРЕСОРА
СОМАТИЧНИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ С ДОНОРА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ С
ПОГЛЪЩАЩИЯ ДОНОР
РЕПАРАТИВНИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ С
НОВОУСВОЕНИЯ ОРГАН

РАНЕН СЛЕДТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН
ПЕРИОД
КЪСНИ СЛЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННИ
ПЕРИОДИ

В късните етапи на следтрансплантационния период с помощта
на психотерапевтичната работа болният постепенно достига до
идентификации, свързани с новоусвоения орган. Той става посклонен да приеме редица промени в тялото си и в себе си като
личност. Започва да интегрира и трансплантацията като част от
собствената си история и собствения си имидж.
Интересен е фактът, че репаративните тенденции при част от
пациентите се запазват продължително време, дори с години. [16]
Реципиентите по всякакви начини се стремят да добият информация
за донора, за неговото семейство, за да благодарят. Често пренебрегват деликатността на ситуацията. Техният стремеж донякъде
напомня желанието за среща на изоставените деца с техните биологични родители. Връзката с донора съпътства реципиента доста
дълго по пътя му на физическо и психическо стабилизиране и автономизиране.
Психоаналитичната психотерапия помага на пациентите в
справянето с вътрешната конфликтност, в преработването на психотравматичните аспекти, свързани с цялата процедура по присаждането на органа. Тя ги съпътства във всички стъпки на процедурата и
осигурява допълнително равнище на подкрепа.
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ИЗВОДИ
1. Във всички етапи на предтрансплантационния и следтрансплантационния период наблюдаваме у реципиентите различни
несъзнавани идентификации с донора.
2. Идентификационните процеси протичат регресивно на
несъзнавано равнище и по-характерно в архаичната част на психичния апарат.
3. При всички реципиенти наблюдаваме силна тенденция към
повече свързаност с донора и към репарация.
4. Психоаналитичната психотерапия подпомага болните в
процесите на тяхното преструктуриране и промяна.
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ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА AHA-SYNDROME
Маринела Петкова
ВСУ „Черноризец Храбър”
Концепциите за гнева, враждебността и агресията, са част от
клъстър, който е известен в психологическата наука като AHA
синдром (Van Doornen, 1997). Van Doornen (1997), изследва влиянието и ролята на липидите върху трите типа психични нарушения
– депресия, тревожност, модел на поведение от тип А, и въвежда
термина АНА синдром. Днес, високите нива на диспозиционален
гняв, враждебност и агресивност отдавна се приемат за рискови
фактори при повечето сърдечно-съдовите заболявания, които са
основна причина за ранната смъртност в съвременното общество
(Smith et al., 2004), очевидно гневът може да "прекъсне сърцето" в
преносен и буквален смисъл (Wilkowski and Robinson, 2010).
Целта на настоящата разработка е концептуализиране на
емоционалните и афективни състояния на гнева, темпераментовите
и когнитивни нагласи за враждебност, и проявеното агресивно
поведение, в смисъла на АНА! Синдрома. Недостатъчното му и
пестеливо разглеждане в българската наука ни провокира към прецизиране на теоретичната перспектива, което съществено би улеснило дискусията, обосновавайки бъдещите емпирични изследвания.
От основно значение е, че изследването на агресията у нас се
свежда до различни теоретични перспективни и ползва методи,
адаптирани или създадени „сами за себе си”. Независимо от огромното количество литература и непрекъснатите усилия на много
учени да изследват агресията, все още съществуват значителни
несъгласия в определянето на термина. Теоретичното многообразие
при дефинирането на агресивното поведение създава невъзможност
за операционализиране на понятието, което съществено затруднява
емпиричните изследвания и професионалната комуникация по
темата (Петкова, 2012).
Настоящата концепция дава данни за емпирични стойности,
които корелират високо с парадигмата за агресията на Бъс и Пери
(Buss&Perry, 1992). Това прави възможно обосноваването на
агресивните процеси, от една страна като външни, открити, явни,
представени в двете й форми – физическа и словесна агресивност, а
от друга страна, като вътрешни, скрити, неявни, които в своите
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емоционални измерения се проявяват като гняв, а в своите когнитивни измерения като враждебност.
Гняв
Гневът се отнася до чувствата и представя емоциите от афективния негативен спектър на някои видове агресивно поведение.
Изцяло се счита за емоционално състояние, което функционира с
повишено активиране на ендокринната и вегетативна нервна
система, с напрежение в мускулатурата, с антагонистични когнитивни модели на мислене и с агресивно поведение (Johnson, 1990).
Johnson определя гнева като емоционално-физиологичен модел,
който сформира комплекс на специфично реагиране в междуличностните и социални отношения. Емпиричните изследвания отдавна
доказват, че хронично високите нива на гняв могат да бъдат доста
проблематични; авторите посочват, че гневът има ключова роля и
причинно обосновава агресията (Johnson, 1990, Anderson&Bushman,
2002, Ramirez&Andreu, 2005). Индивидите, склонни към гняв са
повече агресивни в поведението си (Bettencourt et al., 2006), и това е
особено вярно в отношенията на домашно насилие (Barbour et al.,
1998). Доказва се връзка между високите нива на диспозиционален
гняв и трудности в интимните отношения; диспозицията се съобщава като основна първопричина на всички сърдечно-съдови заболявания, предизвикващи ранната смъртност в съвременното
общество (Wilkowski&Robinson, 2010). Според Anderson и Bushman
(2002) чрез гнева индивида поддържа агресивните си намерения,
повишава вниманието си към провокиращи събития, увеличава
дълбочината на преработка на тези събития и използва всяка възможност за връщане към тях. Това позволява поддържане на възбудата и възобновяване на състоянието, което присъства в първоначалната провокираща ситуация.
В науката е предприет подход на разграничение между
състоянието и чертата гняв. Spielberger (1994) определя състоянието
гняв, като субективно емоционално състояние на недоволство, с
преживяване на интензивни чувства, които варират от леко раздразнение и неприязън до силна ярост и гняв. Протича с възбуда на
вегетативната нервна система, с увеличаване на сърдечната честота,
с вегетативно неспокойствие и изпотяване; диагностицират се
когнитивни нарушения и пропуски в социално конструираните и
затвърдени сценарии (Ramirez& Andreu, 2008).
Гневът като черта се определя като нисък темпераментов праг
на реактивост, в отговор на различни, но относително безвредни
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тригери или по-тесен тип реактивност към специфични групи
стимули като например конкуренция, отхвърляне, несправедливост
(Ramirez&Andreu, 2008). Smith и колеги (2004) я описват като
постоянна тенденция и стремеж към изразяване. Чертата гняв, се
отнася до повече хронични индивидуални различия в честотата,
интензивността и продължителността на епизодите на състоянието
гняв (Spielberger& Sydeman, 1994). Wilkowski и Robinson (2010)
съобщават, че индивиди със силно доминиране на чертата гняв, са
по-склонни да отговорят враждебно в определени ситуации (при
обида например), по-вероятно е да са агресивни при провокация и
по-често да преживяват подобни състояния (Wilkowski and
Robinson, 2010).
Когнитивните фактори, като бъдещи очаквания и непосредствени оценки, оказват влияние в преживяването, изразяването и
контролирането на гнева. Много автори посочват ползи от адекватно разтоварване на напрежението и преживяването на гняв в стресови житейски ситуации. Процесите на взаимовръзка определят
гнева като проблематичен тогава, когато се случва твърде често,
продължава твърде интензивно и дълго, води до враждебно отношение и агресивни поведенчески реакции, нарушава междуличностните отношения и оказва негативен ефект върху здравето на личността. Определя се като ”гняв на отчаянието” (Mikulincer &Shaver,
2011). Mikulincer и Shaver (2011) асоциират този гняв с агресивно
поведение в случаите на формирана несигурна привързаност в
ранното детство. В такъв аспект, свръхангажираните индивиди
усилват нещастието и стреса, преживяват интензивни и продължителни пристъпи на гняв и обикновено реагират на провокация с
интензивни емоции и чувства. Дават се данни, че в спомени от
събития за по-рано преживян гняв, при тези индивиди се предизвиква отново силно напрежение, съчетано с преживяване на същите
негативни емоции и чувства (Mikulincer &Shaver, 2011).
В дебата се намесват много автори. Първоначално Spielberger,
а след това Johnson, 1990 аргументират три основни стила на преработка на гнева - (1) Anger-In, (2) Anger-Out, и Anger—control. Първият стил Anger-In се отнася до индивиди, които често преживяват
интензивни негативни емоции и чувства, но са склонни да ги
потиснат и да не ги показват на вън. Johnson съобщава, че в тези
случаи, гневът се преживява за кратко или изчезва бързо, или пък
остава потиснат, и става стимул за широк спектър от емоции като
тревожност, депресия, чувство за вина. Anger-Out е стил на многократно преживяване на гняв, което резултира във вербална или
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физическа агресия, в директни или индиректни поведенчески реакции на агресивност спрямо индивиди или обекти на външната
среда. Според Johnson тези индивиди вероятно допускат пробив във
възприятията на реалността, в точността на взетите решения, в
интерпретирането на междуличностни отношения, фокусирайки се
върху провокативната ситуация. Третият стил на преработка –
Anger-control, предполага преработване на вътрешното напрежение,
с което се постига контрол над гнева. Интерпретира се като съгласувани опити да се ограничат и/или контролират гневните чувства и
емоции, и фокуса на провокация да бъде решен по мирен път.
Съобщава се за голямо количество енергия и усилия, инвестирани в
наблюдение и предотвратяване на опити за изразяване на гнява
(Johnson, 1990).
Враждебност
Концепцията за враждебността е широка и всеобхватна, и найобщо се определя като начин за конструиране действията на
другите, чрез агресивни намерения (Smith et all., 2004). Описва се
като негативно субективно отношение на импулсивност и възмущение, което е придружено от чувство на негодувание, неуважение
и презрение (Ramirez and Andreu, 2008). Ramirez и Andreu (2008)
съобщават за два основни вида враждебност – скрита и открита,
като скритата враждебност се интерпретира по посока на раздразнителни действия, а откритата се състои предимно в агресивно
поведение. Операционализира се като негативна оценка за индивиди или предмети, с явен стремеж да им се навреди или да се
постигне надмощие над тях. Враждебният индивид приема, че
другите са вероятният източник за негативното му поведение, което
поддържа мотивацията му да бъде в постоянна опозиция спрямо тях
(Smith et al., 2004). Той проявява неприязън и презрение чрез вербални и моторно-двигателни реакции на агресивност, които демонстрира свободно (Buss & Perry, 1992).
Концепцията за враждебността е с по-широк обхват и обикновено съдържа в себе си разбирането на понятието гняв, като включва и допълнителна конотация на отрицателните нагласи - омраза,
враждебност, импулсивност и негодувание (Johnson, 1990). Импулсивността е конструкт, който се интерпретира като стабилна личностова черта или моментно състояние на импулсивен акт. Определя
се като тенденция да се действа неочаквано, необмислено и непланирано, без оглед на потенциални рискове (Ramirez&Andreu, 2005).
Отнася се до възможността за проява на самоконтрол чрез волята в
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рамките на социалния контекст. Анализират се две основни форми
– поведенческа импулсивност (да се действа без да се мисли), в
положителна корелация с престъпността и когнитивна импулсивност (склонност към необмислени решения), в отрицателна корелация с коефициента на интелигентност (Ramirez&Andreu, 2005).
Съобщава се, че индивиди склонни към агресия е по-веоятно да
проявят импулсивност и раздразнителност в сравнение неагресивни
индивиди. Съобщава се също за значителна взаимовръзка между
високата импулсивност и решаването на житейски проблеми при
по-бедни социални слоеве, изследване правено сред британски
мъже. Според Ramirez и Andreu, (2005) чертата импулсивност,
заедно с чертата гняв са необходимо условие за враждебност и
агресия.
Агресивност
Индивиди, ориентирани към агресия, е по-малко вероятно да
успеят да проявят контрол над поведението си и е по-вероятно да
изпитват гняв; те са импулсивни и раздразнителни в сравнение с
неагресивните индивиди и като цяло докладват високи стойности за
агресивност (Barbour et al., 1998). В психологичната литература се
съобщават различни класификации за агресивно поведение. Някои
автори разглеждат агресията като реактивна и проактивна (Crick &
Dodge 1996, Huesmann 1998), други като инструментална и враждебна (Bandura, Anderson&Bushman 2002), а в своите най-ранни
изследвания, Arnold Buss определя термина чрез три припокриващи
се дименсии - физическа и вербална агресия, активна и пасивна,
директна и индиректна.
На базата на тази класификация, Ramirez and Andreu (2003)
предлагат нова типологическа структура на агресията, разработена
чрез структурно уравнение за моделиране и оценка на статистическата валидност. Теоретичната класификация заедно с емпиричните данни показва регулирана степен на съгласие със съответстващ
индекс = 0,102, предоставяйки емпирична подкрепа за систематична
типология, представена в триизмерна структура - биологично,
социално и ситуационно измерение. Физическата и вербалната агресия изграждат биологичното измерение на агресията, директната и
индиректна агресия, нейното социално измерение, а реактивната и
инструменталната агресия ситуационния подход.
През годините, чрез различни свои изследвания (Ramirez and
Andreu 2003, 2005, 2008) авторите потвърждават, че агресивното
поведение традиционно се класифицира в два отделни подтипа.
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Независимите конструкти, определени като враждебна и инструментала аграсия (Anderson и Bushman, 2002), се определят от
Ramirez and Andreu (2003) като деструктивен и конструктивен тип.
Деструктивния тип се описва като враждебен, импулсивен,
реактивен, отбранително-афективен, неконтролиращ и непланиращ
действията и агресивното си поведение. Поведенческата му цел е да
причини вреда на друг индивид. Той е емоционално натоварен,
когнитивно объркан, с доминация на гнева. Лесно загубва контрол
чрез провокация. Пристрастен. Съобщава се за когнитивни и невробиологични дефицити, за по-нисък коефициент на интелигентност,
за по-бедни комуникативни умения, по-висока депресивност и
соматизация на проблемите, свръхвъзбуда на физиологично ниво.
Авторите го наричат „гореща кръв”.
Конструктивният тип е инструментален, контролиращ, планиращ, проактивен. Той е прикрито офанзивен, не провокира агресивност, за да повлияе другите, а използва преднамерени средства
(като инструмент) за да реши проблемите, или постигане целите си.
Предприема действия като осигуряване на награди, печалби власт,
пари; решителен и целево-ориентиран, който се асоциира с положителна оценка за агресивен социален модел, доминиращ чрез
лидерство, чрез реципрочни отношения на приятелство, чрез
социални печалби.
Моделът за агресията затваря теоретичната рамка като представя различни тенденции за дефинирането и операционализирането на концепцията за АНА-синдром.
В заключение, убедителните доказателства, които представя
Johnson, свързват AHA синдрома с класическите рискови фактори
като ниво на общ холестерол, прием на алкохол и тютюнопушене.
Дават се данни за връзка между АНА синдрома и редица заболявания - сърдечно-съдови, рак, диабет, псориазис. Партньори, които
общуват по между си враждебно, докладват намалена способност на
имунните клетки да се размножават, в отговор на стимул, както и
намалена способност да убиват туморни цели (Kemeny&Shestyuk,
2008). Съобщава се, че гневът усилва приема на алкохол, освен това
неподходящото му управление и изразяване, заедно с
враждебността, го превръща в основна причина за агресията в
къщи, злоупотребата с деца и насилието в обществето като цяло.
Верифицирането на връзката на АHA! Синдрома със здравето
на личността, е все още недоказана, твърде неясна и противоречива.
Поведенческото и психологическо коригиране на гнява, враждеб700

ността и агресията отстъпва значително в сравнение със съвременното лечение на тревожността и депресията. Отчасти това е така
поради трудността в измерването, изразяването и контрола на гнева
и вражебността, в сравнение с други емоции като безпокойство или
депресия, например. В случаите на тревожност и депресия, броя на
систематичните и валидирани процедури за индуцирането им са подобре изследвани и приложени в практиката, в сравнение с разглеждания вече синдром (Johnson, 1990). Освен това, за разлика от
тревожността и депресията, при AHA! Синдрома не съществуват
единни диагностични критерии. Това неминуемо поражда много
въпроси, като например „трябва ли всъщност да лекуваме своята
агресия?”, и доколко „ангажирането ни с норми за български
условия, ни поставя в риск да приемем случващото се нормално?”,
предвид изнесените от много автори данни за по-висока агресивност в нашия суб регион. Допълнението на анализите в тази посока
провокира верифициране на нови теоретични допускания и провеждане на нови емпирични изследвания, които биха повлияли
приложните индекси, за постигане на необходима промяна… в
противен случай, за какво са ни всичките тези теоретични основания, ако не ни помагат да живеем по-добре?
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ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ НА МАРКЕТИНГА,
РЕКЛАМАТА И PR, ПСИХОЛОГИЯ
НА СИГУРНОСТТА И ПОВЕДЕНИЕТО
В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ
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СУБЕКТИВНАТА ВЕРОЯТНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕ
НА РЕШЕНИЯ
Здравко Славов
ВСУ “Черноризец Храбър”
Резюме: Субективната вероятност има важно място в теорията и
практиката за вземане на решения. В много случай субектите трябва да
вземат решение на базата на вероятността на дадено събитие, но нямат
време или възможност да правят точни пресмятания, т.е. те често
разчитат на субективната си вероятност. Субективната вероятност се
формира на базата на личния опит, обучеността и интуиция на субекта.
На практика хората вземат своите решения въз основа на своите
субективни вероятности за заобикалящите ги случайни събития.
Ключови думи: вероятност, решение, риск, игри.

1. Увод
Всеки човек малко или много притежава някаква представа за
това каква е възможността да се сбъдне дадено реално събитие (т.е.
имаме субективна вероятност) и неговото мнение може да съвпада
или да се различава от обективната вероятност на същото събитие.
Нека с π ( A) да означаваме субективната вероятност на събитието A ,
а с p( A) - обективната вероятност на същото събитие. Имаме две
възможности: π ( A) = p( A) или π ( A) ≠ p ( A) . Ясно е, че субективната
вероятност е уникална и кореспондира само с дадената личност, като
различни личности могат да имат еднакви или различни субективни
вероятности за едно и също събитие.
Субективната вероятност има голямо значение в теорията и
практиката за вземане на решения. В много случай субектите трябва
да вземат решение на базата на вероятността на дадено събитие, но
нямат време или възможност да правят точни изчисления за да
пресметната обективната вероятност, т.е. те разчитат на субективната
си вероятност. Трябва да отбележим, че субективната вероятност се
базира на личния опит, обучеността и интуиция на субекта. На
практика хората вземат своите решения въз основа на своите
субективни вероятности за заобикалящите ги случайни събития.
2. Теория на вероятностите и субективната вероятност
Навярно много хора бързо биха отговорили правилно на
въпроса: „Каква е вероятността да се падне лице при хвърляне на
една правилна монета?” Верният отговор е 50 %. Ако сега поискаме
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нов бърз отговор на въпроса: „Каква е вероятността да се падне лице
при хвърляне на една правилна монета, ако на предното хвърляне се
е паднало лице?” Верният отговор отново е P( A) = 0,5 , но за много
хора това навярно не е така. Те биха определили своята субективна
вероятност например на π ( A) = 0,4 или π ( A) = 0,25 . Разбира се биха
мотивирали своя отговор с факта, че при много хвърляния броя на
падналите се лица и гербове е почти равен, а също така колкото броя
на опитите се увеличава толкова повече се изравнява относителния
броя на падналите се гербове с относителния броя на падналите се
лица. От тук те правят грешния извод, че след като на първото
хвърляне се е паднало лице на следващото хвърляне вероятността да
се падне лице е по-малка. Така получаваме неравенството
P( A) > π ( A) . Възможни отговори са също P( A) < π ( A) и P( A) = π ( A) .
За обективната вероятност имаме зависимостта P( A ) = 1 − P( A) .
Аналогична зависимост за субективната вероятност не е ясно дали е в
сила.
Обобщавайки казаното по-горе трябва да отбележим, че когато
субективната вероятност се различава от обективната вероятност
навярно субекта често ще взема неправилни решения. Изучаването
на теорията на вероятностите допълва нашите представи за
неопределеността на средата, в която живеем и дава знания за
вземане на адекватни решения [1] [2].
Пионерите в теория на вероятностите са били комарджии. Те са
искали да анализират възможното бъдещо развитие на хазартната
игра, в която са заложели пари и така са достигнали до идеята за
класическата вероятност (обективна вероятност). Забелязваме, че са
искали не да разчитат на субективната си вероятност, а на
обективната. Само така биха вземали правилни решения и биха
печелели по-често.
3. В клопката на субективната вероятност
Да разгледаме две събития A и B , за които е в сила A ⊂ B и
A ≠ B . За класическата вероятност е в сила твърдението: P( A) ≤ P( B )
или P( A) < P( B ) . Естествено възниква въпроса дали това е в сила за
субективната вероятност.
Показателна в това отношение е популярната „Задача на Линда”.
Тя е един от най-известните примери, които показва някои проблеми
при работа със субективни вероятности. На голяма група от хора е
дадена следната задача: Линда е на 31 години, неомъжена, пряма и
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умна. Завършила е философия. Като студентка се е вълнувала от
проблемите на социалната справедливост и дискриминацията. Дори е
участвала в антиядрени демонстрации и феминистки движения. Кое
събитие е по-вероятно:
X =’Линда е служител в банка’;
Y =’Линда е служител в банка и активист на феминистко
движение’.
Огромно мнозинство от хората отговарят, че по-вероятно е Y ,
това са около 80 - 90 % от запитаните. Следователно за субективната
вероятност на тези хора е в сила π ( X ) < π (Y ) . Този извод е грешен,
защото само част от банковите служители са активисти на
феминистки движения.
Да направим нужните пресмятания за обективната вероятност.
Първо, да означим събитието Z =’Линда е активист на феминистко
движение’. Следователно за интересуващите ни събития имаме
зависимостта X .Z = Y и естествено имаме P(Y ) = P ( X .Z ) ≤ P ( X ) .
Полученият резултат за обективната вероятност е противоположен на
този за субективната вероятност. Ясно е, че тук имаме голям проблем
със субективната вероятност [3] [6]. В своето ежедневие много хора
разсъждават в нарушения на обективната реалност и естествено това
води до грешни изводи и до грешни решения.
Да си припомним, че авторите на теория на вероятностите са
въвели понятието класическа вероятност и формулата за нейното
пресмятане точно да се предпазят от грешните субективни преценки.
Те са търсели методи за обективно оценяване на неопределеността на
средата, в която трябва да вземат своите решения. Изучаването на
теория на вероятностите би изградила вероятността култура в хората
и би ги предпазила от някои грешни преценки и решения в условията
на неопределеност [4].
4. Илюзията на комарджията
Да разгледаме опита многократно хвърляне на монета. Ще
анализираме този опит в два аспекта. Първо, всеки човек, имащ
познания по теория на вероятностите и статистика, или притежаващ
богат опит в хазарта съзнава, че при голям брой хвърляния броя на
паднали се лица е приблизително толкова колкото броя на паднали
се гербове. Второ, в същото време тези хора много добре
съобразяват, че при всеки един опит вероятността да се падне лице
е равна на вероятността да се падне герб. Интерес представлява как
тези два аспекта на човешкото познание оказват влияние на
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субективната вероятност и съответно на вземането на решение в
условията на неопределеност.
Проведен е експеримент с комарджии, предполагайки, че те
притежават изострена чувствителност по горните проблеми, дори и
да нямат познания по теория на вероятностите и статистика. Задава
им се въпроса: „Кое е по-вероятно да се падне на десетото хвърляне
на монетата, ако на предните девет хвърляния се е паднало лице?”
От факта, че опитите са независими имаме, че обективната
вероятност е 50 % както за лице така и за герб. Следователно двете
събития са равно вероятни. Голяма част от участниците в
експеримента грешат като отговарят, че според тях вероятността да
се падне герб е по-голяма. Дори добре запознати с теория на
вероятностите хора дават аналогичен резултат. Те обосновават своя
отговор с факта, че при голям брой хвърляния броя на паднали се
лица е приблизително толкова колкото броя на паднали се гербове.
Според тях след девет последователно паднали се лица, нараства
вероятността да се падне герб. В отговор на това грешно
разсъждение се казва: „Монетата няма памет”.
Сега да пресметнем вероятността на събитието C =’при десет
хвърляния на монета се падат девет лица и един герб’. Използваме
9
формулата на Бернули и получаваме P(C ) = C10
0,59.0,51 ≈ 0,0098 . Ако
сега разгледаме едно друго събитие D =’при десет хвърляния на
монета на първите девет се падат лица и десетото герб’. Неговата
вероятност е 0,510 ≈ 0,001 . Навярно много от участниците в
експеримента грешат в своя отговор повлиян от събитията C и D .
Друг аналогичен експеримент е направен през 1965 г. с зар,
който има четири черни и две бели страни. Участниците в
експеримента недвусмислено са определяли, че вероятността да се
падне черно е по-голяма от вероятността да се падне бяло.
Обективните вероятности са: за бяло -

2
4
, а за черно . Но
6
6

участниците често са правели грешки при отговора на въпроса:
„Кое е по-вероятно да се падне след пет пъти паднало се черно?”
Ясно е, че отново имаме серия от независими опита и „зайчето няма
памет”. Следователно вероятностите са винаги едни и същи. Някои
от участниците са отговаряли, че по-вероятно е да се падне бяло,
обосновавайки своя отговор с това, че крайно време е да се падне
бяло след толкова много паднали се изходи черно [3] [6].
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5. Използване на субективни вероятности
Както вече отбелязахме субективната вероятност отразява
силата на увереността на субекта относно сбъдването на едно
събитие. Естествено е различните субекти да имат различна
увереност за сбъдването на дадено събитие и от тук различни
субективни вероятности. Например, да разгледаме различните
събитията A и B , и субектите - x и y . Възможно е да се случи
π x ( A) < π x ( B) и π y ( A) > π y ( B) , а би трябвало да бъде π x ( A) < π x ( B) и
π y ( A) < π y ( B ) . От този факт следва, че субектите може да вземат
различни решения и да са убедени, че точно тяхното решение е
рационалното. В някои случай това разминаване може да има
положително значение (все пак субектите за различни), но в други –
отрицателно (реалната действително е обективна и не зависи от
преценката на даден субект).
Възниква въпросът, ако различните субекти определят различни
вероятности, коя е „вярната” вероятност. Естествено критерият
трябва да бъде обективната вероятност, т.е. кой субект има субективна вероятност по-близко до обективната вероятност. За целта да
разгледаме следния пример. Трима синоптици дават вероятностна
прогноза дали на следващия ден ще вали дъжд. С таблицата са
дадени техните прогнози за 10 дни и какво се е сбъднало в действителност.
ден
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

π1

π2

π3

0,90
0,60
0,10
0,70
0,10
0,25
0,45
0,20
0,70
0,65

0,80
0,30
0,20
0,95
0,40
0,25
0,15
0,30
0,70
0,70

0,80
0,20
0,40
0,75
0,25
0,30
0,30
0,40
0,60
0,50

реално
вали
не вали
не вали
вали
не вали
не вали
не вали
не вали
вали
вали

С π 1 е означена субективната вероятност на първия синоптик и
неговите прогнози са дадени във втора колона. Аналогично и за
останалите двама синоптици. Наблюдаваме събитието A =’вали
дъжд’ и обективната вероятност за дните с номера 1, 4, 9 и 10 е
P( A) = 1 , а за дните с номера 2, 3, 5, 6, 7, и 8 имаме P( A) = 0 .
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Най-често се използва следния метод, известен още като
квадратично правило или отчитане на различие, чрез квадрат на
Евклидово разстояние. Пресмятаме бала на всеки субект като сума от
квадратите на разликата между неговата субективна вероятност и
обективната, т.е. формулата има вида:
Bk = ∑ im=1 (π k ( Ai ) − P( Ai ) )2 ,
където Bk е бала на k -ти субект, а Ai са събитията, които участват в
теста. Забележете, че имаме m ≥ 1 събития и колкото те са повече
толкова оценката ще е по-точна.
Вземайки данните от таблицата последователно за тримата
синоптици получаваме:
B1 = (0,90 − 1) 2 + (0,60 − 0) 2 + (0,10 − 0) 2 + (0,70 − 1) 2 + (0,10 − 0) 2 +

;

+ (0,25 − 0) 2 + (0,45 − 0) 2 + (0,20 − 0) 2 + (0,70 − 1) 2 + (0,65 − 1) 2 = 0,9975
B2 = (0,80 − 1) 2 + (0,30 − 0) 2 + (0,20 − 0) 2 + (0,95 − 1) 2 + (0,40 − 0) 2 +
+ (0,25 − 0) 2 + (0,15 − 0) 2 + (0,30 − 0) 2 + (0,70 − 1) 2 + (0,70 − 1) 2 = 0,6875
B3 = (0,80 − 1) 2 + (0,20 − 0) 2 + (0,40 − 0) 2 + (0,75 − 1) 2 + (0,25 − 0) 2 +
+ (0,30 − 0) 2 + (0,30 − 0) 2 + (0,40 − 0) 2 + (0,60 − 1) 2 + (0,50 − 1) 2 = 1,1150

;
.

Окончателно имаме, че прогнозите на втория синоптик се
отклоняват най-малко в квадратичен смисъл от реалността, а найлоши за прогнозите на трети синоптик.
Можем да направим следното обобщение. Когато субекта взема
своето решение само въз основа на своите субективни вероятности
имаме следните два основни случая:
(1) Субектът няма или има много малки познания по теория на
вероятностите. В резултат на своето незнание този субект не може да
използва апарата на теория на вероятностите, включително и
формулите за пресмятане на вероятности, които разгледахме.
(2) Субектът познава теория на вероятностите и може да я
използва при вземане на своето решение. Използва единствено
своята субективна вероятност когато не разполага с обективната.
Ясно е, че в първия случай ЛВР разчита само на своята
интуиция. Тук липсва научен подход при вземането на решението.
Научният подход виждаме във втория случай.
Да разгледаме следния пример. Главният менажер на
производствена фирма разполага с проект за принципно нов продукт
и пред него стои въпроса дали да внедри проекта или не. Да
предположим, че той не разполага с надежден метод за вземане на
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своето решение. Някои възможни подходи за да реши своя проблем са:
(1) Взема решението си въз основа на своята интуиция и опит;
(2) Допитва се експерт, който да му даде еднозначен отговор на
въпроса с „да” или „не”;
(3) Допитва се до група експерти и ако n от тях дават отговор
„да”, а m от тях отговор „не”, то той може да пресметне „експертната
вероятност” за внедряване на проекта чрез формулата

n
.
n+m

Ясно е, че последния подход е най-подходящ. Той може да бъде
усъвършенстват в няколко направления. Първо, експертите да не
дадат мнението с „да” и „не”, а във вид на субективна вероятност.
След което се пресмята „експертната вероятност” като средно
аритметично или средно геометрично на получените вече субективни
вероятности. Второ, експертите да имат различни тегла при формирането на крайното решения. Теглата се определят от менажера въз
основа на личностните качества на експертите. Трето, предварително
се приема някакво критично ниво на експертната вероятност,
например 0,51 или 0,75, и ако се надхвърли тогава проекта се
внедрява.
6. Анализ на риска при вземане на бизнес решенията
Решенията могат да се вземат в условия на определеност или в
условия на неопределеност. По принцип това зависи от средата в
която се намира субекта (или ЛВР). От факта, че в бизнес средата
има много субекти (често с противоречиви интереси) и ЛВР трябва
да се съобразява с техните цели и желания (често те не се знаят
точно какви са), следва че бизнес решенията се вземат в условията
на неопределеност.
Неопределеност се свързва също с непълнотата или неточността на информацията относно условията за реализация на взетото решение. Съществуването на риска е свързано непосредствено с
наличието на неопределеност, която е нееднородна по формата и
съдържание.
Можем да обобщим по следния начин: Бизнес дейността се
осъществява под влиянието на неопределеността на външната среда
(икономическа, политическа, социална и др.), множеството променливи, контрагентите и субекти, чието поведение не винаги може да
се предскаже с приемлива точност. Естествено тази неопределеността води до появата на риск. Трябва да отбележим, че неопределеността е обективна, а риска е субективен.
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В най-общ план рискът се свързва с възможността да не се
сбъдне очакваното. По-конкретно рискът се свързва с възможността
да не се сбъдне очакваното в негативен аспект, т.е. при наличие на
загуби, вреди, пропуснати възможности и т.н.
Нека A е нежелано събитие, което е възможно да се сбъдне.
Естествено ние бихме желали то да не се сбъдва, защото ще ни
донесе някаква вреда. Количественото измерване на рискът от това
събитие R( A) зависи от вероятността за сбъдване на събитието
P( A) и вредата от неговото сбъдване W ( A) , измерено количествено
по някакъв метод. Така получаваме формулата
R( A) = U ( P( A),W ( A)) ,
където функцията U (често се нарича функция на полезност) е
растяща и по двата се аргумента, т.е. с увеличаване на вероятността
се увеличава риска, а също така с увеличаване на вредата се
увеличава риска.
Горната формула може да бъде записана и по-общо във вида
R( A) = U ( p, w) , където p = P ( A) и w = W ( A) . Функцията U е
растяща както по p , така и по w .
Сега да разгледаме един пример, където количествено ще
измерваме риска по следната простата формула R( A) = P ( A).W ( A) .
Лесно се проверява, че тази формула удовлетворява горните
изисквания.
Пример 1. Главният менажер на едно туристическо селище
очаква приходи от предстоящия сезон в размер на приходите от
изминалия сезон. Като резултат от икономическата криза той
разглежда следните събития: A =’лек спад само на българските
клиенти’, B =’силен спад на българските клиенти и лек спад на
чуждестранните клиенти’ и C =’силен спад на всички клиенти’. От
специализирани медии той научава мнението на експертите за
вероятностите на разглежданите събития P( A) = 25 %, P(B ) = 40 %
и P(C ) = 10 %. Менажерът пресмята, че вредите (пропусната
печалба) от сбъдване на всяко едно от тези събития е съответно:
W ( A) = 3,6 мил. лв., W (B ) = 11,4 мил. лв. и W (C ) = 22,5 мил. лв. Да
се оцени количествено риска при настъпване на всяко едно от
събитията.
Решение. Ще използваме формулата R( A) = P ( A).W ( A) . Последователно пресмятаме:
R( A) = P ( A).W ( A) =0,25.3,6=0,9;
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R( B) = P ( B ).W ( B) =0,40.11,4=4,56;
R(C ) = P(C ).W (C ) =0,10.22,5=2,25.

Окончателно получаваме, че най-големият риск пред бизнеса
на туристическото селище е в сбъдването на събитието B , след това
събитието C и накрая събитието A .
Горният подход към риска е известен още като „подхода
Бернули” и е заимстван от застрахователното дело и безопасността.
Този подход е приет също така в ISO/IES Guide 51:1999, където
рискът се определя като обединение на вероятността за вреда и
тежестта на тази вреда [5] [7].
Автентичните корени на „подхода на Бернули” можем да
намерим в изследванията върху хазарта от страна на пионерите в
теория на вероятностите. За целта ще разгледаме една популярна
хазартна игра. В играта участват двама играча – активен и пасивен.
Активният играч плаща сумата от 1 лв на пасивния играч за
включване в играта и избира едно от следните събития: A =’пада се
сума от 2 до 6’, B =’пада се сума 7’ или C =’пада се сума от 8 до
12’. След това хвърля два зара. Ако се сбъдне събитие A и преди
това активния играч го е избрал, то пасивният играч заплаща на
активния сумата от 2 лв. Аналогично за събитието C . Същото се
отнася и за събитието B с тази разликата, че се заплаща сумата от
3 лв.
Нека активният играч има функция на полезност
U ( S ) = P( S ).W ( S ) ,
където S е събитие с вероятност P(S ) и вреда за пасивния играч
W (S ) . От факта, че интересите на двама играчи са противоположни,
следва, че вредата на пасивния играч е печалба за активния.
За нашата игра имаме W ( A) = 2 , W ( B) = 3 и W (C ) = 2 .
Да разгледаме опита, който се състои от хвърляне на 2 зара.
Понеже всяка точка от единия зар може да се падне с всяка точка от
другия зар, всички елементарни събития могат да се запишат в
следната таблица:
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(1,1),
(2,1),
(3,1),
(4,1),
(5,1),
(6,1),

(1,2),
(2,2),
(3,2),
(4,2),
(5,2),
(6,2),

(1,3),
(2,3),
(3,3),
(4,3),
(5,3),
(6,3),

(1,4),
(2,4),
(3,4),
(4,4),
(5,4),
(6,4),

(1,5),
(2,5),
(3,5),
(4,5),
(5,5),
(6,5),

(1,6),
(2,6),
(3,6),
(4,6),
(5,6),
(6,6).

Очевидно общият брой на елементарните случаи е 6.6 = 62 = 36 .
Сега лесно можем да пресметнем вероятностите на трите
събития като използваме формулата за класическата вероятност.
Така получаваме: P( A) =

15
6
15
, P( B) =
и P (C ) = .
30
30
30

Последователно пресмятаме полезностите:
15
30
.2 =
;
36
36
6
18
U ( B) = P( B ).W ( B) = .3 =
;
36
36
15
30
U (C ) = P (C ).W (C ) = .2 =
.
36
36

U ( A) = P( A).W ( A) =

Окончателно получаваме, че най-големият риск пред пасивния
играч е в сбъдването на събитието B , а събитията A и C са
безразлични за него и са по-малко рискови. За активния играч
нещата стоят обратно.
Можем да обобщим „подхода на Бернули” по следния начин.
Разглеждаме множеството X от нежелани събития. ЛВР притежава
функция на полезност U дефинирана по следния начин
U ( A) = U ( P ( A),W ( A)) при A ∈ X . С помощта на тази функция се ЛВР
прави количествена оценка на риска за всяко нежелано събитие от
множеството X .
7. Холандски облози
Сега да насочим своето внимание към теория на игрите.
Казваме, че един играч е в ситуация „холандски облог”, когато
каквато и стратегия да избере винаги губи.
За да разберем казаното по-горе да разгледаме следния прост
пример [6]. Двама играча постигат следното споразумение за игра.
Играчът X хвърля три монети. Разглеждат се събитията A1 = ’поне
713

две монети показват лице’ и A2 = ’най-много една монета показва
лице’. Ако се сбъдне събитието A1 , играч X дава 1 лв. на играч Y ,
а ако се сбъдне събитие A2 , играч X дава 2 лв. на играч Y . От
гледна точна на играч X това е холандски облог, защото винаги
губи без значение кое от двете събития ще се сбъдне.
Да пресметнем двете вероятности:
P( A1 ) = C33.0,53.0,50 + C32 .0,52.0,51 = 0,5 ;
P( A2 ) = C31.0,51.0,52 + C30 .0,50.0,53 = 0,5 .
Получихме, че двете събития са равно вероятни. Следователно
при продължителна игра в половината случаи X ще губи 1 лв., а в
останалата половина ще губи 2 лв., т.е. неговата средна загуба на
игра е 1,5 лв.
Ако лицето X съзнава какво прави, той не трябва да се
съгласява да играе тази игра.
Естествено си задаваме въпроса какво допълнително правило
може да се добави, така, че играта да стане „справедлива” и да
зависи от случайността. Ако се добави още едно правило, а именно,
че при всяка игра лицето Y дава 1,5 лв. на лицето X , то при
продължителна игра всеки един от играчите ще загуби толкова,
колкото и ще спечели. Тогава от гледна точка на играч X това вече
не е холандски облог, защото при сбъдване на събитие A1 ще
печели 0,5 лв., а при сбъдване на събитие A1 ще губи 0,5 лв.
Сега да разгледаме един по-сложен пример, в който имаме
субективни вероятности. Двама играча X и Y постигат следното
споразумение за игра като залагат на футболни мачове. Възможни
са следните хипотези: H1 = ’побеждава домакина’, H 2 = ’побеждава
госта’ и H 3 = ’няма победител’. Те образуват пълна система от
хипотези. Играчът X определя своите субективни вероятности
π X ( H1 ) , π X ( H 2 ) и π X ( H 3 ) . След което играчът Y определя сумите
S1 , S 2 и S3 , които X трябва да му плати при сбъдването на
съответната хипотеза. Също така Y внася такса за участие в играта
на стойност S1.π X ( H1 ) + S 2 .π X ( H 2 ) + S3 .π X ( H 3 ) , което представлява
математическото очакване на печалбата на X . Следователно
двамата играча имат равни шансове за печалба и може да се приеме,
че така формулираните правила определят една „справедлива” игра.
Преди първия футболен мач, играчът X определя своите
субективни вероятности за възможните изходи от срещата, а
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именно π X ( H1 ) = 0,2 , π X ( H 2 ) = 0,3 и π X ( H 3 ) = 0,4 . След което
играчът Y определя своите печалби S1 = S 2 = S3 = 100 лв. и предава
на X таксата за включване в играта, която възлиза на
100.0,2+100.0,3+100.0,4=90 лв. Окончателно получаваме, че X
получава 90 лв., а трябва да заплати 100 лв. при всеки един
възможен изход от срещата. Ясно е, че X губи винаги 10 лв. без
значение крайния резултат, т.е. от негова гледна точка това е
холандски облог.
За следващия футболен мач двама играча си разменили ролите.
Първо Y определил своите субективни вероятности π Y ( H1 ) = 0,4 ,
π Y ( H 2 ) = 0,3 и π Y ( H 3 ) = 0,4 , а X определил своите печалби
S1 = S 2 = S3 = 100 лв. В този случай X дава на Y такса за участие в
играта 100.0,4+100.0,3+100.0,4=110 лв. Получаваме, че Y получава
110 лв., а трябва да заплати 100 лв. при всеки един възможен изход
от срещата. Отново X губи винаги 10 лв. без значение крайния
резултат, т.е. от негова гледна точка това е холандски облог.
След като разгледахме тези два случая стая ясно, че не е
съществено кой играч е първи и кой втори. Постоянната загуба на
X се определя от субективните вероятности и по-точно това, че в
първия случай имаме π X ( H1 ) + π X ( H 2 ) + π X ( H 3 ) = 0,2+0,3+0,4=0,9, а
при втория - π Y ( H1 ) + π Y ( H 2 ) + π Y ( H 3 ) = 0,4+0,3+0,4=1,1, т.е. сумата е
различна от 1. Това е недопустима груба грешка, която идва от
непознаването на теория на вероятностите. Вече споменахме, че
H1 , H 2 и H 3 образуват пълна система от хипотези, следователно за
обективните
вероятности
е
в
сила
зависимостта
P( H1 ) + P ( H 2 ) + P ( H 3 ) = 1 . При субективните вероятности на играчите
това не е така.
8. Заключение
Трябва да отбележим, че субективната вероятност има голямо
значение в теорията за вземане на решения, преди всичко при
вземане на решения в условията на неопределеност. В много случай
ЛВР няма време или възможност да направи точна преценка и затова
разчитан на своите субективни вероятности за заобикалящите ги
случайни събития.
Най-важната отличителна черта на теорията за вземане на
решения е, че тя черпи идеите си от живота на хората, използва
добре развит и не много сложен научен инструментариум, а
резултатите са приложими непосредствено отново в живота.
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Решенията, взети с нейна помощ, са съобразени единствено с
разбиранията за настоящето и бъдещето на взимащия ги.
Естествено тези решения са „правилни” и „вършат работа” за този,
който ги взема, а за останалите хора това не е задължително да е
така.
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МОТИВАЦИОННИ ДЕТЕРМИНАНТИ
ПРИ ИЗБОР НА РАБОТНА СРЕДА
Даниела Попова, Здравко Славов
ВСУ “Черноризец Храбър”
Резюме: Мотивационната тематика става все по-актуална в
контекста на нарасналата младежка безработица в световен мащаб и
новите предизвикателства на пазара на труда. Застаряването на
населението, световната икономическа криза и неуточнеността на
собствеността заради активно участие на фондовите борси допринасят
за засилване на значението на новите парадигми в мотивационните
теории и научни постановки. Цел на статията е на база проучване на
мотивационните детерминанти при студенти на ВСУ да се откроят
особеностите на работната среда, която би ги удовлетворила при
избора им на професионална реализация.
Ключови думи: мотивация, детерминанти, клъстерен и корелационен анализ

Мотивационните измерения в разновидности
Доколкото съществува трудност да се детерминира средата
(поради глобализационните процеси и успоредно протичащите
развития на технологии и know-how), е наложително да се изведат
онези опорни точки в мотивационното поведение на индивидите,
които предопределят в известен смисъл предпочитаната работна
атмосфера и регламентираните трудови взаимоотношения. Като
предпоставящите фактори на избора на личността са двете
разновидности на мотивацията. В зависимост от това кой задейства
стимулите на ситуацията разграничаваме: външна (екстринсиктна,
екзогенна) и вътрешна (интринсиктна, ендогенна, собствена или
присъща) мотивация. Външната мотивация е следствие от намесата на външни фактори (мениджърите, които прилагат механизмите за мотивиране), задействащи системата от стимули. Трябва да
се отбележи обаче, че външните стимули, независимо от бързия и
силен ефект, не действат продължително. Много по – устойчиви и
трайни са присъщите на индивида вътрешни стимули, свързани с
качеството на трудовия живот, тъй като те не са наложени отвън.
Вътрешната мотивация се свързва със самозародените фактори,
които въздействат на хората да следват определена линия на
поведение. Към тези фактори се отнасят: чувството за отговорност,
възможностите за развитие и самоусъвършенстване, свободата на
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действие, интересната работа, професионалните предизвикателства
и др. Тези две форми на мотивация (външна и вътрешна) са взаимно
свързани и изразяват сложния процес на взаимодействие между
личността и организацията. След анализ на основните инструменти
за изследване на вътрешната и външната мотивация, сме се спрели
на две възможности, които в комбинация позволяват да се изведат
основните мотивационни потребности на индивида – автономност,
власт, постижение, приобщаване (според тест за идентифициране на
индивидуалната мотивационна ориентация на Йосиф Илиев, 2009)
[1] и мотивационните детерминанти (фактори) при избора на
работна среда (по методика на мотивационната решетка на Laurie
Mullins, 2005) [2] - А: Заплата; B: Структура; C: Социални нужди;
D: Признание; E: Постижения; F: Влияние; G: Промяна; H:
Креативност; I: Интерес.
В научната литература се открива известна неяснота относно
крос-културните измерения на мотивацията, т.е. няма ясно изразена
позиция „за” или „против” обединяването на определени мотивационни фактори като детерминанти на поведението при избор на
работна среда в различни по своята културна принадлежност
общества. Някои изследователи си задават въпроса дали теориите за
мотивацията са универсално приложими или се различават по
степента си на използваемост в средата на различни общества.
Възможно е да се възприемат различни вариации на външните,
вътрешните и взаимообусловените аспекти на мотивацията като
резултат от опита на чуждите култури.
Методология на изследването
За проучване на мотивационните детерминанти при избор на
работна среда, предпочитани от студенти на ВСУ (съответно от
специалности “Стопанско управление”, “МИО”, “Икономика”) е
използван анкетния метод, който е осъществен чрез две форми: тест
за идентифициране на индивидуалната мотивационна ориентация
(Йосиф Илиев, 2009) и упражнение за попълване на мотивационна
решетка (Laurie Mullins, 2005). Респондентите са трети курс,
редовно обучение за учебната 2009/2010. От специалност “СУ” са
участвали в анкетирането 84 души, от специалност “МИО” – 62
души и от специалност “Икономика” – 22 души. Обработката на
данните е направена чрез статистически софтуер SPSS и собствени
изчисления [3,4].
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Резултати и дискусия
За изследване на корелацията между пола на анкетираните
студенти и предпочитанията им по отношение на мотивационните
потребности се използва коефициента на Пирсън. Резултатите са
представени в таблица 1 по-долу.
Таблица 1.Корелационен анализ на теста за идентифициране
на индивидуалната мотивационна ориентация
Въпрос
БА
И
МОИ
Общо
1
0,21
0,00
0,03
0,10
2
0,02
0,23
0,16
0,12
3
0,20
0,18
0,24
0,21
4
0,04
0,10
0,22
0,11
5
0,01
0,46
0,16
0,20
6
0,01
0,22
0,18
0,13
7
0,13
0,24
0,06
0,15
8
0,02
0,12
0,02
0,05
9
0,02
0,00
0,01
0,01
10
0,15
0,14
0,12
0,14
11
0,13
0,46
0,29
0,28
12
0,05
0,00
0,02
0,03
13
0,03
0,22
0,07
0,13
14
0,06
0,19
0,11
0,11
Общият извод е, че е отчетена слаба корелация между пола на
анкетираните студенти и отговорите на въпросите. Това важи както
по специалности, така и общо за всички студенти. Приема се, че
коефициента на Пирсън ни дава слаба корелация, когато има
стойности в интервала от 0,00 до 0,30. Виждаме, че с малки
изключения получаваме слаба корелация, а изключенията са близки
до слабата.
Като цяло мотивационната решетка е обработена чрез корелационен и клъстерен анализ на факторите (детерминантите).
Въвеждаме понятието бал на фактор (с цел съпоставимост на
резултатите от различните групи), което представлява средната
стойност на предпочитанията на фактора. Получаваме следните
групирани данни, представени на таблица 2:
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Фактор
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Таблица 2. Предпочитанията на факторите
СУ
Икономика
МИО
Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени
2,98
3,40
3,36
4,00
3,59
4,22
2.85
2,56
1,92
1,00
2,42
2,15
3,44
3,45
4,45
4,09
2,86
4,18
4,76
5,09
5,00
5,55
5,93
4,70
5,44
6,14
5,64
5,27
5,62
5,36
4,34
3,70
3,36
2,82
4,70
4,09
2,26
2,28
2,64
3,27
2,14
1,91
5,17
4,60
3,54
4,64
4,37
4,42
4,76
4,69
6,09
5,36
4,37
4,97

Сумата на всички балове (сумата вертикално) е 36, следователно средния бал на фактор е 4. Забелязваме, че всички стойности на фактори B и G са под 4 (по реда). Това са непредпочитаните фактори. Всички стойности на фактори D, E и I са над 4,
т.е. това са предпочитаните фактори.
Корелацията между факторите и половете по специалности са
както следва: за специалност “СУ” – 0,93 (много силна корелация);
за специалност “Икономика” – 0,87 (силна корелация) и за специалност “МИО” – 0,83 (силна корелация). Използва се коефициента на Пирсън. При стойност между 0,70 до 0,89 имаме силна
корелация, а над 0,90 се отчита много силна корелация.
За специалност “СУ” е изготвена дендрограмата (фигура 1),
която показва близостта на факторите (йерархичен клъстерен
анализ)

Фигура 1. Йерархичен клъстерен анализ на факторите
(за спец. “СУ”)
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От дендрограма се вижда, че факторите D, I и H са близки и
образуват един клъстер, т.е. те са най-близки (клъстер K1). Същото
важи и за факторите B и G (клъстер K2), както и за факторите A и C
(клъстер K3). На първо ниво на близост се оформят три клъстера.
Към клъстер K3 се доближава фактор F и заедно образуват клъстер
K4. Към клъстер K1 се добавя фактор E. Така се образува нов
клъстер K5. Следва обединение на клъстерите К4 и К2. Те
образуват нов клъстер К6. На най-високо ново (най-отдалечени) се
обединяват клъстерите К5 и К6 в едно цяло, което се състои от
всички фактори. Този извод се прави на базата на данните за
специалност “СУ”, както мъже, така и жени. Въвежда се понятието
„близост” между факторите и въображаема скала за близостта.
За специалност “Икономика” е изготвена дендрограмата на
фигура 2.

Фигура 2. Йерархичен клъстерен анализ на факторите
(за спец. “Икономика”)
За специалност МИО дендрограмата е представена на фигура 3.

Фигура 3. Йерархичен клъстерен анализ на факторите
(за спец. “МИО”)
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Общо за трите специалности дендрограмата изглежда така,
както е представена на фигура 4.

Фигура 4. Йерархичен клъстерен анализ на факторите
(общо за трите специалности)
Дендрограма за близостта по специалности и пол е обобщена
на фигура 5.

Фигура 5. Комбиниран йерархичен клъстерен анализ на факторите
За специалност “СУ” подредбата на факторите по среден бал е
представена по-долу.
Таблица 3. Предпочитания на факторите (спец. “СУ”)
E
5,79
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D
4,92

H
4,88

I
4,73

F
4,02

C
3,44

A
3,19

B
2,71

G
2,27

Предпочитаните фактори са E, D, H, I, F, а непредпочитани
фактори са C, A, B, G.
За специалност “Икономика” имаме подредба на факторите по
среден бал, обобщени в таблица 4.
Таблица 4. Предпочитания на факторите (спец. “Икономика”)
I
5,73

E
5,45

D
5,23

C
4,27

H
4,09

A
3,68

F
3,09

G
2,95

B
1,46

Предпочитаните фактори са I, E, D, C, H, а непредпочитани
фактори са A, F, G, B.
За специалност МИО имаме подредба на факторите по среден
бал, представени на таблица 5.
Таблица 5. Предпочитания на факторите (спец. “МИО”)
E
5,49

D
5,32

I
4,67

F
4,40

H
4,39

A
3,91

C
3,52

B
2,29

G
2,03

Предпочитаните фактори са E, D, I, F, H, а непредпочитани
фактори са A, C, B, G.
Общо за всички студенти подредбата на факторите по среден
бал е илюстрирана на таблица 6.

E
5,58

D
5,17

I
5,04

Таблица 6. Предпочитания на факторите
(за трите специалности)
H
F
C
A
G
B
4,46
3,84
3,75
3,59
2,41
2,15

Предпочитаните фактори са E, D, I, H, а непредпочитани
фактори са F, C, A, G, B.
Различията между факторите за всички студенти може да се
проследи на таблица 7.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

Таблица 7. Различия
A
B
C
0,000 4,177 1,395
4,177 0,000 4,626
1,395 4,626 0,000
4,097 7,682 4,066
5,078 8,494 4,802
2,142 4,230 2,659
3,204 2,497 3,519
2,711 5,866 2,794
3,909 7,503 3,235

между факторите (за трите специалности)
D
E
F
G
H
I
4,097 5,078 2,142 3,204 2,711 3,909
7,682 8,494 4,230 2,497 5,866 7,503
4,066 4,802 2,659 3,519 2,794 3,235
0,000 1,614 3,752 6,856 2,421 1,972
1,614 0,000 4,558 7,876 3,109 2,126
3,752 4,558 0,000 4,289 2,250 3,988
6,856 7,876 4,289 0,000 5,278 6,528
2,421 3,109 2,250 5,278 0,000 2,738
1,972 2,126 3,988 6,528 2,738 0,000

Въвежда се понятието „разстояние” или „близост” между
факторите. Забелязваме, че фактор A е най-близко до фактор C
(имаме разстояние 1,395) и най-далеч от фактор E (имаме
разстояние 5,078). Забелязваме, че най-отдалечени са факторите B и
E (имаме разстояние 8,494).
Различията между специалностите и половете са представени
на таблица 8.

BA_M
BA_F
E_M
E_F
IE_M
IE_F

BA_M
0,000
1,253
2,767
3,084
1,797
1,838

Таблица 8. Различия по определени критерии
(за трите специалности)
BA_F
E_M
E_F
IE_M
IE_F
1,253
2,767
3,084
1,797
1,838
0,000
2,248
2,533
1,597
1,590
2,248
0,000
2,063
3,064
2,032
2,533
2,063
0,000
3,135
2,403
1,597
3,064
3,135
0,000
2,140
1,590
2,032
2,403
2,140
0,000

Виждаме, че BA_M е най-близко до BA_F (имаме разстояние
1,253) и най-далеч от E_F (имаме разстояние 3,084).
Изводи
Първо, като най-непредпочитани фактори за мотивацията на
студентите от трите специалности са посочени “структура” и
724

“промяна”. Това означава в голяма степен, че студентите на ВСУ
осъзнават необходимостта от натрупването на опит във връзка с
подходящата позиция в йерархията на организацията на едно
предприятие. От друга страна това би могло да се тълкува и като
желание за относително малка дистанция (малко властово разстояние, според теорията на Хофстеде), т.е. за активно взаимодействие,
комуникиране и сътрудничество с висшите мениджъри в процеса на
работа. Промяната като мотивационна детерминанта е също
непредпочитан фактор. Възможно е това да се дължи на известния
консерватизъм на българското общество да възприема иновативните възможности като предизвикателства за активността и самоусъвършенстването на индивида по пътя на успешната му реализация; на страха от поемане на рискове, но и поради дългосрочната
ориентация на младите хора за бъдещото им професионално
развитие.
Второ, най-предпочитани фактори за мотивацията на студентите от трите специалности са “признание”, “постижения” и “интерес”. Това, от една страна, извежда като основни детерминанти в
избора на работна среда потребности от по-висок ред в йерархията
на потребностите (по Маслоу). Признанието се асоциира често със
заявени претенции за уважение и произтичащо от това самоуважение, които явно са фактори с голяма важност за студентите на
ВСУ. Прави впечатление, че освен признание, приоритетно се
предпочитат и постиженията като възможности за мотивиране в
работна среда. Тази детерминанта в избора разкрива амбиция,
относително ниско равнище на комуникативно безпокойство [5],
активно взаимодействие със средата. Интересът като фактор до
голяма степен откроява пазарното мислене на изследваните лица;
разбирането им за новите предизвикателства на глобалната среда;
желанието им да се реализират рационално, а не просто емоционално и др.
Трето, за специалност “СУ” сходства в предпочитанията на
студентите има по отношение на групираните фактори: “признание”, “интерес” и “креативност” – клъстер К1; “структура” и
“промяна” – клъстер К2; “заплата” и “социални контакти” – клъстер
К3, които образуват първо ниво на близост. Това означава, че
клъстер К1 извежда асоциирането на признанието и интереса в
работна среда с креативността на индивида. Би могло да се направи
извода, че студентите от специалност “СУ” ще разчитат в бъдещата
си професионална реализация на иновативните си решения относно
адаптирането си и гъвкавото прилагане на получените знания през
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обучението. Близостта на факторите в клъстер К1 говори и за мотивацията (дори и несъзнавана да е на този етап) за осъществяване на
концепцията “Учене през целия живот”. Интересно е да се интерпретира и клъстер К3. Изглежда, че за студентите от специалността
заплатата до голяма степен предопределя социалните им контакти,
като в същото време е с относителна важност близка до тази по
отношение на социалните им взаимодействия в средата.
Четвърто, за специалност “Икономика” сходства в предпочитанията на респондентите има по отношение групираните
фактори: “постижения”, “интерес” и “признание” – клъстер К1;
“влияние” и “промяна” – клъстер К2; “заплата” и “креативност” –
клъстер К3, които образуват първо ниво на близост. Вижда се, че
клъстер К1 извежда предпочитани мотивационни детерминанти,
които съвпадат с най-предпочитаните фактори за мотивацията на
студентите от трите специалности при избор на работна среда.
Интересен е клъстер К2 за специалност “Икономика”, който разкрива тенденция влиянието и промяната да се възприемат като
детерминанти със сходна важност в професионалното развитие на
бъдещия икономист. Това очертава и някаква нагласа да се подхожда към промяната от позицията на влиянието на средата, от една
страна, а от друга - от позицията на влиянието като осъзната намеса
на властимащи в следствие настъпили изменения. Близостта на
факторите “заплата” и “креативност” разкрива относително еднаквата значимост за мотивационните измерения на поведението на
създадените и поддържани в работна среда условия за разгръщане
на творческия потенциал на бъдещите служители и обвързване на
постигнатите резултати със заплатата.
Пето, за специалност “МИО” сходства в предпочитанията на
студентите има по отношение на групираните фактори: “структура”
и “промяна”– клъстер К1; “признание” и “постижения”– клъстер
К2; “заплата” и “социални контакти” – клъстер К3; “влияние”,
“интерес” и “креативност” – клъстер К4, които образуват първо
ниво на близост. Интересно е да се интерпретира клъстер К4, тъй
като влиянието се асоциира с интерес и креативност по степен на
значение, т.е. изглежда респондентите от тази група предполагат, че
влиянието би могло да провокира иновативността към търсенето на
решения и реализирането на интереса като последствие от
професионалното ориентиране.
Шесто, по отношение мотивационните потребности на студентите от специалност “СУ” би могло да се отчете приоритетно
ориентация към: екипна работа; постижения; власт; лидерство в
екипа; приемственост в прилагането на методите на работа на по726

опитни служители; активна комуникация и споделяне на собствено
мнение и др.
Седмо, по отношение мотивационните потребности на студентите от специалност “Икономика” би могло да се отчете приоритетно ориентация към: екипна работа; мотивация за добро представяне
в трудовия процес; активно участие в дискусии със собствено
мнение; към трудовата задача и логиката на нейното изпълнение;
спазване на регламентите на организацията и др.
Осмо, по отношение мотивационните потребности на студентите от специалност “МИО” би могло да се отчете приоритетно
ориентация към: екипна работа; лидерство в екипа; относителна
автономност при търсенето на подходящи методи за изпълнение на
поставените трудови задачи; амбициозно лично целеполагане;
ситуационно поведение; балансирана заетост; приносно участие в
проектите на организацията и др.
Заключение
Доколкото тенденцията за универсалността на човешките
нужди и възможностите за тяхната удовлетвореност са очертани,
можем да направим заключението, че диференцирането на хората
като конкретни носители на ценности и потребностни приоритети
не е от първостепенно значение. Нещо повече, съществува необходимост да се намерят подходящи механизми за управление и
инструменти за мотивиране на човешките ресурси, като реакция в
сложната среда на съвремието ни [6].
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ЕМОЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА
ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ
Ирина Георгиева
Технически университет – София
Резюме:В статията са представени са съвременни перспективи и
подходи, чието обобщаване и организиране в рамка, дава възможност за
концептуализиране на същността на емоционалните и афективни
явления в организационен контекст, както и факторите, които ги
определят .Целта на статията е да насочи вниманието към преживяващия, чувстващия и емоционално реагиращ човек на работното място.
Акцентира се на ролята на емоционалните преживяванията на човека в
работна среда като въпрос с изключително значение и приложна
стойност за организационната психология и поведение. В тази връзка се
разглеждат проблеми като емоционално натоварване в работата,
ефективни стратегии за управление на емоциите, бърнаут, емоционална
дистанция от работната роля и др.
Ключови думи: емоционална работа, управление на емоциите,
афект, справедливост, организация

1. Увод
Емоциите са интегрална част и основен аспект от човешкия
живот. През последните десетилетия множество концепции и
изследователски подходи фокусират вниманието си към разбиране
ролята на емоциите на работното място. Резултатите от тях в найразлични области показват, че емоционалните преживявания на
личността са сърцевина на индивидуалните и колективни процеси в
организациите като мотивация в работата, лидерство, нагласи към
работата, управление на конфликтите, преговори и работа в екип.
Въпреки че през изминалите десетилетия има повишен интерес
към ролята на емоциите в работата и човешката дейност,тяхното
значение за мотивиране на човешкото поведение не е така добре
изучено, както ролята на редица когнитивни процеси и нагласи.
Множество изследвания на емоциите на работното място изследват
степента, в която те са полезни или вредни, както в индивидуалнопсихологически план, така и по отношение редица аспекти на
изпълнението в работата.
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2. Същност и значение на емоциите в контекста на
различни психологически теории
През последните десетилетия механизмите на емоциите, тяхната активация, регулация и функции са теми на много психологически изследвания. Въпреки това, все още липсва консенсус сред
изследователите относно точната дефиниция на термина „емоция“,
като използването на понятието отразява различни значения и
функции в зависимост от водещата изследователска перспектива. К.
Изард посочва, че още преди три десетилетия, автори съставят
списък с 92 различни дефиниции на термина емоция, в резултат на
анализа на изследванията в тази проблемна област [цит.по 1, с. 364].
Емоциите са явление, което трудно се дефинира, тъй като
действат на много нива на реалността – биологично, неврологично,
културно, ситуационно. В зависимост от това, къде се фокусира
вниманието на изследователя, се предлага различен концептуален
подход и дефиниция. Акцентът върху неврологичните им аспекти,
предпоставя емоциите да се разглеждат като състояние на възбуда в
тялото; акцентът върху културата откроява определени правила и
дума на изразяване, които стават ключови; вниманието върху на
когнитивните аспекти, насочва интерпретацията за емоциите като
осъзнати чувства[2].
Емоциите имат потенциала да влияят върху много аспекти на
човешкото функциониране – внимание, възприятие, памет, преработка на информация, поставяне и реализиране на цели, мотивация,
комуникация и поведение.
2.1. Оценъчни подходи за емоциите
Тази група подходи разглеждат детерминиращата роля на
когнициите за възникването на емоциите. Индивидът интерпретира
това, което се случва и това определя характера на емоцията. Ако
личността възприема обектите и явленията от обкръжението като
полезни за постигане на целите си, то се появяват позитивни
емоции. В случай че, обектите се разглеждат като препятствие за
постигане на целите, то възникват негативни емоции, в резултат на
направената оценка за събитието. [3].
От най-ранните си изследвания, Б. Саломон проправя път на
идеята, че емоциите са оценъчни съждения [4]. Той е философът,
който полага през 70-те и 80-те години на миналия век основите на
когнитивните теории за емоциите. Неговият мотив да разглежда
емоциите по този начин, отколкото като невробиологично явление
или състояние на телесните системи, е желанието му „да
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инкорпорира емоционалния дискурс в етиката, в най-широк
смисъл“. Стремежът на Б. Саломон е да покаже „как емоциите
структурират нашия живот, особено социалния ни свят, как те
изразяват отношението ни към важните за нас хора и аспекти от
живота ни, как оформят нашето съзнание и по този начин определят
съжденията и действията ни”[цит. по 4, с. 37]. Б. Саломон не отрича
тяхната неврологична същност, телесните усещания, свързани с тях,
както и готовността да се реагира по определен начин в зависимост
от характера на задействаната афективна програма.
2.2. Когнитивно-мотивационен подходи гещалтистки
възглед към емоциите
Според този подход, оценката не е задължителен фактор за
възникването на емоция. Напр. за да изпитваме радост от дадено
събитие, е необходимо да желаем това явление и да сме убедени, че
се е случило, но не е необходимо да го преценяваме като позитивно.
За да запълни липсващата празнина в оценъчния подход за емоциите, този възглед интегрира мотивационни и афективни компоненти. Според К. Кастелфранчи и М. Микели, емоциите трябва да
бъдат разглеждани в термините на вярвания и желания, които са
фундаменталните компоненти на емоциите[3]. Вярванията и желанията са „менталните елементи“, изграждащи на емоционалното
преживяване. Този възглед частично ревизира предходния, тъй като
по същество приема тезата му, формулирана от Б. Барет, че
„основния афект– чувството за удоволствие или неудоволствие – е
съществен елемент на емоционалното преживяване“ [цит. по 3, с.
224]. Оценката на емоцията не е абсолютно задължителна за нейното възникване, макар че сложните човешки емоции предполагат
някакъв вид оценка, която се надгражда към действителните вярвания и желания. Един човек „не може да се почувства виновен,
докато не прецени своето поведение като грешно или несъответстващо на определена ценност или норма“ [цит. по 3, с. 225].
Според Р. Робъртс емоциите са вид възприятие, проявяващо се
под формата на различни термини като страх, обида, добри
възможности, блаженство, гордост, безчестие и др. Те са реакции на
неща, които означават нещо за хората. Те са типична проява на
загриженост за определени ситуации и това обяснява защо
всъщност подобни възприятия са оценъчни. Това дава основание на
изследователя да ги определя като „базирани на загриженост
конструкти“ [цит. по 4, с. 38].
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Гещалтисткия възглед за емоциите разглежда емоционалното преживяване като интуитивна цялост от определени състояния, които мотивират поведението на човека. Макар и да включват
компоненти като вярвания, желания, приятни и неприятни чувства,
емоциите са цялостни преживявания или „гещалти“, по силата на
психологическата интерпретация на този концепт. Характеристики
на гещалта са цялостност, завършеност и притежанието на свойства,
които са несводими до тези на отделните му съставни части.
“Гещалтът“ на завистта“ включва вярвания и желания, които го
правят качествено различен от „гещалтът“ на ревността. Съществува възглед, че емоциите задължително трябва да бъдат категоризирани, за да се изпитва определен тип емоция. Вярванията и
желанията обаче са афективни състояния, които протичат независимо от осъзнаването им. Емпиричната основа на това разграничение се крие в неправилното или грешно етикиране на емоциите.
Човек може да изпитва завист, без да е в състояние да определи
емоцията като завист и дори да направи заключение, че е изпитвал
същата тази емоция и друг път. Въпреки това, той може да я
категоризира погрешно като друг тип емоция – напр. злоба, която
заедно със завистта попада в семейството на „враждебните емоции“, но въпреки това е различна от нея. В друг случай, действието
на себезащитни механизми на личността, може да е причина
индивидът да определи своята завист спрямо някого като ревност,
която ясно може да се разграничи и обикновено се причислява към
групата на „емоциите на несправедливостта“[3].
2.3. Социологическа интерпретация на емоциите
Социологическият възглед за емоциите ги разглежда като база
за конструиране на културните и социални системи от индивидите.
Всички общества разкриват своя емоционална култура, свързана с
норми, лексика и други символни елементи, които определят
типовете емоции, които индивидите трябва да изпитват в определени ситуации и начините на изразяване на тези емоции.
Повечето автори посочват четири основни емоции, които
изпитват всички хора - гняв, страх, тъга и щастие. Други емоции,
които се добавят към списъка са изненада, отвращение и очакване.
Тези основни емоции са вкоренени в човешката психология като
тяхната експресия в лицето и тялото е универсална в различните
култури. Също така повечето изследователи са съгласни, че има
ниска, средна и висока интензивност на „четири – седемте основни
емоции“ [2, цит.по с.342]. Вторичните човешки емоции са комби731

нация от основните, първични емоции. Теодор Кемпер е първия
социолог, който смята, че има четири основни емоции – страх, гняв,
депресия и щастие /удовлетвореност/. Той също така допълва, че
подобно на езика, начина, по който тези емоции ще бъдат изразени,
зависи от културата.
Според П. Екмън има голямо сходство в начина, по който се
изразяват емоциите в различните култури, но има и редица
различия в зависимост от културните особености[5] .Изследване на
Юслин и Шрайер показва, че хората са 7% по-точни, когато
идентифицират емоциите в гласа на членовете на културна група,
към която принадлежат с 9 % по-точни, когато идентифицират
емоциите в лицата на хората от тяхната собствена културна група
[цит. по 5, с.64]. Културните ценности могат да влияят на начина,
по който се изразяват определени емоции. Изследванията показват,
че проявите на гняв имат негативни последствия върху поведението
на хората в Източна Азия, тъй като гневът създава антагонизъм,
който влиза в противоречие с колективните ценности на тяхната
култура.
3. Eмоциите в организационен контекст
Множество изследвания потвърждават, че изразяването и
регулирането на собствените емоции, както и възприятието на емоциите на другите е от фундаментално значение за организациите.
Не без основание можем да кажем, че „всички пътища водят до
афектите“, които са крайъгълен камък на редица важни процеси в
организацията – мотивация, ефективно лидерство, управление на
конфликти [цит. по 6,с.7].
3.1. Преживяване на позитивни и негативни емоции в
работен контекст.
Както позитивните, така и негативните емоции и афекти са
функционални и адаптивни в човешкото ежедневие. Дж. Джордж
подчертава, че „има базисно допускане, че позитивните афективни
емоции са желани на работното място, а негативните афективни
реакции са нежелани”[цит.по 7, с. 148]. Съвременните изследвания
показват, че ефектите от негативните емоции на работното място са
по-нюансирани, отколкото изглежда на пръв поглед. Р. Саведра и С.
Кван установяват, че групите, чийто лидер е в позитивно настроение се координират по-добре, докато групи, чийто лидер е в негативно настроение полагат повече усилия[7]. Друг пример показва,
че хората в негативно настроение предават по-убедителни посла732

ния, отколкото хората в позитивно настроение. Изследванията на
М. Тамир и съавтори показват, че хората „понякога биха искали да
изпитват негативни емоции, когато са убедени, че са от полза за
постигане на техните цели“ [цит.по 7, с. 148].
Терминът афект е обобщено понятие, отнасящо се до настроения и емоции, които човек преживява. Емоциите са относително
интензивни, краткотрайни чувства, свързани с предшестващите ги
причини, мобилизиращи вниманието и оказващи влияние върху
когнитивните процеси и поведение на личността. Настроенията са
по-малко интензивни от емоциите и като цяло не водят до прекъсване на протичащ мисловен процес или поведение. Често в
организационното поведение границата между двете е неясна.
Позитивните и негативните емоции приспособяват организационните членове, за да могат да реагират ефективно на променящия се контекст на организационния живот. Перспективата за
„двойното действие на емоциите“ допуска, че вместо да се тълкува
гневът като вредна и подлежаща на пълно редуциране емоция,
изследванията трябва да се фокусират върху функциите, които
гневът изпълнява в организацията. Освен като емоция с отрицателни последствия в организацията, се посочват и неговите положителни ефекти. Напр. преживяването и изрязването на гняв, „може
да е сигнал за членовете на организацията за очевидни, фрапиращи
прояви на несправедливост, което да се трансформира в полезен
стимул за коригиране на неравенството“ [цит. по 7, с. 150]. Гневът,
който мениджърът изпитва, когато научава за неправилно извършени дейности от страна на подчинените му, също е функционален,
тъй като е важен сигнал, че нещата не са такива, каквито трябва да
бъдат и го подготвя да вземе необходимите поправителни мерки.
Когато на негативните емоции се гледа единствено като
дисфункционални, те загубват своята сигнализираща функция,
както и възможността да се адресират и коригират проблемите.
Повечето от изследванията върху стреса в работата се фокусират
върху преживяването на негативни емоции. Адекватният поглед
обаче, не бива да пропуска възможността да се погледне на негативните емоции като мощен сигнал за необходимостта от промяна.
Както отбелязва Х. Ефелбайн „вредните ефекти от стреса са
свързани с игнориране на неговата полезна страна – като предупредителен сигнал за необходимостта от промяна. Често лежащите в
основата му причини не се променят,въпреки предупреждението”
[цит. по 7, с.151].

733

Настроенията като цяло са по-малко интензивни от емоциите.
Изследователите установяват, че настроенията на човека влияят
върху неговите мисловни процеси, преценката и поведението му.
Позитивното настроение е свързано с възприятието, че всичко във
средата е наред и липсват проблеми. Когато човек е в позитивно
настроение, той се ангажира с по-малко систематичен мисловен
процес, полага по-малко усилия и разчита на подход при обработка
на информацията, който се нарича „отгоре-надолу“. За този подход
е характерно, че се базира на предварително съществуващите схеми
и е по-интегративен, цялостен. Информацията се възприема цялостно, човек се фокусира върху общите черти на явлението или ситуацията. Негативното настроение дава информация, че има проблеми
в обкръжението или статуквото или, че задачата е проблематична.
То кара хората да се фокусират върху проблемите, да откриват
какво не е наред и да се опитват да подобряват нещата. Негативното
настроение е свързано с внимателен, систематичен и аналитичен
подход при обработка на информацията или подход „отдолунагоре“. То дава възможност човек да се учи в променящи се
условия. Вниманието на човек се фокусира върху специфичното и
това, което е различно за настоящата ситуация. И двата типа обработка на информацията са важни и ценни в организацията.
Позитивното настроение не винаги води до най-добрите резултати,
негативното настроение също има своя потенциал“ [цит.по 7, с.
158]. Дж. Джордж и Дж. Зу установяват, че „креативността е найвисока, когато служителите преживяват, както положителни така и
отрицателни настроения в различни периоди и работят в подкрепяща среда“ [цит. по 7, с. 158].
Емоциите в организациите често имат амибвалентен характер.
Емоционалната амбивалентност се отнася до факта, че явленията
около нас предизвикват смесени емоционални преживявания- както
положителни, така и отрицателни.Междуличностните отношения в
организацията често са с висока интензивност и силна взаимна
зависимост. Това води, както до позитивни - когато една от
страните улеснява постигането на целите, плановете и проектите на
другата, така и до негативни емоции - когато една от страните
пречи на постигането на целите, плановете и проектите на другата
страна. Амбивалентните реакции се случват в психологически
сложни ситуации. На работното място често възникват едновременно, както сътрудничество, така и конкуренция. Когато служителите работят се създава сътрудничество, но в определен момент,
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тези които си сътрудничат могат да попаднат в условия на
конкуренция – когато се състезават за повишение или награда.
Ефекти на емоциите се съдържа и в концепцията за две
основни дименсии на човешката нагласа при взаимодействието й с
обкръжението - „мотивацията за приближаване“ и „мотивация за
избягване“. Първият тип нагласа е израз на позитивния фокус към
обкръжението. Наред с тази нагласа, съществува и „мотивацията за
избягване“, която е гъвкава промяна от позитивен към негативен
фокус, тогава когато сме изправени пред недобронамереност от
страна на другите в организацията. Позитивната нагласа улеснява
изследването и ученето в организацията, както и позитивната свързаност с другите, докато негативната,предпазва човек от грешки и
подвеждане. Мотивацията за приближаване е по-силна от мотивацията за избягване. Пример за комбинирания ефект на тези две
нагласи е доверието, което е важно измерение на човешките отношения в работата. Първоначалните реакции на хората на работното
място, подтискат убеждението, че другите индивиди не заслужават
доверие и окуражават действия, основаващи се на вярата в
благонадеждността им.Все пак негативната нагласа им помага да не
бъдат подвеждани и да се предпазват от прояви на недоброжелателност на другите[7].
3.2. Концепцията за „работата като емоционално усилие“
Един от най-централните аспекти на емоциите, който определя
поведението на индивида на работното място е така нар.
„емоционална работа или усилия“.Дж. Грос идентифицира две
форми за управление на емоциите: фокусирана към причините и
фокусирана към реакцията или отговора. При първият тип регулация, индивидът преосмисля причината за своята емоция. Пример за
това е медицинска сестра, която си припомня, че трябва да се
отнася със симпатия към арогантен пациент, като първоначалната
реакция на раздразнение се заменя със симпатия, в резултат на
преоценка на ситуацията и причината за емоцията. Според Дж. Грос
индивидите преживяват значително емоционално напрежение,
когато използват втората стратегия за регулиране на емоциите чрез
реакция като фалшифицират или потискат своите истински емоции,
отколкото когато използват другия вид емоционална стратегия или
пък въобще не регулират своите емоции. [6].
В по-общ план, изследователите разграничават формите за
управление на емоциите като въвеждат допълнителен критерий за
разграничаването им. Стратегиите за управление на емоциите се
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различават по време на осъзнаване и разкриване на емоцията от
индивида. Идентифицират се „действие в дълбочина“, и „фокусирано върху отговора, или действие на повърхността“ [5]. Действието в дълбочина, се явява рано в процеса на създаване на
дадена емоция. Лабораторните изследвания показват, че действието
в дълбочина променя не само вътрешното преживяване, но и външната изява на емоции. „Дълбочинното действие“ създава сравнително автентични прояви на емоции, тъй като вътрешното преживяване съответства на външното. Пример за това е лидер, който
използва тази стратегия, за да увеличи, както вътрешното преживяване, така и външния израз на самоувереност ,припомняйки си
своите минали възходящи моменти. При повърхностното е обратно.
Пример за това са лидерите, които използват действието на повърхността, за да изглеждат ентусиазирани за някаква промяна в
организацията, въпреки че тяхното субективно преживяване на
съмнение относно промените не се е променило. Автентичността на
емоционалните прояви има важно значение и последствия. Изследванията показват, че наблюдателите реагират негативно на изразяването на неавтентични емоции, тъй като ги интерпретират като
опити да бъдат манипулирани. Вместо да допуснат, че ядосания
лидер е недоволен от тяхното представяне, подчинените могат да
допуснат, че лидера им ги манипулира, ако неговия гняв се възприеме като неавтентичен.[5].
Всички организации имат, както заявени, така и подразбиращи
се, неофициално разпоредени стандарти, които ръководят поведението на служителя, в зависимост от позицията, която той заема в
организационната йерархия. Тези стандарти са сравнително стриктни очаквания относно допустимото и недопустимо поведение на
работното място и обикновено са формулирани като правила на
работно поведение. Емоционалната работа се появява, когато служителя трябва да променя своите емоции, за да отговори на
организационните правила. Проблеми възникват, когато истинските
емоции на служителя противоречат на правилата за очаквано и
одобрявано поведение. Пример за това е служител, който изпитва
негативна емоция, но за да отговори на изискванията в работата,
показва позитивни емоции – напр. в ситуация на взаимодействие и
обслужване на клиент.
Изследванията посочват пет стратегии за управление на емоциите, които варират според степента на синхрон и съответствие
между „чувствана“ и „показвана“ емоция. Когато между тях няма
съответствие, е необходима повече енергия, за да се подтисне или
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фалшифицира истинската емоция и да се отговори на изискванията
на организацията.Емоционалния процес може да бъде, както
полезен, така и вреден, в зависимост от количеството емоционална
енергия, която се изисква за поддържането му.
Таблица1. Състояние на съответствие и несъответствие на
емоциите при „емоционална работа“

Същност на
емоционалната работа
Различни
стратегии
на ЕР
Разход на
емоционална енергия

Несъотвестващи емоционални състояния

Съотвестващи
емоционални състояния

Действие
на повърхността

Емоционален
дисонанс

Емоционално
подтискане

Действие в
дълбочина

външната
емоционална проява
отговаря на
очакванията,
докато
истинските
емоции на
индивида
не са се
променили

индивидът се
отчуждава от
емоциите,
които
изпитва, за
да отговори
на ролевите
изисквания в
работата

индивидът
подтиска
външната
проява на
емоции,
които не
съвпадат с
организационните
правила.

индивидът
модифицира
вътрешното
чувство,
така че то
да е в
синхрон с
външната
му изява

Емоционално
съответствие
налице е
съответствие
между
преживявани и
изразявани емоции
от
индивида,
без да е
необходимо
въздействие

Критерият, въз основа, на който разграничаваме действието на
повърхността, е факта, че индивидът не модифицира вътрешните си
чувства – външната проява отговаря на очакванията, докато
вътрешните емоции не са се променили. При емоционалния
дисонанс, за да избегне последствията, свързани с показване на
истинските емоции, индивидът се отчуждава от емоциите, които
изпитва, за да отговори на изискванията и очакванията в работата.
Подобно, на действието на повърхността и емоционалния дисонанс,
емоционалното потискане се отнася до противоречие между това,
което един човек чувства, преживява и емоциите, които показва.
При емоционалното подтискане, индивидът въздейства на самия
себе си като подтиска външната проява на емоции, които не
съвпадат с организационните правила.
Индивидът, който действа в дълбочина при управление на
своите емоции, не просто изразява адекватните емоции, но и
вътрешно е интернализирал тези от тях, които организацията очаква
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той да проявява. Действието в дълбочина е процес, „модифициращ
вътрешното чувство, така че то да е в синхрон с външните
проявления“, които се указват от ролевите изисквания на работата.
Емоционалното съответствие се отнася до състояния, изискващи
емоционална усилия и работа, при които индивидът изразява своите
автентични емоции. Съответствието е подобно на действието в
дълбочина по отношение на това, че е налице съответствие между
преживявани и изразявани емоции. Разликата се състои в това, че не
е необходимо да се използва някаква регулираща емоция, тъй като
истинските емоции, отговарят на тези, които се очаква да се
проявяват в работен контекст[6].
Значение на емоционалната работа за психологическото
благополучие на индивида е въпрос с изключително значение за
организациите, тъй като засяга важни пробелми и аспекти на
организационното поведение като стрес, бърнаут, влошено работно
изпълнение, нагласи към работата, текучество,удовлетвореност от
работата, и усещане за дистанциране от работната роля. Едно от
най-проучваните негативни последствия от „емоционалната работа“ е бърнаута. Той е тясно свързан с този проблем, тъй като се
отнася до управление на емоциите и се дефинира като „показател за
нарастващата неспособност на служителя адекватно да управлява
своите емоции, когато взаимодейства с клиент“ [цит. по 6, с.14].
Първият индикатор на бърнаута- деперсонализацията, се
появява, когато индивидът емоционално се дистанцира и се чувства
отчужден от другите в организацията.Служителите, които преживяват деперсонализация не са в състояние ефективно да управляват
своите емоции по време на междуличностното взаимодействие. На
свой ред те емоционално се отдръпват, често стават апатични и
отдалачени от ситуацията като клиентите се разглеждат по-скоро
като обекти, а не като личности. Също така „емоционалната работа“
може да доведе до друга дименсия на бърнаута – „усещане за
намалено професионално постижение, чувство за ниска ефективност или постижение при изпълнение на ролята“ [цит. по 6, с.14].
Чувството за намалено постижение е резултат от изчерпване на
психичната енергия и дефицит в ресурси като усещане за
интегритет между личностни и професионални аспекти на работата,
което кара служителите да се съмняват в своите умения и способности, както и да не изпитват удовлетворение от представянето си в
работата. Трети индикатор на бърнаута е емоционалното изчерпване, което корелира с „емоциите като работа“. Дефинирано като
„състояние на изтощение“, емоционалното изчерпване често се
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манифестира чрез изразяване на емоции като раздразнение, яд,
депресия, разочарование. Енергията, която е необходим аспект на
емоционалните усилия в работата,може директно да прерасне в
емоционално изтощение.
Добре известен е факта, че определени типове професии са
свързани с по-високи нива на бърнаут, но има различие в проявата
на бърнаут, в зависимост от начина на справяне с емоционалните
изисквания в работата.Някои професии, за които се смята, че нивата
на „емоционална работа“ са високи са фронт-лайн позиции в
сферата на услугите като специалисти по обслужване на клиенти,
агенти в кол-центрове, медицински сестри, учители.
3.3. Чувството за справедливост като базисна емоционална
нагласа в организациите.
Повечето от събитията, които служителите преживяват на
работното място са свързани с проявата на чувството им за справедливост. Във възприятието на служителите за справедливост като
организационна характеристика участват множество когнитивните
и емоционални процеси [4]. Б. Саломон е философът, който насочва вниманието към силната етична идея, че емоциите са емоционално-оценъчни съждения, които мотивират нашето поведение.
Според него съжденията, които се правят в резултат на емоциите
„влизат в контакт със специални и важни канали на идеята за
добродетелност“ [цит. по 4, с. 41] и справедливост. Основен възглед
на Б.Саломон е, че справедливостта като морална добродетел
предразполага и е нагласа към определени емоции.
Изследванията върху справедливостта в организационен контекст е въпрос и изключителна важност, тъй като резултатите и
обобщенията от тях определят редица аспекти на ефективните
мениджърски практики. Те оказват влияние и върху разработването
и приложението на практики, свързани с управлението на човешките ресурси в организациите. Възприятията на служителите за
наличие на „организационна справедливост“ са позитивно свързани
с ценни измерения на организационното поведение като удовлетвореност от работата, организационно гражданско поведение, ефективно изпълнение и включеност в работата и са негативно свързани
с непродуктивни типове работно поведение като текучество, враждебност и реваншизъм. Терминът „организационна справедливост“
се операционализира от повечето организационни психолози като
възприятие на служителите за справедливостта на техните възнаграждения, на процеса, който води до резултати и оценка на
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изпълнението, както и начина, по който ръководството се отнася
към тях. При анализът на емоционалните преживявания на работното място, особено силно се открояват свързаните със
справедливостта явления, които са силен емоционален катализатор
на чувства като тъга, гняв и вина[8].
По-съвременните разбирания за организационната справедливост се простират отвъд „тезата за личния интерес“.Според
релационния подход на Тейлър и Линд, работодателите се възприемат като справедливи и надеждни, когато техните мениджърски
практики се базират на неутралност, както и когато посредством
поведението си те засвидетелстват правата и успеха, произтичащи
от членството на служителя в организационната група. Следователно служителите се интересуват от справедливостта, тъй като това е
проява на „степента, в която те са ценени от организацията, което
на свой ред влияе върху техните нагласи и поведение в работата“
[цит. по 8, с.73] Едно още по-ново теоретично направление счита,
че справедливостта се базира на нещо повече от инструментален
интерес - тя е тясно свързана с отношението към собствената
личност и с човешката потребност от смисленост на съществуването. Справедливостта е еволюирала човешка тенденция да се
наказват тези, които нарушават правата на другите[цит. по 8, с.74].
Д. Руп разглежда справедливостта в широк и динамичен аспект
на преживяване от служителите, който интегрира „гледането
навътре, наоколо и навън“ от организацията. Синтезът от тези три
плана определя общото възприятие на индивидите за справедливостта като организационна характеристика. В резултат от тези
три различни перспективи, служителите формират съждения, които
влияят върху техните нагласи и поведение. Гледането „навътре“ в
организацията като възприятие се мотивира от личния интерес, а
основния обект на проява на справедливост/несправедливост е Аза.
С други думи съвкупността на тези възприятия се обобщава с
въпроса, който служителя си задава: „Колко честно се отнася с мен
работодателя или мениджъра ми?“. Гледането „наоколо“ се отнася
до начина, по който социалните процеси между индивидите определят колективното възприятие на справедливостта и климата в
организацията. Тук обект за оценка е не само отделния служител, а
и цялата група или отделна трудова единица в организацията.
Гледането „извън“ организацията се отнася до най-широката перспектива, оценяваща действията на мениджърите към външни
групи, общности и структури. Към този план се отнася и въпроса за
отношението на фирмата към клиентите й и нейната корпоративна
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социална отговорност. Изследванията по този проблем показват, че
наблюдаването на друг човек или страна - жертва на несправедливост, поражда интрапсихичен проблем за наблюдателя, за
разрешаването на който той е склонен да действа противоположно
на своя рационален, личен интерес с цел да възстанови несправедливостта. Справедливостта е морална норма, която регулира човешкото поведение и хората биха действали в разрез с личния си
интерес, за да я утвърдят [8].
В своето произведение „Страст за справедливост“, Б. Саломон
пише:
„Справедливостта ...е преди всичко съвкупност от чувства...
има няколко твърде различни и дори противоположни чувства,
които присъстват в нашето чувство за справедливост – чувство на
съжаление и състрадание към тези, които са в нужда и чувство на
негодувание, когато това, което някой е спечелил с усилия му бъде
отнето...и това са само две чувства... Емоциите са най-характерната
субстанция на нашето чувство за справедливост“ [цит. по 4, с. 38].
Според Б. Саломон „емоциите създават чувството за справедливост“, което пък е черта на характера. За него чувството за
справедливост/несправедливост не е епизодично. Често това е „за
добро или лошо, начин на живот [цит. по 4, с. 38]. Действията и
емоциите често се появяват в определено време, докато чувството
за справедливост е трайна нагласа и устойчива черта на характера.
Справедливостта е нагласа или желание хората да получават
това, което им се полага. Тя събира в себе си емоции от различни
типове. Изпитването на съответна емоция варира и зависи от това
как се конструират обстоятелствата в конкретната ситуация. Човек
с чувство на справедливост може да изпитва най-различни емоциите– страх, радост, надежда, благодарност и гняв. Емоциите,
които произтичат от чувството за справедливост - „гняв към тези,
които са несправедливи, вина, когато някой лично е причинил или
извършил несправедливост, фрустрация пред лицето на обстоятелства, които затрудняват постигането на справедливост, радост,
когато справедливостта тържествува и възхищение спрямо тези,
които са справедливи – всичко това е проява на стремежа да дадем
на другите дължимото“, заслуженото[цит. по 4, с.41]
Редица примитивни емоции са предшественица на чувството за
справедливост. Когато по-голям брат получава привилегия, която е
отказана на по-малък брат, по-малкия изпитва чувство за несправедливост. Тук се проявява „принципа за равенство по аналогия“ и
реакцията е предимно емоционална. Чувството дава възможност да
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се научи и проумее една по-сложна идея за справедливост:
различието във възрастта оправдава различие в отношението, така
че всъщност принципа на равенство не е нарушен. Също така се
проявява и желанието да се отвърне на причинената вреда със
същата по сила и размер вреда – отмъщението, което обикновено е
продукт на гнева. Отмъщението, както и обидата са тясно свързани
със справедливостта. И двете емоции произтичат от концепцията
„какво се полага като дължимо на някого“.Според Б. Саломон,
„състраданието е крайъгълния камък на нашето чувство за справедливост“ [цит. по 4, с.41]. То кореспондира с една друга базисна
нагласа на личността – доброжелателност или да желаеш доброто
на другите. Индивидът може да проявява справедливост в „стриктния смисъл на думата“ и да желае да дава дължимото на другите, но
да не го е грижа за тяхното благополучие. Най-зрялото желание да
се даде на другите това, което заслужават, зависи от желанието за
благополучие и добро в техния живот. Според Д Руп това е основа
за първокласен тип справедливост[4].
4. Способността да влияем на другите индивиди чрез
показване на емоции
С. Коте и И. Хайдег смятат, че съществува дименсия на емоционалната интелигентност, особено релевантна в организационна
среда, която се изразява в способността да влияем на другите, чрез
показване на емоции. Индивидите се различават по своята ефективност да показват емоции, по начин, който да повлияе върху
поведението, нагласите и емоциите на другите в организацията.
Някои индивиди могат да влияят на хората, с които работят или
обслужват, чрез показване на определени емоции и да предизвикват
обективно измерими промени в тяхното поведение или нагласи.
Авторите разглеждат тази способност като компетентност на
личността като считат, че тя неоснователно е подценявана, както в
теоретичен така и в приложен план. Идентифицират се два ключови
аспекта на способността да се влияе върху емоциите на другите - да
се взимат правилни решения кои емоции да се проявят, според
контекста и да се избере стратегия във връзка с изразяването на
емоциите[5].
Предизвиканите промени в поведението, нагласите и емоциите
на другите хора – напр. на клиентите в сферата на услугите, могат
да бъдат измервани обективно по няколко начина. Промените в
поведението на дадена фокус група,могат да бъдат измервани напр.
чрез увеличаване количеството на продажби в магазин. Промените
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в нагласите на определена група могат да се измерят чрез проучване
отношението й към даден продукт или човек, който проявява
емоции. Някой изследвания върху служители, чиято дейност е
събиране на дългове, показват, че тези от тях, които са в състояние
да предадат чувство за спешност на длъжниците,са по-ефективни в
работата си и по-често са възнаграждавани от своите компании за
добри резултати в работата. Освен това колекторите на дългове се
обучават в способност да приспособяват своите емоции в зависимост от поведението на длъжника. Някой индивиди са поспособни, в сравнение с други да модифицират своята емоционална
експресия, в сравнение с други[5].
Висока компетентност по разглеждания по-горе аспект на
емоционалната интелигентност имат личности, които успешно
могат да модифицират поведението на другите хора в желана от тях
посока. Ако гневът като емоция се използва стратегически от даден
човек, за да получи отстъпка в преговори от партньора си и в
действителност това се случи, то този резултат е полезен и желан от
индивида, който има умение за емоционално въздействие върху
другите.От друга страна, човек, може да се стреми да инициира
определени промени в поведението, нагласите и емоциите на
другите хора, но крайния резултат, да не е този, който той е
очаквал. Пример за това е индивид, който използва гнева си
стратегически, за да получи отстъпки по време на преговори, но
вместо да отстъпи, неговият партньор също реагира гневно и
изискващо. Също така е от значение силата, която имат страните в
преговорите. Преговарящите, които имат власт по принцип са послабо повлияни от емоциите на противника, тъй като имат
значителни ресурси и могат да действат съгласно волята си, без
сериозни последствия. Установява се, че прояви на гняв по време на
преговори водят до отстъпки у страната с по-малко влияние, но не и
при преговарящите с повече власт.
Лидерите често използват „меки умения“, свързани с различни
аспекти на емоционалната интелигентност. Те използват стратегически социалния ефект на увереността, за да предизвикат надежда у
подчинените. От друга страна, някой членове на организацията
може да използват тази компетентност неетично, за да влияят на
другите в „ущърб“ на организацията. Подобна е ситуацията, когато
мениджърите стратегически използват гнева, за да убедят подчинените си да действат неетично. Неетичното използване на способността на индивида да влияе на другите чрез показване на
емоции,особено ако това се прави периодично,вреди на имиджа на
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личността в дългосрочен план като уронва репутацията й, отношенията й с другите в организацията и нейния социалния капитал.
5. Заключение
Работният контекст традиционно се приема за място, където се
ограничава естественото преживяване и израз на емоциите. В
зависимост от степента на подтискане на истинските емоции на
личността, както и необходимостта те да бъдат управлявани, за да
се отговори на организационните правила и очаквания, се регистрират явления като бърнаут, здравословни проблеми, влошено
работно изпълнение и ефективност, ниска самооценка. Концепцията
за емоционалната работа е подходяща рамка за обощаване на
емоционалната динамика, която влияе на всички служители, които
се опитват да балансират взаимодействието между техните
естествени емоции и тези,които се изисква да проявяват в работен
контекст. Възможността личността да използва различни стратегии
за справяне с емоционалните усилия в работата е важен показател
за различия в организационното поведение на индивидите и е
ключът при анализ на полезните и вредни ефекти от „емоционалния
разход“ в работата.
Анализът на емоциите на работното място е въпрос с изключително значение за приложната организационна психология, тъй
като насочва вниманието ни към адаптивни и дезадаптивни модели
на справяне с емоциите. Типове професии, при които са налице
правила, санкциониращи определени емоционални прояви, стават
все повече поради характеристиките на съвременната икономика,
преобладаващо ориентирана към услуги, отколкото към производство. За да са ефективни при изпълнение на своята роля, служителите в сферата на услугите,трябва внимателно да проследяват
емоционалните си прояви спрямо клиентите. Диференцираният
анализ на емоциите на работното място дава възможност да се
мисли за емоциите в много по-широка и сложна перспектива и да се
използва потенциала, който човешките емоции имат за мотивиране
на градивна промяна в човешкото поведение. Способността на
индивида да влияе на нагласите и поведението на другите в
организацията е проявление на емоционалната интелигентност на
индивида, което е предпоставка за ефективно лидерство и успешно
постигане на задачите и целите на организацията – добра екипна
структура, по-удовлетворени потребители, клиенти и партньори,
увеличено количество продажби, успешни преговори и умело
управление на конфликти.
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ОСОБЕНОСТИ НА ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ КРИЗИСНИ
СИТУАЦИИ
Георги Гоцев
Министерство на вътрешните работи – София
Резюме: Появата на проблема с кризите от различен характер и с
различна степен на интензивност наложи през последните години все почесто да се преосмислят съществуващите възгледи за реагирането в
случаи на кризисни ситуации. Изследването на човешкото поведение в
условия на кризи е едно от предизвикателствата с научен и приложен
характер, което вълнува специалистите в тази област. В предложения
материал е направен опит да се посочи един от подходите за изследване
на проблема - проявата на конструктивно поведение в кризисни ситуации.
Ключови думи: индивидуално поведение, масово поведение, неинституционално поведение, институционално поведение, конструктивно
поведение

В началото на 21 век, наред с положителните демократични
промени в света, като цяло нараснаха рисковете и заплахите за
съществуването на хората. Повишената вероятност от възникване
на природни бедствия и технологични инциденти се допълва от
задълбочаващите се конфликти между различни социални групи,
свързани предимно с неравномерното разпределение на ресурсите
на планетата. Рефлексът на хората да свързват кризисните ситуации
предимно със заплахи в личен план в голяма степен ограничава
обществото от възможността да се предприемат адекватни мерки за
реакция и поведение при тяхното възникване. Основните характеристики на кризата - неочакваност, неопределеност, скоротечност и
липса на време за вземане на правилни решения, я правят сериозно
предизвикателство пред цялото общество. Опитът от осъществяване
на антикризисна дейност показва, че въпреки феноменалния характер на възникването и развитието на кризисните ситуации е
възможно да се изведат конкретни мерки, които да доведат до
ефективно поведение в условия на кризи. Критерий за ефективна
реакция при кризисни ситуации е готовността на специализираните
органи и населението да действат организирано и конструктивно
при тяхното възникване.
Интересът на специалистите към кризисните ситуации като
феномен, оказващ съществено въздействие върху човешкото поведение, се е простирал в широки граници: от негативните последици
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за съдбата на пострадалите хора до сериозните социални сътресения
във функционирането на обществения живот. От тази гледна точка
кризисното събитие, било то природно бедствие или предизвикан от
човешка дейност технологичен или екологичен инцидент, винаги
носи белезите на нещо, което във времето и пространството причинява загуби на членовете на обществото и в една или друга
степен нарушава функционирането му.
Независимо от характера им, кризисните ситуации винаги
водят до деформации на социалните структури, които засягат,
цялостно или в отделни аспекти на тяхното функциониране. Ето
защо при изследването на негативните ефекти от кризисните събития върху социалните системи може да се търси отговор на
различни въпроси: от чисто социологическите изследвания на
дезорганизацията на битието на хората до социално-психологическите изследвания на промените в поведението на засегнатите,
механизмите на адаптация и други феномени, съпътстващи всяка
рязка промяна в средата на живот.
Много по-често интерес за изследователите представляват
промените в мотивацията и моделите на колективно поведение в
кризисна ситуация, отколкото другите проблеми. Масовото поведение в условия на природни бедствия, поведението на тълпите при
групово нарушаване на обществения ред и други форми на социални напрежения пораждат уникални поведенчески феномени, и
изследването и познаването на които са от голямо значение за
социалното поведение на хората. Недостатъчно обаче все още е
изследвано индивидуалното човешко поведение в кризисни ситуации. Защо един човек е спокоен при такава ситуация, докато друг е
объркан и реагира видимо неадекватно?
Вероятно отговорът на въпроса за различното поведение на
хората в кризисни ситуации се крие основно в личностните им
различия. Но той може да се търси успешно и в личната преценка
на индивида за ситуацията, в неговата гледна точка за събитията,
целите и миналия му опит, и най-вече на оценката му на собствените възможности да реагира адекватно в конкретната обстановка.
Проблемите за поведението в сложни кризисни ситуации са
разглеждани нееднократно в трудовете на проф. Г. Йолов, проф. Д.
Градев и други български изследователи. Тяхна цел е обосноваването на конструктивното поведение в условия на кризисни
ситуации като част от организационната теория за институционалното действие, без това поведение да се противопоставя на масовото поведение на жертвите на бедствието. Защото ако се допусне
747

такова разграничение, то ще означава, че конструктивното поведение в кризисни ситуации преобладаващо трябва да се търси в
действията на звената, които професионално участват в управлението и действията за овладяване на такива, докато паниката и
дезорганизацията са присъщи само на пострадалите от негативните
събития индивиди.
За да обясним особеностите на поведението на отделните хора
при кризисни ситуации безспорно трябва да се обърнем към начина
на възприемането на тези отрицателни събития от тях. Още с
появата на човешкото общество периодично възникващите кризисни ситуации са принудили хората да търсят отговори на въпросите
за причините за тяхната поява и следствието им върху живота им.
Естествено е било в ранните епохи тези събития да се приемат
безропотно, с примирение и чувство на безпомощност. Вероятно
масовото поведение тогава е било свързано с инстинктите за
самосъхранение и оцеляване. Постепенно с появата на изследвания
в тази област тези представи за това, че всяко значително бедствие
привежда хората в социална неадекватност и поведенческа ирационалност, се променят. Съвременните изследователи се опитват все
по-смело да търсят причините за промените в поведението на
хората в необичайни ситуации с негативни последици за тях, за да
разкриват пътища за възпитание на конструктивно поведение, което
да преобладава над паническото, неорганизирано такова.
Трудните ситуации постоянно съпътстват човешкото всекидневие: разминаване с очакванията, преживени несправедливости и
други несъвършенства на битието. Хората свикват с тях и с
годините формират поведение за по-лесното си справяне с трудностите. Когато обаче възникнат кризисни ситуации, обикновено те
засягат базисни човешки ценности: живота и материалните основи
на съществуването, които са залегнали дълбоко в мотивацията за
поведение. В ценностната система на съвременния човек защитата
на основните потребности е нещо, което не подлежи на обсъждане.
Но еднаквите ценности (общочовешките) не означават еднаква
мотивация на поведението. Социалните ценности са свързани с
различна степен на убеждение. Това обяснява различното поведение при тяхната защита. Зависимостта на поведението от личностните ценности става още по-голяма в условия на кризисни ситуации. Дори най-общия поглед върху изследванията на поведението
при такива обстоятелства показва, че в голяма степен то зависи от
практическата готовност на поразената общност да се справя в
подобни ситуации.
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Кризисната ситуация е среда за изпитание на нагласите на
хората за взаимопомощ. Във всекидневието е нормално да се
проявява алтруизъм и човек има заучени модели на такова поведение. При криза в ситуация на дезорганизация добрите намерения
на хората често остават потиснати и неосъществени. Има наблюдения, че поведението на взаимопомощ може да породи повече
неадекватни поведенчески реакции, отколкото предизвиква естествената паника. Практиката е показала, че поведението при кризисни
ситуации е най-адекватно, когато е в рамките на институционалната, организационна дейност. Конструктивното поведение в условия на кризи в най-добрия случай е единодействие между неинституционалното и организираното поведение.
Неинституционалното поведение е мотивирано от желанието
да се облекчи положението на пострадалите, в спонтанно включване в спасителните и възстановителните дейности. Това поведение
е непланирано и непостоянно, но мотивирано от емоционално
желание за помощ без очаквания за възнаграждение за усилията и
поетите искове. Поведението в този аспект е израз на ценностни
чувства, съживени от условията на възникналата кризисна
ситуация.
Поведението на заетите в управлението и реализирането на
дейностите по овладяване на кризата, спасяването на хора или
материални ценности, се основава на други принципи. Индивидуалното и груповото поведение на заетите в органите за управление
или силите за реагиране са форма на изпълнение на професионални
роли, усвоени и практикувани в тренировки и реални сходни
ситуации. За този тип поведение има формално установени норми
на поведение, посредством които се преценява конкретното поведение в антикризисните действия. Професионалистите действат в
кризисни ситуации често съвместно с неформалите и непланирани
поведенчески инициативи на хора както от пострадалата територия,
така и извън нея. На практика в кризисна ситуация съвместно се
проявяват институционализирани и неинституционализирани форми на поведение и като цяло създават общата картина на човешкото
поведение, предизвикано от създадените кризисни условия.
Идеята при изследването на поведението в кризисни ситуации
да се обединят в единен изследователски подход теорията за колективното, масовото поведение и организационната теория за институционалното действие е развита от Р. Денис и Е. Куорантели [1].
Те посочват, че при социологически анализ на поведението при
кризисни ситуации не може да се използва само една от теориите,
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защото те и двете са необходими за обясняване на феномена като
цяло. Това тяхно твърдение се основава на множество емпирични
изследвания. Противоположно на дългогодишните схващания, че
конструктивното поведение е присъщо само на професионалистите,
участващи в овладяването на кризата, а неконструктивното - на
поразените от нея, в този подход се утвърждава убеждението, че
“жертвите” на събитието все по-често проявяват поведение, което
чувствително допринася за справянето с кризисната ситуация.
Няма конкретни изследвания колко траен е ефектът на
нравственото пречистване, предизвикано от всяко кризисно събитие
в засегнатите социални групи. Но във всички случаи тези събития
водят до положителни промени в отделните личности и в
обществото като цяло. Кризисните събития, които са съдба на
големи групи и общности, остават трайно в колективната памет и
действат като социализиращ фактор не само за непосредствените
участници в тях, но и на цялото общество.
Конструктивното поведение в кризисни ситуации се реализира
обикновено в две форми: а) спонтанно, неформално структурирано
действие, и б) институционално утвърдено и контролирано действие на специализираните звена. Както беше споменато вече социално-психологическите изследвания обхващат и двете форми, но
предпочитанията са повече на страната на неформалните поведенчески прояви. Това е обективна пречка за системните проучвания на
поведението в кризисни ситуации и причина за незавършеност на
изследванията. Сякаш неочакваността на всяка кризисна ситуация
обвързва повече социалното изследване с неформалното поведение
при криза.
На пръв поглед поведението на професионалистите в овладяване на кризисни ситуации сякаш не се нуждае от специални
изследвания. При него всичко е въпрос на предварителна подготовка и постоянно професионално усъвършенстване на членовете
на антикризисните екипи. В резултат на това мнозина са на мнение,
че е достатъчно да се прави повече за подготовката на професионалистите в тази област. На практика се шири мнението, че овладяването на кризисните ситуации е работа основно и само на
специализираните институции.
Разделянето, а често и противопоставянето на институционалното и неинституционалното поведение в кризисни ситуации се
проектира в няколко взаимосвързани проблема, затрудняващи подготовката на човешкия фактор за справяне с кризисните обстоятелства. Те най-общо се свеждат до следното:
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1. Създаването на масовата нагласа, че отговорността за
овладяването на кризисни ситуации и преодоляването на
последиците от тях е главно на специализираните институции, води
до намаляване мотивацията на останалата част от населението за
адекватна реакция в подобни ситуации. Естествено е цялото
общество да се подготвя за справяне в кризисни ситуации, като
разликата е в зависимост от социалните роли на хората и мястото
им в общата система от антикризисни мерки, които те трябва да
познават добре и да са подготвени да ги изпълняват.
2. Прекомерните очаквания към специализираните институции те сами да се справят с кризисните ситуации поражда негативна
реакция към тях при евентуални негативни последици от кризата за
обществото. Очакванията трябва да са в рамките на възложените
задачи и създадените способности за тяхното изпълнение, които
обществото реално да познава. Специализираните звена се подготвят за определени дейности, които са точно разписани и постоянно
усвоявани и не е редно от тях да очакваме неща, за които те нямат
възможности да се справят.
3. Хората в специализираните институции не винаги са
готови да изпълнят добре задачите си при възникване на кризисна
ситуация. Те също не са застраховани от прояви на страх, паника и
всичко друго, което може да изпита и всеки останал човек в
подобна ситуация. Има случаи, когато не само изпълнители, но и
ръководители на специализирани звена са изпадали в ситуации, в
които не са били в състояние да се справят със задълженията си и са
били заменяни от други участници, често дори от неформални
лидери.
Очертаните проблеми на поведението на хората в кризисни
ситуации дават възможност да се очертаят основните пътища за
възпитаване на адекватна реакция на обществото като цяло при
възникване на такива. На първо място при прогнозиране на
възможните кризисни ситуации трябва да се предвидят негативните
фактори, които ще въздействат в тези условия на участниците в тях,
независимо от ролята, която те имат там. Това ще позволи да се
подготвят правила и модели за поведение на всеки участник в
зависимост от ролята му и да се провежда подготовка за тяхното
усвояване.
Второ важно условие за адекватно поведение на обществото в
кризисни ситуации е търсенето на средства и подходи, стимулиращи съгласуването на институционалното и неиституционалното
поведение. Това е важен фактор за постигане на конструктивно
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поведение на хората при възникване на кризисни ситуации и за това
повече от участниците да действат целенасочено, организирано, да
преодоляват чувството си на страх и паника в средата, в която
трябва да живеят и работят.
Подходите за справяне на обществото в кризисни ситуации са
разнообразни, специфични и уникални. Те са в зависимост от
комплексни въздействащи фактори, като например засегнатата
обществена структура, типа и размаха на кризата, нейната динамика
и др. Възможността на обществото да реагира адекватно в такива
ситуации в голяма степен зависи от готовността на членовете му да
имат конструктивно поведение, възпитавано с целенасочена и
постоянна подготовка.
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УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИОННОТО
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
Ирина Цветанова
ВСУ „Черноризец Храбър”
Abstract: Motivation and organizational stress in the environment are
common problems especially debated topics in the field of occupational
psychology, human resource management. Key factors for successful
development of the individual and the organization as an institution.
The extremely dynamic development of organizations brings new
challenges and forces managers to seek new solutions. A reconsideration of
values related to human behavior at work, those factors that motivate him to act
one way or another, his satisfaction with the achievements and sense of
commitment and engagement are crucial to the success of the management team
and organization. The question of affection to the organization of individual
employees for personal reasons for staying or leaving it, and a sense of
satisfaction from what's behind it, is becoming a major prerequisite for the
effectiveness and viability of the organization. The management should rely on
their staff`s skills and qualities, knowledge and desire to develop efforts to
succeed.
Only by conducting a research of the main factors determining human
behavior at work, we can give distinct and specific recommendations that affect
the development of the organization in a positive direction.

Мотивът е осъзнато желание или намерене за възприемане на
определено поведение или извършване на определена дейност.
Главната цел за възникване на мотив е пораждане на незадоволена
потребност. Мотивите се развиват на оновата на възникнали
потребности, но появата на такива не определя напълно какви
мотиви ще се зародят, нито колко силни и устойчиви ще бъдат те.
Мотивите и дейността на човека са изменчиви. Тяхното развитие и
реализация се влиаят от средата и условията и от целенасоченото
им въздействие и самовъздействие срещу / върху тях. Трайните
мотиви могат да претърпят някаква временна промяна в зависимост
от характера на работата, средата, осрганизацията и др. Те обаче се
запазват и формират представата за ценностна ориентация на
личността.
Мотивацията е понятие с двойнствено значение. От една страна тя трябва да се разбира като съвкупност от мотиви пораждащи и
направляващи поведението на човек. От друга страна тя може да
бъде разгледана в насоката на управление на колективното
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поведение, като основна цел е промяната на мотивите, съответно
нагласите и поведението при отделния индивид, групата или част от
нея. В първия слчай мотивацията характеризира индивида, като
играе роля на вътрешна нагласа. Във втория случай мотивацията е
обвързана с групата, организацията, нейното поведение, действия,
резултати, управление ( работата на ръководителя обвързана с това
как той ще мотивира своите подчинени за постигане на високи
резултати обвързани с работния процес). David C. McClellandHuman Motivation (1987)1
Мотивационната сфера също се характеризира със съвкупност
от мотиви, но те обикновено се подреждат конкретно, йерархично и
образуват система. Може да се каже, че мотивационната система
играе значителна роля, ако не и една от най-значимите при
оформянето на човешката личност, тя е важен елемент от нейната
същност и един от основните фактори за развитие и проявление на
нейните способности. Тя обхваща основни приоритетни мотиви,
насочващи човешкото поведение към изпълнение на целите –
краткосрочни или дългосрочни. За мотивационната сфера на
личността може да се спомене и немаловжната особенност свързана
със съвкупността от други мотиви формиращи частичното поведение – отражението на временно възникналите потребности.2
За да може най-ясно да се разбере същността на мотивацията,
е необходимо да се знае, че тя отразява не само конкретно определени мотиви, а върху нея оказват влияние емоционалната,
волевата и интелектуалната същност на личността. Те взаимно
формират намерението и поведението характеризиращи семейството на мотивацията.
Мотивацията може да бъде определена и като един непрекъснат процес на възникване, усилване, отслабване или трансформиране на един или повече мотиви. Този процес може да се покаже
като последователност на възникване:
– Поява на определена потребност. Тя поражда вътрешно
напрежение или насока на действие, което цели да бъде задоволена
частично или напълно възникналата потребност и по този начин да
бъде възстановено равновесието.
– Възприемане на избрано поведение или реално извършване
на определена дейност. Тук е хубаво да се споменат няколкото
характеристики тясно свързани с целия мотивационен процес и
1
2

David C. McClelland- Human Motivation (1987)
Илиева С. стр.108-120; 149-160, Илиев Й (2005) „стр. 32-36; 75-77; 64-68
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неговата същност. Поведението и дейността обикновено са следствие от направения избор, но не винаги са адекватни на него.
Равнището и съдържанието на дейността, която човек извършва
зависи най-малко от два фактора. Първият се основава на
личностните способности на индивида. За да е налице реализация
на принципа мотив-действие-резултат, то преди всичко възникналата потребност трябва да бъде реалистична, постижима. Вторият
фактор е свързан с условията за извършване на такава дейност.
Четвърта степен – оценяване на извършеното. Тази завършваща степен на мотивационния процес винаги разкрива най-малко
две страни. Първата е самият изпълнител, който оценява постигнатото от позициите на своите потребности. Ако то непосредствено
удовлетворява своите собствени нужди, състоянието на равновесие
ще се възстанови и следователно мотивът причина за дейността ще
отпадне. Ако потребността е останала напълно и/или частично
незадоволена, тогава е много вероятно мотивационният цикъл да се
повтори до момент на пълно здоволяване или появяване на позначима нова потребност. В случай на крайно незадоволяване
протребността се измества и/или подтиска, като след време се
проявява отново по същия или друг начин, докато не се задоволи по
един или друг начин.
Основи на груповото поведение
3
Груповото човешко поведение е изцяло социално. То няма
биологически или физиологически детерминанти. Групите са плод
на отношения и взаимодействия, в които хората неизбежно влизат в
процеса на своя живот и конкретно в трудовия процес. Тези
взаимоотношения и взаимодействия имат различен характер. Те
могат да бъдат формални, т.е. официално регламентирани (напр.
Началник – подчинен) или неформални (възникнали спонтанно на
емоционална основа поради естественото привличане, отблъскване
или безразличие между отделните индивиди. От друга страна,
отношенията между хората могат да бъдат конфликтни или отношения на сътрудничество. Характеристиката на тези междуличностни отношения и взаимодействия определят вида на различните
човешки групи, начина, по който функционират и ролята им както в
живота на отделния индивид, така и на организацията като цяло.
Съществуващите в организацията социални мрежи,включващи
3

Стоянов В. – „Човекът в организацията”(2008)
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отношенията между индивидите и групите в нея, са феномен, чийто
анализ дава възможност да се разбере организацията като социално
и функционално образувание, т.е. нейното цялостно поведение.
Стоянов В. – „Човекът в организацията”(2008)
Групата е съвкупност от повече от двама индивиди, които си
взаимодействат и се намират в отношение на взаимна зависимост в
процеса на постигане на определени общи цели. В организацията
съществуват различни видове групи. Формалните групи са тези,
които са сформирани според изискванията на организационната
структура и имат разписани цели, функции и задачи. Неформалните групи не са структурирани официално и не са детерминирани
от организационните изисквания. Те са естествени образувания,
възникнали на основата на потребността от социални контакти и са
свързани с предпочитанията на отделните индивиди. По-нататък въз
основа на други критерии могат да бъдат разграничени командни
групи, състоящи се от един мениджър и непосредствено подчинените му хора (например директорът и ръководителите на отдели);
групи, създадени за решаване на определена задача; групи по
интереси – хора, които не са обединени от общо ръководство или
от обща задача, а от желанието да постигнат някаква специфична
цел, от която е заинтересован всеки от тях (например промяна на
графика на отпуските); приятелски групи – съставени са от хора,
които имат общи характеристики (например възраст или политически пристрастия) и несвързани с работата интереси и занимания.
Тези различни групи имат различно по сила и съдържание влияние
върху организационното поведение. Специално внимание заслужават неформалните групи, които удовлетворяват предимно социалните потребности на хората и поради това са привлекателни и
влиятелни за своите членове. Това пък определя значението им за
поведението на членовете на организацията. Причините, поради
които хората членуват в разни групи, са различни. Те са свързани с
това какви потребности удовлетворяват членовете в дадена група и
в каква степен. Основните причини, които обединяват хората в
групи са следните:
• Търсене на сигурност.Членуването в групи намалява
опасността от изолация и самота на индивида. В групата той се
чувства по силен, по-самоуверен и по –неуязвим.
• Статус. Членуването в дадена група може да дава престиж
и признание от страна на хората извън групата.
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• Самоуважение. Принадлежността към дадена група дава на
индивида самочувствие и повишава неговата самооценка.
• Афилиация. Хората изпитват удовлетворение от редовното
си общуване с другите хора от групата, в която членуват. За много,
ако не и за повечето хора членуването в групата удовлетворява
потребността им от принадлежност, приятелство и социален
контакт.
• Власт. Групата притежава власт. Често чрез нея индивидът
може да постигне неща, които сам не би могъл да направи. В
неформалните групи установилите се отношения на неформално
лидерство дават допълнителни възможности за упражняване на
определена власт над другите.
• Постигане на целите. Колективният труд дава възможност
на индивида да прави неща и да постига цели, които сам трудно би
успял да осъществи. А има и задачи и цели, които са изобщо
неизпълними и непостижими за сам човек.
Насоченост на личността – потребности. Те са в основата на
личностната ориентация. Важно е да се отбележи, че когато
говорим за потребности се има предвид осъзнатите и преживяни от
човека нужди основно в насоките оцеляване, развитие и утвърждаване като личност.
От потребностите се раждат ИНТЕРЕСИТЕ. Човек се интересува, стреми към тези предмети, дейности и явления, с помоща на
които може да задоволи своите потребности. Много често
интересът се развива с такава сила, че играе ролята на мотив и
ситуативно принуждава човек да извърши недообмислени действия
с цел моментално задоволяване. Тази особеност на връзката между
интересите и мотивите позволява и изисква съобразяване с причини, които могат да съберат повече хора на едно място. Имено
тази основа е добро поле за обучение на ръководителите екип,
управители и други ръководещи мотивационното организационно
поведение фигури. От тази мисъл се ражда твърдението, че съгласуването и удоволетворяването на общите интереси на
организацията с индивидуалните интереси на всеки човек, е една от
закономерностите ако не и основен принцип на управление.4
Способността характеризира личността от гледна точка на
нейната пригодност успешно да се справя с определена работа, да я
4

Карабельова С. – „Управление на човешките ресурси”(2000),
178-182”
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усъвършенства и развива. Способността на човек може да се
характеризира по три начина. Тя е индивидуална психична особеност на конкретния човек, която го отличава от другите хора. Тя е
тази особеност, която има отношение към успешното изпълнение на
една или различни видове дейности. Способността не е само и
единствено знания и умения.15 Тя се характеризира и с условието за
успех в определена дейност. Основните влияещи на човешките способности фактори са средата, условията, възпитанието и самовъзпитанието.
Управление на трудовото мотивационно поведение
Управлението на човешкото поведение се основава на няколко
базисни допускания за човешките ресурси. Първо, всеки служител
независимо от позицията си в компанията е ценен ресурс на идеи.
Второ, поведението на човека е предимно следствие от отношението към него. Висшестоящ, който третира хората с уважение или
достойнство, ще има отговорни служители, които рядко ще са
разочаровани. Трето, хората очакват да живеят и да работят в
рационален свят. Ако управленските решения изглеждат разумни,
хората могат и ще работят по-ефективно. И накрая, ефективността
на всеки служител зависи от това, до каква степен осъзнава той
дългосрочните и краткосрочните цели на организацията и нейното
изпълнение.5
Ключът към успеха на мениджъра и организацията се крие в
няколко фактора. Имайки предвид огромната по сложност бърза
промяна, пред която се изправят мениджърите днес, личния и
организационен успех може да убягва. Непредвидени икономически, политически, социални или технологични промени могат да
направят и най- добре обмислените планове безполезни. Все почесто успехът на отделните мениджъри и организации зависи от
такива човешки фактори като обвързването, мотивацията, комуникацията, лидерството и доверието. Тези, които не успеят да оценят
жизненоважната роля на хората в успеха на мениджъра и
организацията, са обречени да стигнат финала преди онези, които
го направят.6
6
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Рамката на съревноваващите се ценности е полезна с това, че
посочва някои от критериите за ефективност, чрез които трудовите
единици и организациите са преценявани. Освен това тя е полезна
при обмислянето на конфликтните роли, които се изпълняват от
мениджърите. Структурата на съревноваващите се ценности се
фокусира върху лидерската ефективност, а не върху ефективността
на организацията или трудовата единица. Тази рамка определя
съревноваващите се роли или очаквания, на които може да се
натъкне мениджъра.
Управлението на човешките ресурси включва всички управленски решения и действия, които влияят върху природата на
взаимоотношението между организацията и нейните служителинейните човешки ресурси.
Общите мениджъри вземат стратегически решения през цялото
време, които имат фундаментално влияние върху служителите.
Например въвеждането на нова технология или решаването как ще
расте компанията включват важни решения за управлението на
човешките ресурси. Такива понякога са финансовите решения.
Хубаво би било да се обсъдят няколко, основни грешки при
преценката и назначението на нов мениджър на екип. Често
срещаните такива са решаващи за последственото развитие на
работата в екипа, работата на самия мениджър, продукта от цялата
организация. При нереализиран мениджър с нереализуеми идеи и
подходи към управлявания от него пeрсонал, работата на всички
заедно, та дори и всеки един поотделно от работната група започва
да бъде конфликтна и проблемна, следователно непродуктивна
както за организацията така и за ръководството (мениджъра ).
Грешки:
1. Издигане на работник в позиция мениджър екип ( ако
работника е без мениджърски опит никакво предходно длъжността
обучение).
2. Няма наличие на въвеждаща информация, нито подкрепа от
висшестоящите.
3. Изискване на рязка смяна на стратегията на управление на
служителите.
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Първа грешка - при наличието на повишения работник, в
управленческа длъжност обикновено като краен резултат са два
основни метода на управление, характерни за двете крайности.
Работника управител изначално е с нагласата на управляван а
не на управляващ. От това се съди за двете крайности на управленческо поведение в негово лице. Той или проявява прекалено
милосърдно мислене и става съпричастен с всеки един от управляваните от него, както и усеща базисна неподготвеност и не
оцененост на собствената си работа – или комплексите на
дългогодишен потискан работник и неочакваната привилегия на
управляващ обикновено пораждат самозабрава на личността. Така
неговото управление отива в крайността незачитане на личностите
и индивидуалността на всеки един от управляваната от него група.
Втора грешка – Няма преминал курс на обучение за настоящата управленческа длъжност, следователно неподготвеността му
изиграва лоша шега при стратегията на работа. При едно
евентуално назначение на нов мениджър екип, би трябвало да се
вземат под внимание лидерските качества на избрания кадър.
Доколко те съответстват на позицията и на бъдещата работа. Дали
дадения кадър има перспектива и умения за лидер и управител във
свое лице и дали има достатъчно креативно мислене за да може да
диктува работата както на цялата група от хора така и на единиците
от тази група. За тази цел вариантите са два: или се прави подбор
специализиран за мениджъри екип, или ако се оцени и подбере
работник за тази повишена длъжност, то той трябва да съответства
на определените критерии.
Трета грешка: Рязката смяна на управление носи със себе си
благоприятна среда за развитие на конфликти между отделните
работници в групата, както и между екипа и мениджъра.
Мисленето, нагласата, стереотипа на работа у служителите им дава
сигурност, увереност, инициатива за работа. Рязката промяна на
този стереотип поражда множество вътрешни конфликти у всеки
един от тях , така конфликтът е факт не само при отделния човек но
и при груповото поведение.
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Планиране и вземане на
решения – определяне на
целите на организацията и
решаване как да се
постигнат

Контролиранеследене и
коригиране на
текущите
дейности, за да се
подпомогне
постигането на
целта

Организиране –
определяне как найдобре да се групират
дейностите и ресурсите

Ръководство – мотивиране
на членовете на
организацията да работят за
нейните интереси

Фигура 1.2 Процес на управлението78
Роля на ръководителя за мотивиране на персонала
Ролята на ръководителя в мотивационния процес на организацията до голяма степен е проблем разглеждан от управление на
човешките ресурси. Може да се каже, че основният фактор
определящ успехите на повечето групови дейности е вниманието
насочено към отделния човек, неговите качества, потребности,
приоритети, причини за неговото поведение.
Постигането на мотивация у целостта посредством нейните
съставителни единици е специфична функция на управлението и
неговите подходи, действия спрямо организационната група.
Мениджърската работа с насоченост повишаване мотивационното
ниво на колектива се изразява в няколко основни причини: 19
ü Убежденията на ръководството, че високата ефективност в
работата може да бъде постигната главно чрез продуктивното
управление на организационното поведение. То се изразява в
7

Карабельова С., Андреева Л. „Управление на човешките ресурси” (2000), стр. 65 –
фигура 1-2”
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сформиране, развитие, и максимално използване на човешките
ресурси във фирмата. Главно средство подпомагащо дейността на
управата е мотивацията в организационната група и нейното
управление.
ü От голямо значение са предизвикателствата, които управлението на мотивацията в работната група отправят към мениджърския сектор, тъй като в управлението на групата е включен
фактора влияние върху всеки отделен нейн член. Индивидуално
погледнато всеки е носител на свои уникални, отделни интереси,
потребности, ценности, качества, характер, култура. В този смисъл
за да може да се говори за наличие на групова мотивация, то
неизбежна е индивидуалната задоволеност на всеки един нейн член.
По тази причина сложността на работата в лицето на управата се
изразява най- общо в способността за задоволяване на различни
потребности породени от разнородни интереси и насоченост. В този
смисъл начините за мотивиране на групата са различни и се
прилагат по различен начин в зависимост от общия и индивидуален
характер на самата група.
ü Известно е, че поведението на човек е резултат освен от
неговите индивидуални потребности и тяхното задоволяване, то и
от средата в която работи, с която контактува. Това също е важен
фактор за нивото на групова и индивидуална мотивация, тъй като
оказващото влияние на цялото върху единицата и на единицата
върху цялото не е никак маловажен фактор.
Така разгледан въпроса с груповата мотивация предразполага
към множество размишления и ръководствени решения от разнороден характер, с насока опознаване на груповата среда, механизмите за формиране на определено групово поведение и др.
Тъй като в общата маса протичат процеси рефлектиращи върху
колективното и индивидуално поведение, основата за успешната
мотивационна работа е тяхното овладяване. Главните и задължителни лидерски, мениджърски качества необходими на ръководителя за осъществяване на мотивационния процес във фирмата са
няколко:
- Теоретична подготовка по отношение на проблемите на
мотивацията и демотивацията в организацията.
- Възможност за опознаване на личните и колективните
интереси и потребности на персонала.
- Способност за правилна и реална преценка върху индивидуалните водещи качества на всеки отделен член на персонала и
правилното им използване за продуктивността на групата.
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- Способности предразполагащи разработване и успешно
прилагане на система с цел мотивиране на персонала.
- Система за переодично изследване на мотивация, демотивация, стрес на работното място и неговото влияние върху работата
на едениците и масата. Главно се използва анкетния изследователски метод.
- Способност за формиране на ясно конкретизирани делови
задачи.
- Яснота при оценката на крайния резултат, като положителнта оценка е свързана със задължителни допълнителни стимули
с цел поддържане на мотивационното ниво. Отрицателната оценка е
добре да бъде придружена от яснота по отношение на последствия
касаещи личните и групови потребности и интереси с цел
повишаване нивото на индивидуална и групова мотивация за
работа.
Ролята на ръководителя за мотивиране на персонала е
изключителна като важност и значение, тъй като в по-големия
процент от случаите той е движещата сила на организацията. В този
смисъл наличието, обучението и развитието на неговите лидерски
качества е задължително условие за продуктивността на цялата
организация.
Мотивационният процес във организацията – мотивационни модели
Мотивационният процес в организацията се характеризира с
множество черти и характеристики, както и не малко различия в
сравнение с останалите важни за развитието на работната група
процеси. Това го прави неповторим и в голяма степен уникален за
всяка организация в зависимост от нейната собствена индивидуалност. Ефикасният мотивационен процес в една организация
може да се окаже на практика не приложим в друга. Вярноста и
обяснението на това твърдение се съдържа в множество факти и
особености свързаи със спецификата на индивидуалната организационна среда и нейните членове. При разглеждане на твърдението,
че водещата мотивационна сила на организацията е нейният състав
и хармонизирането на неговите специфични ценности, интереси,
потребности неизбевно се очертават няколко основни типа мотивационни модели. Необходимоста от тяхното изясняване се определя
от предоставения по този начин избор на управата за по- стабилна и
реална оценка и насока за работа. Така се дава възможност за избор
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на една или комбинация от няколко типа организации и техните
специфични интереси, както и методите за работа, за изграждане на
най-благоприятния и продуктивен мотивационен процес във всяка
една от тях.
Ø Модел на икономически рационалния човек – Този
модел характеризира продуктивността на работата в съответствие с
подходящи възнаграждения играещи ролята на стимули или
наказания.
Стимул

Мотив

Действие

Подобрено
изпълнение

Изпълнение

Наказание

Фигура 1.3 9
Ø Моделът на социалноориентираният човек
Този модел изхожда от типичното за съвременния човек
социално съзнание и необходимостта му чрез или в работата да
задоволява своите социални потребности.
Като цяло моделът е ориентиран към създаване на удовлетвореност от работата със социална насоченост като предпоставка за
мотивация за по-високи постижения.

9

Илиев Й. – „Управление на човешките ресурси – умението да мотивираме”(2005),
„стр. 70- 192”, Фиг.3 от стр. 111 Илиев Й. „Управление на човешките ресурси”
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Признание

Удовлетворен
ие от работата

Изпълнение

Подобрено
изпълнение

Удовлетворение на
социалните
потребности

Фигура 1.4 10
Ø Модел на сомообновяването
В основата на този модел стои твърдението, че човек се мотивира в следствие на множеството си незадоволени потребности.
Приоритетни за дългосрочна мотивация са себереализация, самообновяване, растеж.
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от труда

Трудо
ва
активност

Признание
Отговорност

Подобри
резул
тати

Фигура 1.5 11
10

Фиг.5 от стр. 112 Илиев Й. „Управление на човешките ресурси”
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Ø Комплексен модел
Главната характеристика на този модел е твърдението, че човек
е уникално изразена личност с комплексен характер.
Основава се на разбирането определящо мотивационния
процес като изключително сложен поради сложността на човешката
психика. Съпоставя се въздействието на две системи:
- човекът като система от потребности, ценности, желания,
очаквания, ролеви представи и тн.
- Трудовата среда като система включваща социални,
технологични, специфично трудови фактори, външен риск и др.
Външна икономическа
социална среда

Условия на
производствена
та среда
Вътрешна
социална
система

Сигурност

Човекът в труда
със своите потребности,
интереси, способности,
мотивационни очаквания

Организационна среда

Удовлетвореност

Изисквания към
работника
Социалнопсихологически
климат

Възнаграждения
санкции

Саморазвитие,
самоизява,
самореализация

Фигура 1.6 12

11
12

Фиг. 7 стр. 113 Илиев Й. „Управление на човешките ресурси”
( Фиг. 8 стр 114 от Илиев Й. „Управление на човешките ресурси”)
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Резултати

Целта има валентност: освен че варира по сила, тя може да
бъде положителна и отрицателна. Цел с положителна валентност
можем да определим като такава, в която хората насочват
поведението си. Не във всички случаи на мотивирано поведение
обаче се подхожда към положителната цел и нейните резултати. В
други случаи хората се мотивират за да избегнат отрицателните
последствия. Те влагат услилията си в с цел избяхване на
отхвърляне, отрицателен резултат. В този случай се избягват или
предотвратяват продукти асоциирани със социално неудобрение
или носещи неудоволствие.
Тъй като решенията често могат да включват повече от един
източник на мотивация, хората често се оказват в ситуации, в които
различни мотиви – положителни и отрицателни – са в конфликт
едни с други. Leon Festinger (1957)....................
13

Конфликт подхождане-подхождане. При неговата поява
човек трябва да избере между две желани алтернативи.
Конфликтен дисонанс – Конфликтът, който възниква когато се
избира между две желани алтернативи, може да се разшири след
като изборът е вече направен, чрез процеса на редуциране на
когнитивния дисонанс. Теорията на когнитивния дисонанс се
основава на принципа, че хората имат значителна потребност от ред
и консистентност в живота си. Когато убежденията и поведенията в
дадени ситуации конфликтуват помежду си, се поражда състояние
на напрежение и човекът се мотивира да избегне или предотврати
негативно влияещата му ситуация, да премахне несъответствието
(дисонанса)
Състоянието на дисонанс се наблюдава в случаите в които
човек е поставен пред конфликтен избор между две или повече
силно значими потребности, между две или повече убеждения или
поведения.
Конфликт подхождане- избягване. Този конфликт се получава
при наличие на негативно чувство (вина, срам, егоизъм и др.) след
извършване на дадено действие.

13

Leon Festinger (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford
University press.
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Конфликт избягване-избягване. Появява се при наличието
на две нежелани алтернативи с еднаква сила на значимост. Когато
човек е поставен „между чука и наковалнята”.
Мотивите и мотивацията на човешкото поведение са продиктувани от потребностите на съзнателно или несъзнателно ниво,
възбуждащи действия с цел задоволяване, утихване, удоволствие.
Те са основната подбуждаща сила на поведението. Човек може
съзнателно да постави своята потребност в пасивно или активно
състояние, като извърши или неизвърши действие с цел нейното
задоволяване. Когато дадена потребност бива осъзната и стане
причина за извършване на действие, тя се превръща в мотив.
Следователно, за да се превърне в мотив тя трябва да се насочи към
конкретен предмет, занимание, облага, тъй като както казахме
мотивът подбужда човешките действия и поведение с определена
насоченост.
Мотиви могат да бъдат както потребностите, така и интереси
чувства, представи, идеи, ценности, идеали, убеждения на
личността. Те определят нейната насока и психично състояние,
конкретното действие и емоционалното отношение свързано с тях.
Понякога една и съща дейност, едно и също действие могат да
бъдат породени от различни мотиви, тъй като човек например със
своята работа задоволява финансовата, личната, семейната и
социалната си стабилност. В такъв случай силата на всеки от тези
мотиви е идентично голяма и приоритетна, така че в лицето на
работното си място индивида вижда всичко от което има нужда.
Мотивацията не е постоянно явление. Тя се измерва в зависимост от възрастта, условията на живот и реализация на потребностите, възпитанието, образованието, средата. Пример може да се
даде със сравнение в мотивацията на дете и възрастен. Всеки един
от двамата индивида има мотивация за изпълнението на дадена
краткосрочна или дългосрочна цел, но силата, мотивите и
действията им са различни.
Достигнатата степен на психическо развитие оказва в много
случаи обратно влияние върху мотивацията за реализиране действие обвързано с мотив, потребност. Натрупаните знание и опит
постепенно могат да променят и разширят вижданията за живота и
желанията на човека, съответно това поражда нови дейности.
Формирането на мотивация е основата на възпитанието и
развитието на социално насочената личност.
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Навлизайки в епохата на глобални промени при все поголемите експерименти наприродата и научно-техническата
революция, човечеството е в период на криза и обновление. Този
глобален тласък напред продуцира деформации в различни сфери
на социално-психичните структури. Днес потребностити на съвременния човек са отстъпили място предимно на психологичните
изисквания, интересите и стремежите към високо качество на живот
- потребности, които имат тясна връзка със стреса и често се
разглеждат като негови качествени характеристики.
Поради тази и множество други не маловажни причини
мотиацията и демотивацията на човешката личност не обхващат
само сферата на психологията като наука и приложимост, а се
отнасят и до други насоки на човешкото знание и опит. С
развитието на човечеството и капацитета от знания и умения както
в глобално така и в индивидуално естество човека като личност и
поведение фигурира в работата на всяка една област, наука, професия свързана с хората като изпълнители. От тази гледна точка
може да се твърди, че научно- изследователската работа свързана с
тези проблеми е от изключителна важност, значимост и приложимост, тъй като нуждата от положителни нива на индивидуална
мотивация е определяща както за личностната, така и за организационната, груповата, националната активност и просперитет.
Приносите направени за науката са от съществено значение за
нейното съществуване.
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СИСТЕМА ЗА КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ПРОФИЛАКТИКА НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИ
НАРУШЕНИЯ У ЛИЦА, НАМИРАЩИ СЕ В ЗОНА НА
СТИХИЙНО БЕДСТВИЕ
Геннадий Маклаков
Технически университет – София
Разгледани са методи и способи за възстановяване психическите
резерви на човека с помощта на различни видове психофизическо оздравително въздействие. Описана е система за комплексна рехабилитация и
профилактика на нарушено психосоматическо състояние у лица, намиращи се в зона на природно бедствие. Разглежданата система може с успех
може да се използва за стабилизиране емоционалното състояние на хора,
преживели екстремални ситуации, в това число и оператори на сложни
технологични системи за управление.
Ключови думи: психология на сигурността, поведение в екстремални ситуации, лечебни и превантивни програми.

1. Увод
По време на стихийни бедствия психиката на човека е подложена на особено натоварване. Психическите нарушения много
често провоцират възникването и развитието на сериозни соматически заболявания. Затова една от най-важните задачи на
службите за управление на последиците от извънредни ситуации е
разработването на мерки за бърза рехабилитация на населението,
оказало се в зона на стихийно бедствие (техногенни катастрофи –
разрушаване на атомни и водни електростанции, земетресения,
последствия от цунами, горски пожари и др.п.)
Много по-важно обаче е разработването на мерки за профилактика на психосоматическите нарушения, особено когато се касае за
хора, живеещи в потенциално опасни райони каквито са сеизмичноактивните или крайбрежните райони, застрашени от цунами.
Очакването на възможно стихийно бедствие много често уврежда
здравето не по-малко, отколкото след това самото бедствие. Страхът кара човека да извършва необмислени действия и това увеличава броя на жертвите и пострадалите в такива ситуации.
Важна задача на психологията на безопасността е изучаването
на закономерностите за адекватно отразяване на опасността и
конструктивно регулиране на поведението с цел да се съхрани
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целостността и стабилността на човека (или на група хора) като
психологическа система. Особено актуално е разработването на
методи и прийоми за прогнозиране поведението на човека в
стресово състояние, както и прогнозиране степента на правилността
на взетите от него решения в местата, свързани с критичните
технологии (атомни електростанции, хидроелектростанции, служби
за управление на авиацията и космическите полети и т.п.).
Във връзка с това особена актуалност придобиват разработките
на методите и начините за възстановяване психическите резерви на
човека с помощта на различни видове психофизическо оздравително въздействие, както и за създаването на ефективни лечебнопрофилактични мероприятия
за възстановяване нормалното психосоматическо състояние на
човека.
2. Теоретични предпоставки за разработване методи за
рехабилитация и профилактика на нарушено психосоматическо
състояние на лица, намиращи се в зона на стихийно бедствие
Откритията на учени в Русия в областта на биокибернетиката и
биофизиката дават възможност да се подходи по новому към
профилактиката и лечението на нарушенията в психосоматическото
състояние на човека. Базова изходна теоретична предпоставка за
създаването на комплексна система с такава цел е разглеждането на
биоенергоинформационните взаимодействия в организма от позицията на корпускулярно-вълновия дуализъм. В Института по
квантова генетика (Русия, Москва) експериментално беше показано
влиянието на електромагнитните и акустичните полета върху
синтеза на белтъчини [1-3].
Акустично-електромагнитните полета на хромозомите, генерирани като живи клетки, както и техните ядра, са сложно организирани, могат да приемат структурата на солитоните (солитоновите
вълни). И още по-важно: способни са да транслират дистанционно
генетическа информация [1, 5].
Както показват изследванията [6-10, 12], направени от автора
на тази работа заедно с колеги, явлението биорезонанс може и се
използва с успех за диагностични цели. Разполагайки с методи за
обективна диагностика, разработихме оптимална схема за рехабилитация и профилактика на населението в зона на стихийно бедствие. За реализиране на тази цел успешно може да се използват
разработените методики за психолингвистично и квазивербално
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тестиране. По резултатите от тестирането може да се създаде особена квазиакустична холограма и тя да се зафиксира на специален
носител. Конструкцията условно носи името биокоректор („камертон на хармонията”). В основата на холограмата е заложен
алгоритъм, създаден на принципа на златното сечение. Получената
по време на тестирането информация може да се използва за
създаването на квазимузикалeн звуков ред. По този начин става
възможно за лечебни цели да се приложи върху организма биорезонансно въздействие на акустично поле с честота в диапазона 1040000 хц.
Следва да се отбележи, че самият принцип на влияние на
нискочестотно въздействие върху организма не е нов. Още през
1968 г. проф. С. Е. Шнол (Институт по биофизика при Академията
на науките на СССР) показа, че честотата на оборотите на ензимите
в човешкия организъм се намира в нискочестотния диапазон (1040000 хц).
Така например цитохромредуктазата, която е включена в критична фаза на енергийните доставки – при усвояване на кислорода,
има честота на оборотите от 183 хц. Ферментите, способстващи
усвояването на глюкозата – фосфорилаза и гюкомутаза, имат брой
на оборотите 676 и 1600 хц. По такъв начин съвместната работа на
ферментите създава акустичното поле на клетката. Изследванията
на клетъчните мембрани показаха, че в някои случаи те се държат
като колебателен контур, собствените честоти на който са в
пределите на акустичния диапазон. Така например ефективната
честота, изменяща скоростта на ионите Са2+ е равна на 15 хц [3].
Правилно генерираното външно акустично поле може да
интерферира със собственото акустично поле на организма и да
оптимизира скоростта на биохимичните и биофизичните процеси.
“Ноу хау” на разработените хармонизатори и квазивербални
музикални поизведения се състои именно в особения алгоритъм за
създаване на акустично поле за хармонизация на основата на
златното сечение [10].
2. Изследване ефективността на нетрадиционните методи
на медицината за стабилизиране психоемоционалното състояние на човека
В последно време в медицинската практика все по-широко се
разпространяват методите за стабилизиране психоемоционалното
състояние на човека чрез нетрадиционни подходи. Получават
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приложение комбинирани лечебни процедури, реализиращи комплексно въздействие върху човешкия организъм. Пример за това е
използването на ароматерапия в съчетание с нискочестотна вибростимулация на фона на специална музика. В редица лечебни
заведения често се използват разработки на западни фирми за
въздействие върху главния мозък посредством моделирани за целта
светлинни и звукови вълни. При това реално възниква опасност от
вредно влияние върху мозъка и негативно отражение върху
психиката. За да оценим ефективността на нетрадиционните методи
за лечение, ние избрахме следната лечебно-профилактична процедура:
• вибростимулация върху цялата повърхност на тялото с
ароматерапия на фона на музика;
• музикотерапия, съчетана с нискочастотна фотостимулация
върху ретината на очите.
Изследванията за ефективността на посочените лечебни процедури провеждахме по пътя на интегрална оценка за психосоматическото състояние на човека от позицията на дисбаланса в
параметрите на неговата енергоинформационна хомеостаза (в
рамките на възприетия подход човекът се разглежда като отворена
самоорганизираща се система, функционираща в условия на
нелинейност) [8].
Методът за измерване се реализира чрез комплексна оценка на
устойчивостта на хомеостазата на организма въз основа на
измерване динамиката на централната и регионалната хемодинамика с оглед реологичните характеристики на кръвта и еластичността на стените на различни сегменти от кръвоносните съдове [6,
7]. По получените параметри се определя степента на неопределеност във функционирането на биосистемата чрез използването на
шеноновското определение за ентропията. За разширяване обема на
информацията, получена от експеримента, и осъществяване на
допълнителна верификация на метода беше предвидена регистрация
и компютърна обработка на показателите на сърдечния ритъм и
реоенцефалографията. Оптималното съчетаване на класическите
методи за анализ на сърдечния ритъм и вариационните методи за
интегрална оценка на реологията на кръвта, тонуса на кръвоносните
съдове, състоянието на вегетативната нервна система, оценката за
активността на неспецифичните структури на главния мозък позволи да бъде създаден уникален алгоритъм за комплексно изследване
на психосоматическото състояние на човека, базирано на регистри775

рането и анализа на основните параметри на енергоинформационната хомеостаза.
Определянето на оптимални параметри на процедурата (характер на музиката, тип вибрации, вид на растителните биорегулатори,
честота на фотостимулацията, продължителност на процедурата)
ставаше чрез използването на активен експеримент по метода на
ортогоналните латински квадрати. Като изходни променливи
фиксирахме параметрите на енергоинформационната хомеостаза,
параметрите на класическата вариационна пулсометрия и реоенцефалографията. Измерваните параметри разглеждахме като динамични редове и обработвахме със съответните методи на математическата статистика, включително и спектрален анализ.
За изследване различните режими на вибростимулация съвместно с ароматерапия на фона на музика използвахме алфа-камера
(на компания Sybaritic Inc., САЩ).
За музикален съпровод избрахме: запис "Soft Sounds" (на
компанията 21st Centure Industries, САЩ), запис "Egg of Time"
(разработка на Дж.Томпсън, Институт по акустически вибрации,
Калифорния, САЩ). Тези музикални произведения съдържат запис
на ниски и инфраниски честоти, стимулиращи (според разработилите ги ) човешкия мозък и предизвикващи релаксиращ ефект. За
да изучим възможността за премахване на възможни негативни
въздействия върху мозъка от външни въздействия, използвахме
специално разработен квазимузикелен ред. По същество той
напомня музикална композиция, осъществяваща с лечебна цел
биорезонансно въздействие върху организма посредством акустично поле с диапазон на честотите 10-40000 хц. "Ноу-хау" на такава
«музика» се състои в нейното особено изграждане с оглед психолингвистиката, на основата на информация от генните структури на
човека. За ароматерапия използвахме растителни биорегулатори
(РАБ) родно производство (етерични масла от карамфил, лавандула,
здравец, евкалипт) и вносни (композиции: "Cleansing", "Vigor",
"Relaxation", "Helth").
Ще приведа резултати от някои изследвания:
Пациент Р.Н., жена, 25 години, диагноза: диагноза невроза,
състояние на депресия. От лекуващите лекари е назначена
процедура с алфа-камера "Stop Smoking", музика "Egg of Time".
След процедурата състоянието е удовлетворително, макар видимо
подобрение на емоционалното си състояние пациентката да не
намира. По случаен принцип избрахме един от сеансите на
процедурата, на който бяха измерени показателите на хомеостазата
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до и след въздействието. Относителната ентропия и степента на
хармонизация на биосистемата практически не се измениха;
индексът на напрежение на регулаторните системи след процедурата се увеличи с 40%. Показателите на хомеостазата свидетелстват, че има известно снижение на адаптационните резерви на
организма, обаче съществени промени в информационните процеси
на биосистемата на този сеанс не са фиксирани.
Пациент И.Т., жена, 26 години, диагноза невроза, състояние
на депресия. За контрол е използван режим на алфа-камера "Super
Learning", музика "Soft Sounds". След процедурата състоянието е
удовлетворително, подобряване на емоционалното състояние не се
забелязва. Показателите на хомеостазата са изменени незначително
(относителната ентропия е намалена с 2,3%; степента на хармонизация на биосистемата е намалена с 6,5%; индексът на напрежение на регулаторните системи след процедурата е намален с
12,9%). По-нататък в течение на три сеанса беше проведен съкратен
курс на виброароматерапия с използване на музикална композиция
(авторска разработка на Шванева И.Н.) [10]. Положителен ефект
беше зафиксиран още след първата процедура. Пациентката след
всеки сеанс отбелязваше подобряване на настроението, чувство за
емоционален подем. Показателите за хомеостазата обективно
свидетелстват за непрекъснат ръст на адаптационните резерви. Още
след първия сеанс беше регистрирано излизането на организма на
оптимално ниво на функциониране (относителната ентропия на
биосистемата съставляваше 0,632;
нивото на относителна
организация 0,368; степента на хармонизация на биосистемата
0,98).
При това индексът на напрежение спадна със 74,7% от
изходното ниво. Във връзка с рязкото съкращаване на курса за
психическа рехабилитация след сеансите физиологическите параметри на хомеостазата на организма постепенно се отдалечиха от
оптималните и се приближиха до изходното ниво. Психическото
състояние на пациентката обаче остана добро. Изчезна депресията.
Беше отбелязана промяна към по-добро настроение. Жената
започна да възприема по-адекватно околния свят.
Изследванията ни показаха, че при използване на обичайния
режим на алфа-камерата стабилен ефект на подобряване на
психоемоционалното състояние се наблюдава в 75% (при това
индексът на напрежение на регулаторните системи се намалява
средно с 31%), в 25% е фиксирано влошаване на състоянието
(индексът на напрежение на регулаторните системи се повишава
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средно 44,3 %). При използване на РАБ и музикални композиции на
биоенерготехнологиите стабилният ефект на подобряване на
психоемоционалното състояние се наблюдава в 100% от случаите
(при това индексът на напрежение на регулаторните системи се
намалява средно с 55,7 %).
Забелязаните математически зависимости на основните
психофизиологически параметри от характера на вибрациите, вида
РАБ и спецификата на музиката позволяват да се оптимизират
параметрите на нискочестотната виброароматерапия и с успех да се
използва алфа-камерата в лечебно-профилактическите процедури.
За получаване на обективна информация относно лечебния
ефект на нискочестотната фотостимулация върху ретината на очите
проведохме изследвания за възможността да се използва
устройството RelaxEase (разработка на компанията 21st Centure
Industries, САЩ), което с помощта на фотодиоди осигурява
светлинни импулси, въздействащи върху ретината с честота алфа- и
тетаритми на главния мозък. В съответствие с препоръките на
фирмата, произвела фотостимулатора, беше проучена възможността
за използване на фотостимулацията едновременно с музикотерапия.
Като музикален съпровод използвахме: запис "Soft Sounds"
(специална музика, доставяна в комплект с фотостимулатора), запис
"Egg of Time" (разработка на Дж.Томпсон, Институт по акустични
вибрации, Калифорния, САЩ). Посочените музикални произведения съдържат запис на ниски и инфраниски честоти, стимулиращи
(според разработилите ги ) човешкия мозък и способстващи
прехода на психиката на човека към изменено състояние. За да
изучим възможността за премахване на евентуални негативни
въздействия върху мозъка от външни въздействия използвахме
специално разработен квазимузикелен ред.
Изследванията ни показаха, че при използване на препоръчаните от фирмата режими в някои случаи действително се
наблюдава известно снижаване (средно 28,4%) на индекса на
напрежение в регулаторните системи на организма, но това се
постига на висока цена. Произтича дебалансиране на информационното взаимодействие на подсистемите на организма. Степента на
хармонизация на организма се намалява средно с 23,3%.
Относителната ентропия на биосистемата се намалява средно с
26,9%, съответно нивото на абсолютна организация на системата се
увеличава със 76,2%, относителната организация на системата
нараства средно с 60,6%.

778

Налага се и изводът, че използването на нискочестотна
фотостимулация за лечебни цели трябва да се осъществява много
внимателно предвид сложното и специфично нейно влияние върху
организма. Практически всички зависимости върху физиологическите показатели на организма от режимите на процедурата фотостимулация имат екстремум. Например относителната ентропия на
биосистемата малко зависи от продължителността на процедурата,
но има минимум при честота 7 хц, при което нейното значение е
максимално при отсъствие на музика. Относителната организация
на биосистемата също има минимум при честота 7 хц, но конкретните й значения зависят от характера на музиката. Относителната организация на биосистемата е минимална при отсъствие на
музика и максимална при използване на квазивербален звуков ред
(авторска разработка, Шванева И.Н.) [10].
Зависимостта на нивото на хармонизация на босистемата от
честотата на фотостимулацията носи многоекстремален характер
(честотната характеристика има минимум на честоти 7,1 хц и 1,7
хц), конкретните значения зависят от продължителността на
процедурата (минимум се наблюдава при 30 мин.). Степента на
релаксация на организма може да се оцени по индекса на
напрежение на регулаторните системи. Той има максимум при 2 хц
и слабо зависи от характера на музиката. Зависимостта на индекса
на напрежение от продължителността на процедурата има максимум при 15 минути. Може да се отбележи и още един интересен
факт. Интензивността на информационно въздействие върху
организма се наблюдава на честота от порядъка на 4 хц и не зависи
нито от характера на музиката, нито от продължителността на
процедурата (във всеки случай ефектът от фотостимулацията се
наблюдава още след 5 минути).
3. Система за комплексна рехабилитация и профилактика
на нарушения в психосоматическото состояние на основата на
биорезонансна
психорекция в условията на
курортносанаториално лечение
Посочените разработки залегнаха в основата на система за
комплексна рехабилитация и профилактика на нарушенията в
психосоматическото състояние на основата на биорезонансна
психорекция в условията на курортно-санаториално лечение (автор
на системата Шванева И.Н.).
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Основната концепция на тази система по същество се
заключава в организирането на такива рехабилитационни и
профилактични мероприятия, които слагат акцент не върху
здравето на физическото тяло, а преди всичко върху развитието на
потенциала на човека, на неговите интелектуални и творчески
възможности, на способността му да моделира своето бъдеще и да
приема адекватни решения – както за укрепване на физическото си
здраве, така и за правилно ориентиране в социално-битовата среда.
Предлаганата система за рехабилитация и профилактика на
нарушенията в психосоматическото състояние предвижда комплексна реализация на следните мероприятия [10]:
• използване на психолингвистично и квазивербално тестиране с цел получаване на обективна информация за психосоматическите нарушени в организъм на клетъчно-молекулярно ниво;
• използване на методика за формиране на специални
акустико-информационни полета за стабилизиране на психиката;
• създаване на индивидуална рационална система за хранене
на базата на хранителни продукти, обогатени с микроорганизми и
специални добавки, насочени към комплексно очистване на
организма и възстановяване на неговите функции.
Разглежданата система за комплексна рехабилитация и профилактика на нарушено психоматично състояние, основана на биорезервната психокорекция, премина апробация и с успех се използва в
Русия (Петропавловск - Камчатский и Северобайкалск). Продължителността на рехабилитационния цикъл е 21 дни. Отделни
фрагменти на системата за рехабилитация се използват в Украйна
(Симферопол, Ялта, Днепропетровк, Севастопол).
4. Извод
Проведените експерименти напълно потвърдиха правилността
на описаните по-горе методи и способи за възстановяване на
психическите резерви на човека с помощта на различни видове
психофизически оздравителни въздействия. Експериментално беше
показано, че разглежданата система за комплексна рехабилитация и
профилактика на нарушения в психоматическото
състояние,
основана на биорезервната психокорекция, с успех може да се
използва в системата за рехабилитация и профилактика на нарушения в психоматическото състояние на лица, намиращи се в зона на
стихийно бедствие.
780

След провеждането на процедурите пациентите отбелязваха
подобряване на настроението, чувство за емоционален подем.
Изчезваше депресията. Адекватно беше възприеман околният свят.
Обективно беше фиксирано увеличаване на адаптационните резерви
на организма.
Разглежданата система за комплексна рехабилитация и
профилактика може с успех да се използва за стабилизиране на
емоционалното състояние на хора, преживели екстремални
ситуации, а също така на операторите на сложни технологични
системи за управление.
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ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМУНИКАЦИИ
В БИБЛИОТЕКИТЕ
Майяна Митевска-Енчева
УниБИТ – София
Abstract: Organizational culture as a factor for effective functioning of
organizations is the symbol and notional framework of the values, beliefs and
expectations of its members. The research outlines the relationships and
influences between the dimensions of organizational culture, the conflicts and
styles for solving them. Research object are libraries. Their development
comprises participation in the EU operational programmers for Bulgaria.
Organizational culture provides a shared system of meanings, which is the basis
of mutual understanding and may enhance the effectiveness of the organization
to a significant degree.
Ключови думи: организационна култура, конфликти, комуникация,
библиотеки

Увод
Организационната култура се извежда като феномен, който
свързва всички аспекти на организационното поведение, определя
начините на комуникация и спецификата на организационния
живот. Анализира се настоящото състояние на организационната
култура в библиотеките, както и на типовете конфликти и стилове
за разрешаването им като показател за състоянието на организационната култура.
Методи
Хипотезата е, че високата степен на съгласие се свързва с
ниска степен на конфликтност и е показател за личностна хармония,
групова сплотеност и сътрудничество, което пряко корелира с
доминиращата ценностна ориентация в организацията.
Показателите за състоянието на една организационна култура
са и дълбочината и характерът на конфликтите; начините на
комуникация в организацията; постоянството в преследването на
целите; чувството за перспектива у персонала; начина на обръщение към подчинените и колегите и други. Конфликтите в организацията се проявяват в процеса на съвместна трудова дейност,
когато субективния фактор се разминава в една или друга степен с
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обективните изисквания на труда, когато индивид и група не могат
да постигнат необходимия синхрон в съвместната дейност.Поради
това се изследват и типовете конфликти и стиловете за разрешаването им и тяхното влияние върху видовете организационна
култура в библиотеките.
Използвани са 3 типа инструмента, в които се търсят причините за влияние “организационна култура – конфликти – стилове
за разрешаване на конфликти”. Надеждността на въпросника е
много висока (α=0.94). Отделните подскали показват добра надеждност според коефициента α на Кронбах. Резултатите за надеждността на различните скали са сходни с тези и на други изследватели, които са използвали въпросника (С. Илиева, С.
Карабельова). Това дава основание да се твърди, че въпросникът
може да се използва в български условия за регистриране на
различните типове организационни култури. С тази методика може
да се изследва и желана промяна на културните ценности и
развитието им в определена насока в отговор на бъдещите
изисквания на външната среда.
1. Анкетата FOCUS е изработена от белгийско-холандския
екип под ръководството Karel de Witte за изследване на организационната култура, като сложно психологическо образувание,
което търпи многоаспектен поглед. Скалите на въпросника обособяват отделни измерения на организационната култура, които се
съдържат в 40 твърдения, групирани в 4 подскали за различните
видове организационна култура: култура, ориентирана към правилата, или към подкрепата, или към иновациите или към целите.
Включени са айтеми от типа: ”Колко често ръководството набляга
върху стабилността във функционирането на организацията“, ”На
колко хора са дадени нови възможности, след като са имали
неуспех?” и др. Отделните видове организационни култури не могат
да бъдат наблюдавани в чист вид и не съществуват самостоятелно.
Обикновено всяка от тях е проявена в организацията в различна
степен. За целта на изследването е използвана 6-степенна Ликъртова скала: от 1 - никога до 6 – винаги.
2. Въпросникът изследващ типовете конфликти в организацията е разработен под ръководството на А. Rahim. Методиката е
съставена от 21 твърдения които, разкриват наличието или липсата
на конфликти според 3 дименсии: междугрупов, вътрешногрупов и
ролеви конфликти с твърдения от типа на: ”Има разбирателство
между моята група и другите групи”, “В моята група съществува
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хармония и сътрудничество” и др. Ниските стойности разкриват
наличието на конфликти по дадена дименсия. За всеки тип
конфликт са зададени по 7 айтема, като между тях има и
реверсивни. Оценките се дават по 5-степенна скала на Ликърт,
започвайки от 1 – напълно не съм съгласен до 5 – напълно съм
съгласен.
3. Анкетата дава информация за избора на стратегия за
поведение при наличието на конфликтна ситуация и се състои от 35
айтема, подскалите са пет, съответно описващи интегриращият,
отбягващият, доминиращият, услужливият и компромисен стил.
Въпросникът има три форми на приложение, които изразяват избор
на стратегия спрямо ръководителя, колегите и подчинените. Петте
дименсии са представени с различни по смисъл твърдения: «Правя
опит да разглеждам поблемите заедно с колегите си, за да намерим
удовлетворяващо за нас решение», «Избягвам да се откроявам сред
останалите и се стремя да запазя конфликта с другите само за себе
си» и др. Оценките се дават по 5-степенна скала на Ликърт от 1 –
напълно не съм съгласен до 5 – напълно съм съгласен.
Библиотеките, които са обект на изследването са определени
по принципа на включеност в иновационния процес и участие в
оперативни програми за развитие. За да бъде адекватно отразена
тази специфика и за да се постигне пълно съотношение на
изследваните лица и организационни структури, извадката, по която
се реализира изследването се формира като съвкупност от 3 извадки
(на национална, областни и градски библиотеки). Въпросникът е
разпратен по електронен път, както и лично. Възвращаемостта на
анкетите спрямо предварителните дании за броя на членовете в
колективите и организациите надхвърля 80%, което което дава
основание да се заключи, че резултатите са представителни.
Данните са обработени с SPSS-16. Представените данни са част от
по-голям социално-психологически анализ.
Резултати
Организационната култура е съвкупност от разнородни характеристики, които определят уникалността на дадена организация по
отношение на друга. Изявеното присъствие на някои от компонентите предполага, че са свързани с наличието на характеристики,
явяващи се като доминиращи за друга ценностна ориентация. С цел
оценяване на степента на взаимозависимост между отделните
видове организационна култура е използван корелационен анализ.
Количествената мярка е коефициентът на корелация – “r”, а “р” е
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гаранционната вероятност, с която се гарантира верността на
оценяване по пътя на схоластичната грешка, където *** р < 0.001 е
с висока значимост; ** р < 0.01- средна; * р <0.05 – слаба.
Според допускането, че четирите типа организационна култура
имат сравнително висока взаимовръзка, което се предопределя от
факта, че в чиста форма не съществува нито един вид култура в
организацията (Табл.1).
Таблица 1: Взаимозависимост между видовете
организационна култура
Видове
организационн
а култура
Култура
на
правила
Култура
на
иновации
Култура на цели
Култура
на
подкрепа

Култура
на
правила
1.000

Култура на
иновации

Култура на
цели

Култура
на
подкрепа

.740 **

.724**

.864**

1.000

.560 **

.745**

1.000

.628 **
1.000

*** р < 0.001; ** р < 0.01; * р <0.05
Данните показват, че са водещи ниската степен на риск и
изграждането на дългосрочни перспективи на планиране. Може да
се смята, че високите изисквания към хората по отношение на
работата им корелират с високата степен на значимост с инициативност и лична отговорност при изпълнението на служебните
задължения. Въз основа на резултатите се приема, че съществува
висока степен на координация, развита система на контрол и
акултурация (r = 0. 864, р < 0.01). Изискванията на организациите за
спазване на формално наложените правила и придържането към
строги стандарти при изпълнение на задачите се обуславя от
основните характеристики на дейността на организацията и сремежа към конкурентоспособност в динамичната външна среда (r = 0.
628, р < 0.01).
Удовлетворяващата междуличностна комуникация, атмосферата на взаимно разбиране и толерантността си взаимодействат
отново в положителна степен с личната ангажираност и отговор-
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ност при изпълнението на работата, както и с високите изисквания
към тях (r = 0.745, р < 0.01).
Въз основа на резултатите може да се твърди, че атмосферата
на взаимно разбиране, в сравнително висока степен корелират с
културата, ориентирана към иновации, лична ангажираност и
отговорност на екипите и ръководителите за прилагане на съвременни методи на работа и удовлетворяване потребностите на
потребителите. Успоредно с това върви изискването за спазване на
формално наложените правила, легитимността на властта и ценности като прецизност, рационалност и точност (r = 0.740, р < 0.001).
Логично следствие за този вид организации е и значителната
взаимовръзка на придържането към строги стандарти при изпълнението на работата и стремежът към насърчаване на високи
резултати.
Зависимости между видове култура, типове конфликти и
стилове за разрешаването им
С цел потвърждаване или опровергаване на изведените заключения се потърси установяване на степента на взаимосвързаност
между типовете конфликти, стиловете за разрешаване на конфликти
и типовете организационна култура. Данните от изследването са
подложени на корелационен анализ за взаимозависимостта между
типовете конфликти (Табл. 2).
Таблица 2: Взаимозависимост между типовете конфликти
Типове
конфликти
Междугрупов
конфликт
Вътрешногрупов
конфликт
Ролеви конфликт

Междугрупов
конфликт
1.000

Вътрешногрупо
в конфликт

Ролеви
конфликт

.430**

.290**

1.000

.188
1.000

*** р < 0.001; ** р < 0.01; * р <0.05
Конфликтите се приемат като нещо, от което да се бяга. Те
обаче могат да бъдат реална възможност за отстраняване на
неефективността в групата. Следователно, ако в групите липсва
конкуренция за ресурси, власт, а междуличностните противоречия
са по-силно изразени, то тогава може да се смята, че това е
продиктувано от ситуационни фактори или от лични пристрастия.
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Данните показват, че съществува предимно слаба (r = 0.188, p <
0.01) или умерена (r=0.430**,p<0.01), (r = 0.290**, p < 0.01),
корелационна връзка между всички видове конфликти. Извежда се
заключението, че равнището на противоречията е ниско, което от
своя страна би корелирало с култура, ориентирана към подкрепа.
Съществува минимална ситуационната възможност междуличностните противоречия да повлияят отрицателно както върху екипната
работа, така и върху междугруповите отношения.
Взаимозависимост между стиловете за разрешаване на
конфликти
Проведен е корелационен анализ и на взаимозависимостта
между стиловете за разрешаване на конфликти (Табл. 3). Извежда
се висока взаимозависимост между отделни стилове за справяне с
конфликти. Съвсем ясна и логична са високите стойности на
корелацията между компромисния и отстъпчивия стил за справяне с
конфликти (r = 0.807**, p < 0.01), изхождайки от факта, че и двата
стила са съсредоточени към насърчаване на ефективността в
организацията. Може да се направи извода, че конфликтуващите
страни, намиращи се в равностойна позиция, биха се стремили към
точно дефиниране на проблема и решаването му с положително и
дълготрайно въздействие за бъдещото развитие на организацията.
Данните от изследването показват също така значителна
корелационна връзка между отстъпчивия и избягващия стил на
разрешаване на конфликти (r = 0.749**, p < 0.01), което доказва
желанието и стремежът на служителите за отстъпване от такъв тип
конфронтация, който би надхвърлил ползата.
Таблица 3: Взаимозависимост между стиловете за
разрешаване на конфликти
Стилове за
разрешаване на
конфликти
Интегриращ стил
Избягващ стил
Доминиращ стил
Отстъпчив стил
Компромисен
стил

Интегр
иращ
стил
1.000

Избяг
ващ
стил
.652 **
1.000

Домини
ращ
стил
.662**
.703 **
1.000

***p < 0.001; **p < 0.01; *p <0.05
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Отстъп
чив
стил
654**
.749**
.649 **
1.000

Компром
исен стил
.676**
.710**
.664**
.807 **
1.000

В потвърждение на изнесените резултати са и данните от
дескриптивната статистика - най-предпочитан е интегриращият
стил. До голяма степен тези данни показват готовност за обсъждане
на възникналите конфликтни ситуации, за определяне същността на
проблема и за съвместното разрешаване на проблемите. Допълнителна тежест на това твърдение дават от една страна резултатите
от близкия по стойности компромисен стил, а от друга – найниските данни на доминиращия стил. Дори при наличие на
конфликти и борба за ресурси в библиотеките, стремежът към
постижения и високи резултати играе обединяваща и интегрираща
роля. Показателите от дескриптивния анализ, отреждат на доминиращия стил последна позиция. Тези данни намират своето потвърждение в незначинелните корелационни връзки на доминиращия стил
с другите стилове за разрешаване на конфликти.
Зависимости между видовете организационна култура и
типовете конфликти
Налице е слаба корелация между ролевия конфликт и всяка
една от организационните култури (Табл. 4). Данните от
корелеционния анализ сочат слаба отрицателна корелационна
връзка между културата на иновациите и вътрешногруповия
конфликт (r = -0.042, p < 0.05). Най-изразена, макар и слаба е
корелационната връзка между вътрешногруповия конфликт и
доминиращата ценностна ориентация към иновациите (r = 0.188, p <
0.05).
Таблица 4: Зависимости между видовете организационна
култура и типовете конфликти

Междугрупов.
конфликт
Вътрешногрупов
конфликт
Ролеви конфликт

Култура на
правилата

Култура
на
подкрепа
та

Култура на
иновациите

Култур
а на
целите

.003

.006

.046

.082

.188

.043

-.042

.087

.056

.067

.020

.091

***p < 0.001; **p < 0.01; *p <0.05
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Ориентирана към подкрепата организационна култура би
въздействала положително върху такива аспекти на разрешаването
на конфликта, които са свързани с груповата ефективност, процесите на вземане на решение, изразяване на емоциите. Доминиращата ценностна ориентация към целите би поддържала
изпълнението на задачата и конкурентоспособността. Иновационната култура може да стимулира изпълнението на задачата, но и да
повиши равнището на конфликти в групата и да влоши
междуличностната комуникация. Същността на ролевия конфликт е
в конкуренцията между индивид и група или между отделни
индивиди за ограничени ресурси, власт, престиж и репутация.
Типично за културата на иновациите са базисните предпоставки,
определящи иноваторските инициативи като ключ към успеха. В
този смисъл, ако беше значима и положителна корелационната
връзка тя щеше да е закономерна за организации, които развиват
предимно дейности, свързани с разработката и внедряването на
нови продукти с типичните елементи на външната среда: несигурност, неопределеност, липса на яснота и информационно претоварване.
Положителната корелация между вътрешногруповия конфликт
и културата на правилата показва управление на системата чрез
контрол и изисквания за високо равнище на обслужване на
потребителите. Следователно, външната среда, която оказва голямо
влияние върху организационната култура и способства за целите на
организацията, в конкретния случай изисква и задълбочени
технически решения. В този аспект се развиват и ценностите на
организацията.
Зависимост на видове организационна култура и стилове за
разрешаване на конфликти
Съвсем очаквано е да има корелация между културата,
ориентирана към подкрепата и интегриращия стил за справяне с
конфликти (r = 0. 213*, p < 0.05). Основна предпоставка за това е
идеята, че средата може да се управлява чрез работа в екип,
развитие на служителите и възприемането на клиентите като
партньори. (Табл. 5).
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Таблица 5: Зависимост между видове организационна култура
и стилове за разрешаване на конфликти
Култура на
правила
Интегриращ
стил
Избягващ стил
Доминиращ
стил
Отстъпчив
стил
Компромисен
стил

Култура
на
подкрепа

Култура
на
иновации

Култура на
цели

.159

.213*

.126

.211

.131

.150

.080

.103

.140

.123

.087

.016

.001

.083

.006

-.140

-.112

.046

-.121

.001

***p < 0.001; **p < 0.01; *p <0.05
Допусканията се потвърждават частично по причина на
слабата отрицателна взаимозависимост между културата на целите
и отстъпчивият стил за разрешаване на конфликти (r = -0.140, p <
0.05).
В изследваните библиотеки при решаването на възникнали
конфликти се разчита на липсата на големи различия в ценностните
системи на служителите, на съвместното определяне на проблема,
както и на намирането на подходящи алтернативи с цел разрешаване на конфликтната ситуация, което е в тясна връзка с
ориентацията към потребителите. Конфликтите се разрешават с цел
постигане на общите цели и задачи (r = 0.211, p < 0.05). Очаква се
влиянието един на друг да върви по пътя на добрия пример и
взаимната помощ с доминираща роля на ръководителя (r = 0.140, p
< 0.05).
Прилагането на ориентация на организацията към ценностите
на „голямото семейство” в организацията може да е подходящо
поради ниската йерархичност на структурата и особеностите на
формалната комуникация.
Зависимости между типовете конфликти и стиловете за
разрешаването им
Стремежът за “завоюване на територии” и вземане на надмощие в групата закономерно води до проблемни ситуации (r = -0.291,
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p < 0.05). Колкото повече се засилва вътрешногруповият конфликт,
толкова повече се губи възможността за разрешаването му чрез
отстъпка и компромис (Табл. 6).
Таблица 6: Зависимости между типовете конфликти и
стиловете за разрешаването им

Интегриращ
стил
Избягващ
стил
Доминиращ
стил
Отстъпчив
стил
Компромисен
стил

Междугрупов
конфликт

Вътрешногрупов
конфликт

Ролеви
конфликт

.087

-.006

.517**

-.123

-.341

.319 **

.162

-.016

.430 **

.017

-.291 **

.327**

.088

-.177

.397 **

***p < 0.001; **p < 0.01; *p <0.05
Липсва съществена корелационна връзка при междугруповия
конфликт със стиловете за разрешаване на конфликти. Обяснение за
този факт могат да бъдат нечестите междугрупови контакти, както и
съсредоточаване на усилията за решаване на проблем в една група.
До доминиращия стил се прибягва тогава, когато едната страна е в
по-силна и по-изгодна позиция от другата, но като необходимо
решение на конфликтна ситуация от позицията на власт (r = 0.430**,
p < 0.01).
Новаторството и предприемчивостта са в благоприятна
ситуация, когато междугруповият и вътрешногруповият конфликт
са в ниска степен, а взаимоотношенията между отделните структури
на организацията провокират сътрудничество. Това се постига при
добра комуникация между групите и наличие на постоянна обратна
ръзка. Ролевият конфликт спъва новите идеи и творческия подход
към решаване на проблемни ситуации.
Резултатите от него до голяма степен потвърдиха предварително направената корелация между конфликти и култури.
Успехът на организацията се определя от климата в нея и
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загрижеността за хората. Едновременно с това тя се стреми към
устойчиво израстване и усвояване на нови ресурси.
Влияние на видовете организационни култури върху
типовете конфликти и стиловете за разрешаването им
С цел да се установи влиянието на вида организациона култура
върху видовете конфликти и стиловете за разрешаването им и за да
се даде отговор на въпроса какви са причините за тези взаимовлияния, е направен регресионен анализ. Статистическият дизайн,
чрез който може да се осъществи проверката на хипотезата,
предполага конструирането на регресивно уравнение със независима променлива “тип организационна култура”, а като зависими
променливи се включват “видовете конфликти” и “стиловете за
разрешаването им”. Регресионните уравнения са конструирани
поотделно за типа конфликти и за стиловете за разрешаването им. В
таблиците, представляващи резултатите от множествената стъпкова
регресия, са представени данните от стандартизираните и нестандартизираните β-коефициенти на променливите, които влизат в
регресионното уравнение, както и степента на значимост. В изследването е използван метода на множествената стъпкова регресия. От
значение са данните на първата стъпка. Измерва се липсата на
определената променлива в ситуациите на взаимовлияние. Коефициентът на регресията (Standardized Coefficients) е β. Въз основата
на стандартизираните β-коефициенти е възможно директно сравняване и преценка на относителната тежест на всяка променлива. Тъй
като се използват няколко зависими променливи, се въвежда като
допълнителен коефициент ΔR2 — Adjusted R Square. Той показва
процента на обяснената вариация. За да се провери хипотезата за
прогностичната функция на ценностните измерения на типа организационна култура върху конфликтите и стиловете за разрешаването
им, бе проведен стъпков регресионен анализ. В таблиците са
попълнени само статистически значимите резултати.
При прилагането на регресионният анализ на видовете организационни културии и тяхното влияние върху типовете конфликти не
се извеждат статистически значими резултати. Регистрираните
резултати показват, че организационната култура би изпълнила
своята интегрираща финкция спрямо груповите процеси тогава,
когато в нея доминират ценности, свързани както с целите и
постиженията, така и с добрите междуличностни отношения.
Може да се смята, че при конфликти цялостния организационен контекст дава възможност за сътрудничество. Междулич793

ностните противоречия не са в услуга на нито една от видовете
организационни култури и ощетяват стремежът за удовлетвореност
на членовете на организацията, атмосфера на взаимно разбиране,
съпричастност и толерантност, както и е в противоречие със
спазването на писаните и неписани правила и стандарти – това води
до липса на уравновесеност в междуличностните взаимоотношения.
Спазването на груповите норми определя същността на колектива и
улеснява социализацията на нови членове в групата. Когато
ролевите конфликти са овладяни или са в ниска степен, тогава
нараства личната заинтересованост и желанието за по-добро представяне.
По данни от предварително направена дескриптивната статистика културите в организацията са с много близки стойности. Като
предпочитани се извеждат доминиращата ценностна ориентация на
конкурентоспособност и подкрепа при развитието на другите. Тя е
ориентирана към запазване на сигурността на системата. Главната
задача на управлението е да води другите към производителност и
добри резултати. Непрекъсната промяна и неопределеност на
външната среда предполага не само гъвкавост и адаптивност, но и
контрол на системата с цел ефективност и конкурентоспособност.
От една страна се поддържа организационна култура насочена към
поддържането на йерархичните отношения, избягването на риска,
осигуряване на стабилност, а от друга – ориентация към задачата и
резултатите, постигане на гъвкавост и адаптивност към изискванията на ситуацията.
Според данните от регресионният анализ за влиянието на
типовете ценностни измерения върху стиловете за разрешаване на
конфликти се извеждат следните значими резултати, посочени в
Таблица 7.
Таблица7: Влияние на типовете култура върху стиловете за
разрешаване на конфликти
Култура
на
правила
Интегриращ
стил
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Култура
на
иновации

Култура
на цели

Култура на
подкрепа

Δ
R2

β
=
0.046,
03
р<0.029
6

Единствено интегриращият стил за разрешаване на конфликти
е стратегията, към която основно се прибягва за разрешаване на
противоречията. Логично и закономерно върху интегриращият стил
положително значимо влияние оказва подкрепящият тип организационна култура (β = 0.046, р < 0.029). Подкрепящата култура влияе
повече върху социалните и емоционални процеси в групата.
Характерно е изразяването на чувствата и желанието за участие в
груповите процеси. Търсенето на удовлетворяващи и за двете
страни решения за намиране на изход от конфликтната ситуация се
приема за организационна норма и ценност според данните от
анкетата. Въз основа на данните от изследването е регистрирана е
тенденция за синхронизиране на конкуриращите се ценности на
културата на подкрепата и културата на целите. Това се приема за
сравнително добър индикатор при изграждане на продуктивна
организационна култура, а тя е един от основните фактори за
ефективност на организацията.
Заключение
Издигната хипотеза се потвърди частично. Намирането на
иновационни решения зависи от липсата на агресивност и отразява
наличието на сътрудничество, което може да засили стремежа за
постигане на добри резултати. Търсенето на удовлетворяващи и
двете страни решения за намиране на изход от конфликтната
ситуация се приема за организационна норма и ценност. Такъв
подход дава възможност заинтересованите страни да намерят
удовлетворение на потребностите си като правят в равна степен
компромисни отсъпки. Единствено при добра междуличностна
комуникация могат да се прилагат такива подходи за разрешаване
на конфликти като търсене консенсус, вникване в предложената от
другата страна проблематика, желание за преговаряне. Според
данните компромисният стил оказва значимо влияние при комуникацията в организацията.
При високата неопределеност на външната среда данните от
изследването сочат придаването на водещо място на привързаността към организацията и поддържането на добра работа в екип.
Едновременно с това изискванията на външната среда водят към повисока оценка на онези културни фактори, които съответстват на
културата на целите, новаторските подходи, ориентацията към
потребителите, творческите решения и проактивното поведение.
Промяната в организационната култура се приема, че следва
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правилото за промяна в цялостното културно многообразие с цел
интеграция на новото както в поведението на ръководителите, така
и в поведението на членовете на цялата организация. Връзката на
организационната култура с управлението на конфликтите може да
се търси и в ефективното функциониране на организацията, и в
потребността от определяне централно място на човешкия фактор
за постигане на организационните цели.
Проведеното изследване и получените резултати могат да
подпомогнат диагностицирането и инициирането на промяна в
организационната култура. Подобряването на комуникацията в
рамките на изследваните библиотеки зависи в значителна степен от
характеристиките на организационната култура, в която се
осъществява.
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ВЛИЯНИЕ НА СКЕПТИЦИЗМА
КЪМ РЕКЛАМАТА ВЪРХУ БРАНДА
Лора Топурова
Магистър по Бизнес администрация
и Международен маркетинг
Резюме: Разширяването на полето на комуникация между
корпорациите и потребителите показва, че усилията за изграждане на
имидж на марките вече не са достатъчни. Вниманието се насочва към
потребителя, към неговите мисли, преживявания и желания като
резултат от опита му на полето на пазара. Появява се концепцията за
бранда, която поставя нови проблеми за решаване. Един от тях е
преосмисляне на ролята и значението на рекламата в контекста на
новите пазарни процеси. Формираното в годините недоверие към
рекламата се отразява на нейната ефективност и на възможността й
да изпълнява комуникативните си функции.
Ключови думи: имидж, бранд, реклама, скептицизъм.

1. От имидж към бранд
В своята история пазарът непрекъснато е търпял промени.
Променяли са се технологиите, формите на собственост, средствата
за пазарна комуникация, променял се е и потребителят. Тази
динамика неизменно е изисквала от производителите внимателно
следене и съобразяване с протичащите процеси и гъвкаво реагиране
на новите реалности.
Днес, в епохата на информацията, корпорациите все повече
съсредоточават усилията си в развиване и управление на комуникацията като елемент на маркетинга. Включването на информационната политика в конкурентната борба кара компаниите да
обръщат все по-голямо внимание на тази част от своята дейност.
Конкуренцията на информационното поле постепенно започва да
измества конкуренцията на стоките.
Насочвали усилията си дълго време върху усъвършенстването
на предлагания продукт, пренасочването на вниманието към
комуникацията, която не е тяхна основна дейност, изисква
пренастройване, обръщане към потребителя, търсене и прилагане на
нови подходи.
Още през седемдесетте години на ХХ век комуникационните
усилия на производителите се съсредоточават върху изграждане
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имиджа на марката. В условията на засилваща се конкуренция и все
по-трудно отличаващи се стоки, потребителят насочва своето
внимание към марката, към нейния образ като отличителна черта и
основание за избор. В началото целта е била персонификация на
абстрактните символи, идентифициращи конкретния производител.
Рекламата изиграва съществена роля в това отношение преди
всичко чрез избор и представяне на “лице” на марката. Изборът на
известни и уважавани хора за лица на марките дава възможност да
се осъществи трансфер на имидж от персонажите към марката. Това
прави комуникацията на производителите с потребителите поефективна, предизвиква по-голямо взаимно доверие.
В своята не много дълга история рекламата е натрупала
достатъчно опит, за да постига поставените й цели, без да може да
бъде изправена пред съда на общественото мнение. Съвременната
реклама дава по-скоро обещания за преживявания и твърде рядко
привежда доказателства. Още „по-безопасно” е създаването на
отлика чрез изграждане на имидж на марката. Разбира се, ако
продуктът наистина притежава отличаващо го от другите сходни
продукти качества, задачата е значително облекчена. Тогава на
рекламата й остава само да подчертае значимостта на това качество.
Съсредоточаването на информацията и въздействието върху това
качество го прави във възприятията на потребителите изключително, придава му се ново значение, натоварва се с нови функции.
Разширяването на полето на комуникация между марката и
потребителя днес включва все повече емоции, благодарение на
което тези взаимоотношения излизат извън икономическата сфера,
създават се предпоставки за взаимно разбиране и за трайна обвързаност. Само доброто познаване на потребителя, на неговите
чувства и неудовлетворени потребности и съгласуване на комуникацията с тях, може да постигне новата амбициозна цел – установяване на трайни взаимоотношения между икономическите
субекти на полето на пазара.
Вниманието на комуникационния мениджмънт се насочва от
изграждането на имиджа на марката към нейното възприемане от
публиките, към емоциите и впечатлението, което създава, към
оценката, която следва. Социалната изолация, която все по-силно
изпитва човекът в ерата на “информационната вълна” [11], изостря
потребността от удовлетворяващи емоционални връзки. И съвременните марки ги предлагат в контекста на концепцията за бранда.
Актуалните проблеми на полето на пазара намират своето
отражение и в изследванията на новите пазарни процеси. Редица
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автори [7, 5] проследяват и анализират създаването на бранда, с
което прокарват пътя за неговото навлизане в реалната практика на
корпорациите. Аакер обосновава новото значение и стойност на
бранда [1] - носи увереност, предизвиква емоции, свидетелства за
мястото на личността в обществото.
Брандът акумулира в себе си не само информация за марката,
корпорацията, но преди всичко той е отношение, нагласа, емоции,
личен опит на потребителя с марката. Това води до укрепване на
доверието между комуникационните партньори. Доверието на
полето на пазара, обаче, се гради най-добре на основата на
собствения опит и именно той е в основата на потребителската
лоялност. Неговото значение нараства още повече в условията на
често срещана нелоялна конкуренция, на некоректно отношение на
производителите към потребителите, на нарастващо недоверие към
бизнеса изобщо. Брандът трябва да преодолее недоверието, да
вдъхне увереност, да представи корпорацията като социално
отговорна, загрижена за потребителите, готова да помогне в решаването на проблемите им.
Така понятието „бранд” придобива широк социален смисъл,
натоварено с допълнителни функции, макар и несвързани пряко с
началните същностни характеристики на марката. Потреблението
все повече се превръща в символен акт, при който собствената
стойност на стоката отстъпва на заден план пред стойността на
бранда.
Разкриването на същността на бранда показва недвусмислено и
на теоретиците, и на практиците, че неговото изграждане не може
да се осъществява със старите средства.
2. Рекламата - инструмент за поддържане на бранда
Динамиката на социалната и по-конкретно – на пазарната
ситуация изисква комуникацията с потребителите да е гъвкава,
информацията за марката да е навременна, а подобни възможности
рекламата няма. “Производственият цикъл” на рекламата е сравнително продължителен, изработването на “рекламния продукт” е
скъпо и това поставя рекламата на по-задна позиция в сравнение с
другите форми на пазарна комуникация. Рекламата си остава, обаче,
незаменима в процеса на популяризиране на марката, когато трябва
да се стигне до възможно най-широка аудитория, независимо дали
това са потенциални потребители. Рекламата е незаменима и когато
трябва да направи една марка разпознаваема, след това
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маркетинговият ПР чрез специфичните си средства за пазарна
комуникация изгражда имиджа, завоюва доверие.
Рекламата е навсякъде, тя съпътства ежедневието на съвременния човек, независимо от това дали той проявява интерес към
нея. И това й носи негативи поради досада от натрапчивото й
присъствие. Но е безспорен фактът, че тя прави марките при
навлизането им на един пазар разпознаваеми и по този начин
създава благоприятни предпоставки за по-нататъшното въздействие
на другите канали за пазарна комуникация – медиите, стимулирането на продажбите, спонсорството и пр.
Възможността на рекламата да напомня информация, която
вече е била възприемана и дори запомнена, я прави важен
инструмент не само за напомняне, но и за затвърждаване на
формирана вече нагласа към марката. При наличие на положителна нагласа информацията, получена от рекламата, ще доведе до
засилване на положителните аргументи. Тя поддържа интереса към
марката и напомня за достойнствата на продуктите.
В контекста на все по-засилващата се и всеобхватна
комуникция на полето на пазара и непрекъснато увеличаващите се
разходи за реклама, естествено възниква въпросът за ролята на
съвременната реклама в процеса на поддържане на бранда.
Проблемът за ефективността на рекламата не е нов, но все още
не е намерил своето окончателно решение. В литературата се
срещат различни мнения – от твърдения, че ефективността на
рекламата не подлежи на измерване [5], предложения за измерване
на въвлечеността на реципиентите като резултат от въздействието
на рекламата [2], до измерване на настъпващите информационни и
трансформационни промени в реципиентите като резултат от
контакта с рекламните стимули и като показатели за ефективност на
комуникацията [10].
Резултатите от комуникацията винаги са били трудно измерими. Рекламата е само един от източниците на информация в
контекста и практиката на интегрираните маркетингови комуникации. В условията на криза корпорациите си задават още понастойчиво въпроса какъв е приносът й за поддържането на бранда.
И ако съмнения за ролята на рекламата при популяризиране на
марката вече не съществуват, то за поддържането на изграден вече
бранд все още съществуват неясноти.
Създаването и поддържането на бранда е инвестиция, чийто
ефект може да се прояви след продължителен период. Корпорациите проявяват естествено желание да разберат какъв е дълго800

срочният резултат от краткосрочните ефекти, т. е. какви
промени настъпват след показване на реклама на марката, или на
конкретен продукт след време, когато следата от рекламата в
паметта избледнее.
Както при проверка ефективността на въздействието на
рекламата върху потребителя, аналогично при търсенето на
критерии за ефективността на въздействието на рекламата върху
бранда, е необходимо да се започне от целите, а те от своя страна –
от елементите на бранда.
Според Е. Фарр [5] потребителският капитал на бранда се
състои от 5 елемента, подредени под формата на пирамида /по
аналогия с пирамидата на потребностите на Маслоу/. В основата на
пирамидата е присъствието и според автора то съставя 59 %. Към
каквито и ефекти да се стреми една корпорация, първото и
задължително условие, или предпоставка е марката да е разпознаваема, а още по-добре – добре позната. За да се постигне това, е
необходимо достатъчно дълго активно присъствие както на рекламното поле, така и на полето на реалния пазар. В условията на
жестока конкуренция между марките на пазара усилията не винаги
дават желаните резултати. Марката може да е продължително на
пазара, но да е останала неизвестна. Може да е постигнала разпознаваемост, което означава, че звучи познато на потребителите, но
това не е достатъчно, за да прояви потребителят готовност да
закупи стоката. При добре планирана и осъществена комуникационна политика, обаче, потребителят би могъл да разграничи една
марка от конкурентните. Остава важният въпрос - дали това разграничение е в полза на марката.
С появата на концепцията за интегрирани маркетингови комуникации целта вече е далеч по-амбициозна – марката да стане добре
известна. Включването на маркетинговия ПР в комуникационната
политика на съвременните корпорации дава възможност да се
предостави повече информация за марката. Това ново равнище на
познание повишава доверието на потребителя.
Засилената конкуренция, както и информационно претовареният потребител, са неблагоприятна предпоставка за продължително съхранение на информацията за марката. Въпреки информационната си активност, съвременният човек вече разбира
негативните последствия от информационната инвазия в ежедневието му и се опитва да ограничи достъпа на информация, която не
е важна за момента. А информацията в рекламата е точно такава.
Това означава, че постигнатото ниво на известност трябва да се
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поддържа. И в това отношение рекламата може да има съществен
принос. Така наречената „напомняща реклама” поддържа паметовата следа и периодично я актуализира, без да са необходими
особени капиталовложения.
Необходимостта да се поддържа интереса към бранда, който
вече е познат, поставя рекламата пред нови предизвикателства. Ако
според някои изследвания [3] потребителят гледа на рекламата като
на средство за забавление, би трябвало рекламата за напомняне на
бранда да бъде точно такава. Едновременно с това тя трябва да
съдържа елемент от предшестващите, за да се постигне затвърждаване на паметовата следа, но да включва и нещо ново. Поднесената
информация трябва да е нова за потребителя, за да има информационна печалба от нейното възприемане, и от друга страна - да е
непротиворечива на наличната вече в паметта. Затвърждаването на
наличната информация с допълнителна може да подпомогне
превръщането й в убеждение. Така потребителят няма да преживее
„информационно пресищане”. Американският потребител, например обича да му се разказват истории. Това поддържа любопитството към информацията, която продължава «историята», предизвиква съпричастност, подпомага идентификацията на потребителя с
марката.
Ескалиращите ефекти на комуникацията показват, че подходът
трябва да бъде променен. Преди всичко на преден план се оказва
необходимостта от осъществяване на убеждаваща комуникация. А
тя, от своя страна, е възможна само при добро познаване на
комуникационния партньор, в нашия случай – на потребителя.
Търсенето на нови възможности и средства за комуникация с
потребителите променя позициите на ПР, стимулирането на продажбите и пр. в пазарния комуникационен процес. Това означава
промяна на позициите и на рекламата. Няма изследовател на
пазарната комуникация, който да се е наел с омаловажаване ролята
на рекламата на етапа на навлизане на марката на пазара. Не е такъв
случаят, обаче, с ролята на рекламата за утвърждаване и поддържане на марката. Потребителят изпада в “информационно пресищане”, когато рекламата продължава да ангажира вниманието му с
известна информация. Реакцията в момента на възприемане на
такава реклама е негативно, но в краткосрочен план. В дългосрочен,
обаче, раздразнението отшумява, а задоволството от полезната
информация остава и влияе на потребителското поведение. В какво
се изразява това влияние?

802

За целите на подготвяната дисертация на тема „Въздействие на
рекламата върху бранда” беше проведено предварително изследване за установяване влиянието на доверието/скептицизма към
рекламата върху оценката на бранда на „Тойота”, който активно
рекламира. В изследването участваха само лица, които не са имали
директен опит с продуктите на бранда. Тяхната оценка е формирана
в резултат на пазарна комуникация и на практика се установяват
дългосрочните ефекти от комуникативното въздействие. Капферер
посочва, че брандът е жив спомен [6], а може би трябва да се добави
– „оживяващ” спомен, тъй като маркетинговите специалисти
активират паметовите следи чрез реклама, допълват спомена с нова
информация.
Проблемът за недоверието към рекламата е ангажирал вниманието както на практиците, така и на теоретиците. Той става още
по-актуален с поставянето на целта за убеждаване на потребителите. Информация, която се получава от източник, който се
оценява като недостоверен, се отхвърля, не се преработва и не
осъществява ефективно комуникационно въздействие.
Скептицизмът към рекламата се определя като общо недоверие
към рекламата като източник на информация и се изследва със
скалата на К. Обърмилър и Е. Спенджърбърг [9]. Въпреки, че
недоверието към рекламата е било проблем за рекламозаявителите
още от зората на рекламата, то е резултат както на обществен
стереотип, така и на индивидуалния опит на личността с рекламата.
Методиката не изследва скептицизма към конкретна реклама, а към
рекламата изобщо. Скалата е 5-степенна.
Методиката за измерване на доверието към бранда е на Дж.
Хес [4]. Тезата на автора е, че доверието към бранда се формира от
качества като алтруизъм, надеждност, честност и компетентност.
Скалата се състои от три подскали, които измерват оценката за
честността, алтруизма и надеждността на бранда. За настоящето
изследване са използвани само айтемите, които съставят първите
две скали. Оценката на надеждността изисква личен опит с
продукти на бранда. Изследователската цел на настоящата работа е
да се установи как комуникацията влияе на оценката на бранда
преди потенциалният потребител да е имал директен опит с
продуктите.
В изследването участваха 112 студенти. Средната стойност на
доверието към рекламата е -0,13. Отрицателният резултатът не
изненадва, тъй като по-високото образование, както и познаването
на целите и средствата на рекламата правят реципиентите (съот803

ветно потребителите) трудно манипулируеми, търсещи и предпочитащи информация за пазара и стоките от други източници.
Натрупаният, макар и не много богат, опит на пазарното поле,
показва по-голямо или по-малко разминаване между щедрите
обещания в рекламата и реалните качества и последствия от
използването на рекламираните продукти.
Скептицизмът към рекламата и достоверността на информацията в нея на изследваните лица не е силно изразен. Все пак
могат да възникнат опасения, че поднасяната в рекламата информация за стоки, които са нови на пазара и които разчитат точно на
рекламата, за да предизвикат интереса на потребителите, ще бъде
отхвърлена. Приближаващият се до нулата резултат би могъл да се
тълкува и в малко по-позитивен аспект – например, че не могат
категорично да определят доколко може да се вярва на
информацията, поднасяна като реклама за стоки.
Общата оценка на доверието към бранда на Тойота е близък до
оценката на доверието към рекламата – (-0,11). Нека да припомним
– измерва се доверие в резултат само на комуникация при
отсъстващ личен опит с продукти на бранда. Стойностите по
подскалите са съответно за алтруизъм -0,06 и за честност -0,12.
Прави впечатление относително големият процент от изследваните
лица (19% за скалата за алтруизъм и 9,5% за честност), чиито
отговори на съответните айтеми са 0 (не мога да отговоря). От тук
може да се направи предположение за причината на ниските средни
оценки, че те се дължат не толкова на недоверие, колкото на
непознаване дейността на Тойота. В условията на криза корпорациите се опитват да намаляват цените на стоките за сметка на
съкращаване на някои разходи, често за сметка на разходите за
реклама, и това води до дългосрочни негативни ефекти. Пренасочването на тези средства към стимулиране на директния опит с
продукта има своите основания, но при условие, че продуктът е
делим. Нагласата, формирана в резултат на личен опит с продукта, е
най-трайна. В противен случай, когато не би могъл да се стимулира
такъв опит, резултатите от недостатъчната комуникация с потенциалните потребители ще бъдат безразличие, или още по-лошо –
недоверие към марката.
Потърсената връзка между скептицизма /доверието/ към
рекламата и оценката на марката, която се формира на основата на
комуникация, се оказа еднопосочна средна по сила (r = 0,507), а r 2 =
0,25 при Sig. F=0,00, което означава, че 25 % от оценката на
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„Тойота” се определя от скептицизма/доверието към рекламата
изобщо.
3. Изводи
1/ Получените резултати на основата на ограничените по брой
изследвани лица потвърждават правилността на новата ориентация
на американските специалисти по маркетинг [5, 8], които
подчертават позабравения факт, че отношението към марката не
може да се формира само като резултат от рекламната комуникация.
Очевидно промените на пазара, както и на самия потребител, ще
изведат на преден план нови форми на пазарна коммуникация, като
например маркетинговия ПР. Стремежът да се изгради имидж на
социално ориентирана корпорация, загрижена за своите потребители, не може да се постигне със средствата на съвременната
реклама.
2/ Недоверието към рекламата, което отдавна се е превърнало в
обществен стереотип, ще продължава да се отразява негативно
върху нейната ефективност.
3/ Новите проблеми за решаване на полето на пазара откриват
нови изследователски полета за специалистите по маркетинг, но
доказват и необходимостта от мултидисциплинарен подход за
намиране на най-добрите решения.
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ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ РЕКЛАМАТА
Анелия Петрова
СУ „Св. Климент Охридски”
В своята история рекламата е изпълнявала различни функции. В
стремежа да помогне за решаването на актуалните пазарни проблеми,
тя е използвала подходи, които са предизвикали недоверието на потребителите. И днес рекламата е на “кръстопътя” на обективността и
субективността, на желанието да бъде полезна и на потребителите, и
на корпорациите. Натоварена с множество задачи, приемана като
неделима част от маркетинга с ясно дефинирани комерсиални функции,
рекламата се стреми да подобри своя имидж, за да защити мястото си
в системата на интегрираните маркетингови комуникации. Дали успява,
обаче, когато обществените нагласи към нея са неблагоприятни, а
цената ứ непрекъснато расте?
Ключови думи: реклама, функции, нагласи, ефективност

1. Основни функции на рекламата
Едва ли има друго обществено явление, което да предизвиква
такива противоречиви оценки, като рекламата. Появила се като
отговор на потребността да се информират потребителите за
налични на пазара стоки, нейните задачи и функции с годините
непрекъснато са се променяли и усложнявали. А с това са се
променяли и нагласите на потребителите към нея. За да се разкрият
причините за многообразието от оценки към рекламата – от пълно
отричане до възторжено хвалене - би трябвало да се проследят
функциите, които изпълнява рекламата, както и използваните
средства за тяхното осъществяване.
Най-рано възникнала, но и до днес останала основна, е
информационната функция. Рекламата осъществява връзката
между стоката и потребителя. Потребителят проявява интерес към
информация, която може да му бъде полезна. А информацията,
кодирана в рекламата, е точно такава. Тя уведомява потребителя за
наличните стоки на пазара, представя достойнствата на стоките,
обещава задоволяване на потребности. И тук се намира първата
предпоставка за формиране на недоверие към рекламата.
Когато в края на XIX и началото на ХХ век се появява
конкуренцията, пред рекламата се поставя задачата информирайки
потребителя, да представи рекламирания обект като по-добър от
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вече съществуващите на пазара. В желанието си да удовлетворят
желанията на производителите, рекламистите дават свобода на
въображението си и започват да преувеличават достойнствата на
стоките. В началото този “подход” така добре привлича вниманието
на неопитния на пазарното поле потребител, че се превръща в едва
ли не същностна характеристика на рекламата. Потребителите,
веднъж изпробвали стоката, лесно откриват пропастта между
обещанието и реалността и така се появява един от най-големите
“врагове” на рекламата – недоверието.
В стремежа си да привлече вниманието на потребителите, да
представи продукта в добра светлина, тя предоставя на потребителите внимателно подбрана информация. Възражението, че
рекламата не дава цялата информация за стоката, е основателно, но
не би могло да бъде и друго. Изследвания показват, че потребителите не желаят да получат цялата информация за многобройните
продукти, които ежедневно купуват и употребяват. Липсата на
свободно време и информационната претовареност на съвременния
човек го принуждават да редуцира информационната си активност
по отношение на пазарната информация до набавяне на информация
за онези качества на стоките, които биха могли да задоволят
водещите му потребности [9}. Tози подбор е основание за потребителите да „обвиняват” рекламата, че „прикрива” недостатъците
на рекламирания продукт. Дори и да не вземем предвид факта, че
рекламата не може да даде цялата информация за стоката, нейната
цел е да подпомогне продажбата на стоката и естествено вниманието на потребителя се насочва към онези качества, които биха
направили от рекламирания продукт или услуга желана алтернатива. Съвременната реклама, увлечена в стремежа си да предизвика
емоционален отклик в реципиента, все по-рядко привежда
аргументи и доказателства за щедрите обещания, които се отправят
към потребителя. И това допълнително стимулира недоверието към
рекламата. Потребителите не четат текста в рекламата, а и дори да
го прочетат, той не се запомня, тъй като идва обикновено в
неподходящ момент.
Рекламата прави продукта/марката по-конкурентноспособен.
За да бъде един продукт предпочетен пред друг, той трябва да
притежава някакво предимство. Всеки производител се стреми
неговият продукт да е различен от останалите. Дори самото отличие
вече е „крачка пред конкурентите”, защото потребителят търси
разнообразие. Но също така е важно и това отличие да е значимо за
потребителя. Само така потребителят ще преодолее недоверието
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към непознатия продукт, ще „изневери” на потребителската си
лоялност към друга марка. Стремежът да се представи продукта по
такъв начин „изкушава” и производителите, и създателите на
рекламата да преувеличават достойнствата и ефектите от употребата на продукта, формират завишени очаквания, които лесно
преминават в разочарование и недоверие към рекламата изобщо.
Често срещаната под различна форма „суперлативна реклама” е
предизвикана от засилената конкуренция на пазара и от все потрудното разграничаване на различните стоки. Използването на
превъзходната степен от този вид реклама крие рискове. Реципиентът с висока самооценка и добре развито потребителско съзнание се
чувства лишен от правото да даде собствена оценка за продукта. И
колкото по-силен е натискът от страна на рекламата за предизвикване на потребителска активност, толкова по-силно ще се
проявява т.нар. „ефект на бумеранга” – стремеж на личността да
възстанови ограничената му свобода на избор. Но ако все пак
повярва, че показаният в рекламата ефект ще бъде налице, той може
„да преживее” този ефект.
Светът в рекламата е красив, хората са щастливи, проблемите
са толкова лесно решими. Колкото и „сладникав” да е този изкуствено създаден свят, той е „островче на надеждата”, противопоставен на „втората действителност”, създавана от медиите, където
също има неистини. Хората вярват на оценките, които самите те са
направили, и рекламата създава предпоставки за положителна
оценка на рекламираните стоки, а потребителят сам, често с
удоволствие, прави лъжливи умозаключения, за които обвинява
рекламата.
Когато рекламата кодира обещанията за ефектите от употребата на рекламираната стока в картина, рядко може да се прочете
или чуе текст, който твърди, че същият ефект ще последва при
всяка употреба на рекламираната стока. Тя само ни показва
резултат, постигнат от персонажите на екрана. Необходимо е да се
напомни, че социално зрелият потребител разбира същността и
предназначението на рекламата и не би следвало да е воден от
желанието да превърне „мечтаното невъзможно” в действително.
Макар и не като иманентно присъща на рекламата функция, но
тя осъществява и социализационни влияния. Представянето на
дадена стока и нейната употреба е в опреден социален контекст,
демонстрират се определени модели на потребителско поведение,
които често надхвърлят тясната рамка на потреблението. Във
възприятията на реципиентите се изгражда един свят, който е
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съвършен – всички са здрави, щастливи, обичани – и разбира се,
благодарение на употребата на конкретен продукт. Така изконни
човешки ценности се заменят с други, с ограничено значение, но
пък лесно постижими, стига да имаш пари, за да си купиш
съответната стока, чиято употреба ще те направи красив, желан,
успешен… И още един факт трябва да се вземе предвид – рекламата
се явява агент на социализация тогава, когато другите агенти семейството и училището – не се ангажират със съзнателно
управление на този процес.
Интересът на рекламозаявителите е воден от стремежа им за
печалба и съвсем не е подчинен на обществения интерес да се
формира определен тип личност. Може би само сред средите на
теоретиците понякога се поставя въпроса за възпитателните ефекти
от рекламата. Проблемът привлича вниманието и на по-широката
общественост през 60-те години на миналия век, когато рекламата,
повлияна от сексуалната революция, прекрачва нормите на обществената търпимост и прави крачки към порнографията. Клаусен
посочва освен ориентиращата роля на рекламата за потребителя в
пазарните процеси и нейните възпитателни функции [3]. По-късно
Херманс прави разграничение между икономическото и социализационно съдържание на рекламата, като подчертава, че рекламата
осъществява латентна социализация. Авторът, обаче, посочва, че
потреблението в съвременното общество е придобило особено
значение и комуникацията по повод стоките все повече излиза
извън рамките на латентната потребителска социализация [5].
Към тези могат да се добавят редица други функции, които
правят рекламата абсолютно необходима на всеки етап от жизнения
цикъл на една стока. За някои функции, обаче, потребителят не
знае, неговата оценка и нагласа към рекламата се определя от
собствения му контакт с нея и от последствията от този контакт.
Основната цел на рекламата се изразява в едно - да промени
поведението на потребителя. И разгледаните функции са
подчинени на тази основна цел. Кроебер-Рийл дори дефинира
рекламата с тази ú основна функция, като подчертава, че рекламата
е опит за повлияване на мнението на потребителя чрез използване
на особени комуникационни средства [6]. И трябва да признаем, че
опитът е успешен.
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2. Формиране на нагласи към рекламата
Проблемът за нагласите към рекламата не е нов. Той се появява
не само като теоретичен, но и като практически проблем, когато
рекламата загубва доверието на потребителите в стремежа си да
представи рекламираната стока във възможно най-добра светлина.
Преувеличаването на достойнствата на рекламирания обект води до
разочарование не само към стоката, но и към рекламата като
източник на информация.
Как се формира нагласата към рекламата?
Както всяка нагласа, така и тук тя е съставена от три компонента – когнитивен, афективен и поведенчески. Когнитивният
компонент се формира на основата на знанието за същността и
функциите на рекламата, а емоционалният – от емоциите, които тя
предизвиква. Дейностният компонент е резултат от тези два и
представлява готовност на реципиента да реагира по определен
начин при реална или представна среща с обекта – в случая с
рекламата. Посоката, или знакът на нагласата, до голяма степен
определя поведението в резултат на този реален или представен
контакт с обекта. Колкото по-високо е познавателното ниво на
реципиента по отношение на рекламата, толкова по-критичен е той
към информацията, която му се предлага, а познаването на
механизмите на въздействие на рекламата води до изработване на
“защитни механизми” срещу нейното въздействие. Кое знание,
обаче, води към положителна или отрицателна обща нагласа към
рекламата – това, че тя изпълнява информационни функции,
нейната социална роля, или хедонистичният ú компонент? Отговорът на този въпрос трябва да се търси както в личностните характеристики на реципиента, така и в опита, който потребителят е
натрупал на реалното пазарно поле. Както посочва Грийн [4],
рекламата може да се хареса както заради полезността на съдържащата се в нея информация, така и заради развлекателния ú
характер, или и заради двете. Авторът пояснява още, че на отношението към конкретна реклама могат да влияят още редица фактори –
като се започне от настроението, в което се намира реципиентът,
през отношението към рекламираната марка и се стигне до
графичното оформление на рекламата.
Потребителите очакват от рекламата полезна информация,
която да ги ориентира в морето от стокови алтернативи. Рекламата,
обаче, все по-често е източник на забавление. В името на положителната емоционална стимулация тя предоставя все по-малко
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информация относно качествата на стоката и насочва вниманието
към преживяванията на потребителя в процесса на нейната
употреба. Ако рекламата, обаче, е предизвикала положителна
емоция, и именно тя е в основата на отношението както към нея,
така и към рекламираната стока, възниква въпросът дали е трайно
едно такова отношение. Ако не последва изпробване на продукта с
последваща положителна оценка, или добавяне на още значима за
марката и продукта информация, емоцията ще “избледнее”, а с нея
ще отслабне и нагласата. И отново се стига до въпроса за
ефективността на рекламата, неделимо свързан както с целите ú,
така и със средствата за постигането им.
Едни от най-новите изследвания на ефективността на рекламата показват, че харесването на рекламата се пренася и върху
стоката [2]. Пренебрегването на такъв обективен фактор, като
промяна на продажбите в резултат на рекламното въздействие
върху потребителя и поставянето на акцент върху емоционалния
отклик, предизвиква спорове. Но е факт - забавната, привлекателна
с красивите персонажи реклама не само ще привлече вниманието,
но и ще го задържи, а следователно ще се увеличи и вероятността
да бъде запомнено рекламното съобщение. Изследванията на
посочения автор показват, че високите стойности при оценка на
привлекателността на рекламата се свързва с високи оценки по
показателите „Релевантна информация”, „Емпатия” и „Развлечение”, а ниската привлекателност е резултат от високи оценки по
показателите „Отчуждение” и „Позната реклама”. Информационният компонент отново присъства, но вече като фактор за
увеличаване привлекателността на рекламата. Това показва, че и в
стремежа си да се забавлява с „неспецифични” средства като рекламата, потребителят очаква тя да му достави онази информация,
която му е необходима при избор на стокова алтернатива.
Друг опит в тази посока прави Шлингер, който създава скала за
измерване „профила на реакцията на зрителя” (VRP) и въпреки
опитите да се дистанцира от измерването на когнитивните компоненти на рекламата, и той включва показатели като «осведоменост»
и «важни новини» [8].
Путо и Уелс продължават линията на повишаване изискванията към рекламата, като посочват, че тя трябва да приближава
реципиента до реклaмираната стока. Посочените автори въвеждат
критерии за измерване на информационния и трансформационния
аспект на рекламата, като последният трябва да отчете измененията,
настъпили в реципиента след нейното възприемане [7]. С други
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думи, ако рекламата е спечелила недоверие, предизвикала е раздразнение в реципиента, тези чувства ще се пренесат и върху
рекламираната стока. Разбира се, колкото и занимателна да е
рекламата, потребителят иска да извлече от нея и рационална полза,
научавайки полезна информация за предлаганите на пазара стоки.
3. Измерване на студентски нагласи към рекламата
Установяването на обществените нагласи към рекламата е
сериозно предизвикателство за всеки изследовател, особенно за
психолога, който би искал да установи какви когниции и емоции
стоят зад определена нагласа и още по-важно – как ще се отрази
съответната нагласа върху поведението. Това е особено важно за
производителите, които биха искали да прогнозират потребителското поведение. Формирането на положителна нагласа към
рекламата в младите хора е особенно важно, тъй като затвърдената
в практиката положителна нагласа ще определя както информационната им активност на полето на пазара и използването на
рекламата като източник на ценна информация, така и начинът на
реагиране и преработка на рекламните стимули. По-високото
образование, практически неограниченият достъп до информация и
когнитивната активност на студентите ги прави често използван
обект на изследване. И макар че получените резултати от изследването на ограничена по обем извадка не може да бъде основание за
обобщения и изводи, те все пак имат познавателна стойност, могат
да служат като ориентир при разработване на рекламни стратегии.
За изследване нагласите на студентите към рекламата бяха
изследвани 98 студенти в две специалности от Софийски университет – психология и икономика - поради следните съображения:
– Студентите от Стопански факултет имат ясна представа за
функциите на рекламата и за нейното значение за позициониране на
стоките на пазара. Едновременно с това те са потребители,
изложени като всички останали на нейното въздействие.
– Студентите по психология, поради професионалната си
ориентация, са запознати с механизмите на въздействие на рекламата. И те, в ролята си на потребители, са подвластни на
обществените стереотипи и на ограничения си собствен опит.
За изследване на нагласите към рекламата бе използвана
методика на Полей и Митал [1]. В нея са намерили място представите на авторите, че обществените нагласи към рекламата са
резултат както от личния опит с рекламата, така и от представата им
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за социалния ефект от нея. Тридесетте айтема описват оценката на
рекламата от гледна точка на нейната информационна функция, на
предизвикването на удоволствие от забавния ú характер, като
стимулираща икономиката, подтикваща към консуматорство и
подвеждащия ú характер. Скалата е 5-степенна от Ликертов тип.
Средната оценка по измерващия общата нагласа към рекламата
айтем „Като цяло рекламата е нещо добро” е положителна. При
студентите по икономика тя е 0,95, а при студентите-психолози е
0,69. Като цяло позициониращите се в положителната скала средни
оценки са обнадеждаващи от гледна точка на възможността при
положителна нагласа към рекламата да се осъществява ефективно
въздействие. Сравнително ненаситеното рекламно пространство в
България, както и относително краткото ú присъствие в медийното
поле, очевидно не е довело до „пресищане” с рекламни стимули.
Рекламите, които се излъчват по телевизията, са на утвърдени
марки с достатъчно продължителен опит в рекламната комуникация
и повечето от тях са направени професионално, отговарят на
изискванията за ефективна комуникация.
Интерес представлява оценката на рекламата като обществено
явление по отделните скали. И тук проличават някои различия
между двете групи студенти. Оценката на информационната
функция на рекламата, дадена от студентите по икономика, е 0,19, а
на студентите-психолози е - 0,15. И двете са близки до нулата, но
едната – в положителната, а другата – в отрицателната скала. Като
се има предвид, че основната функция на рекламата е именно
информационната, тези ниски оценки навеждат на мисълта, че тя е
останала на заден план. Стремежът на съвременната реклама да
стимулира емоционално реципиента, да кодира информацията
предимно в картина, с други думи – да забавлява реципиента,
пренасочва вниманието му. Разликата в оценките на двете групи
изследвани лица не е статистически значима.
Хедонистичната ориентация на рекламата, обаче, също не е
високо оценена. Студентите-психолози са дали средна оценка 0,22,
а студентите по икономика – 0. Тези резултати показват, че представата на студентите за забавление не се вмества в рамките на
комерсиално ориентираната реклама.
Задоволителни са резултатите от оценката на икономическата
полза от рекламата. Студентите-психолози са дали средна оценка
0,81, а студентите по икономика 0,84. Тези близки по стойност
оценки показват, че студентите по психология, колкото и да са
далеч от теоретичното осмисляне на пазарните процеси, поради
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добрата им обща култура и отвореност към процесите на пазара,
оценяват значимия принос на рекламата в системата на маркетинга.
Едно от често отправяните обвинения към рекламата от
нейните критици е, че тя стимулира желанието на потребителите да
притежават стоки, от които реално нямат нужда. Насочването на
вниманието към потреблението и натоварването му с други функции, като например за легитимиране на личността в обществото, за
повишаване на самооценката, води до промяна на ценностите и
извеждане на материалистичната ориентация на предни позиции в
ценностната система. Студентите по психология виждат такива
ефекти от въздействието на рекламата – съответно тяхната оценка е
0,46, докато оценката на студентите по икономика е по-ниска – тя е
0,16. Близкият до нулата резултат може да означава и че не са се
замисляли над такава възможност, или им е трудно да преценят
дали точно рекламата е факторът за очевидната материалистическа
ориентация на съвременния човек.
И двете групи студенти дават негативна оценка на социализиращата функция на рекламата.
Айтемите, в които се твърди, че рекламата е подвеждаща и че
обижда интелигентността на средностатистическия купувач,
предизвикват несъгласие, макар и не категорично – при студентите
психолози несъгласието е малко по-изразено от несъгласието на
студентите по икономика. Стойностите са съответно – 0,24 за
първите и -0,15 за вторите.
Разгледаните разлики в двете изследвани групи бяха проверени
с Т-тест и се оказаха статистически незначими. Въпреки разнопосочната професионална подготовка на двете изследвани групи
студенти, която би следвало да се отрази на когнитивните компоненти на нагласата към рекламата, а оттам – и на оценките на
рекламата по отделните подскали, резултатите показват друго.
Вероятно доминиращата обществена нагласа към рекламата, която
не е успяла още да предизвика онази степен на досада, каквато се
наблюдава в други държави, както и присъщата на младите хора
“отвореност” към информацията, са факторите, които формират
тези несъществени различия в нагласата.
Полът и при двете групи не се оказа фактор за различна
нагласа към рекламата. Въпреки, че жените откликват много посилно на емоционални стимули (каквито предоставя рекламата) и
проявяват по-голям интерес към стоките и пазара, насочеността към
професионалната подготовка и сравнително ограниченият им
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финансов ресурс, допринася за тази несъществена в статистическо
отношение разлика.
Обобщение
Функциите на рекламата са се увеличавали, а задачите ú са се
усложнявали. Промяната на подходите ú, поставянето на акцент
върху емоционалната стимулация променя очакванията на реципиентите, както и оценката им за основната функция на рекламата –
информационната.
Формираните негативни обществени нагласи към рекламата се
възпроизвеждат, независимо от стремежа на рекламните специалисти да я изведат “на светло”, да спазват правилата и ограниченията,
налагани на различните източници на информация.
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АСПЕКТИ НА ПОЗИТИВНОТО
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
Билиан Маринов
Технически университет – София
Резюме: Концептът „психологически капитал” (ПК) е предмет на
настоящия анализ. Откроява се неговата функционална роля във връзка
със стимулирането на менталните процеси на индивида в организацията.
Това е предпоставка за „разкриване” на латентния личностен потенциал
до равнището на висока трудова мотивация. Целта е да се обединят
теоритичните и емпирично значими подходи в областта на организационното развитие като се фокусира вниманието на изследователите
върху компонентите на ПК и тяхното съдействие в управлението на
кризисни ситуации. Те са познати в литературата предимно като
„качества-състояния” (state-like), което бележи нов етап в еволюцията
на концепцията за „чертите на личноста” (trait-like) като следствие от
интеракционисткия подход в персонологията.
Ключови думи: психичен капитал, самоефективност, надежда,
оптимизъм, устойчивост

Въведение
Многобройните примери за влиянието на реорганизациите като
главен фактор за стрес на работното място [1] по парадоксален
начин предопределят организационните сривове или възходи,
централизация или децентрализация, „съкращения” или „сливания”
в бизнеса. По-често обаче тяхната роля в афективната динамика на
организацията е дисфункционална особено поради нарастващата
конкуренция за корпоративна власт в глобален мащаб.
На фона на съвременната икономическа и морална нестабилност интересът на изследователите към оптималното функциониране на индивида в организацията се изостря и бележи възход в
достигане до идеята за позитивен „психологически капитал”.
В духа на позитивната психология специфичната човешка
активност (творчество, компетентност, самодоказване) е водещ
ценностен приоритет, от който зависи разбирането на организационния живот и поддържането на „здравословно” общностно
съзнание [2]. Това се основава върху постановката, че здравето не
се определя толкова от отсъствието на болест (англ. dis-ease),
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колкото от наличието и поддържането на оптимален процес на
оздравяване (ease).
Ролята на семантичната връзка между думите „здрав” и
„цялостен” в англ. език също позволява да се разшири представата
за организационната микро-динамика. Така мениджър или
служител, които не могат да видят очевидни истини, не използват
цялостното си съзнание. Или организация, която е „сляпа” за
собствените й проблеми и грешки, не може да бъде здрава, т.е.
цялостна. Една „проглеждаща” организация следователно се нуждае
от увеличаване на съзнателните усилия в процеса на преобразуване
на качествата-дефицити в качества-добродетели на възпитаващата
културна идентичност.
Настоящият анализ има за основа холистичната парадигма при
обяснение на човешката мотивация по пътя на позитивно ориентираното поведение. Това предполага изследователските търсения да
установят както фактите за организационните „върхове” и „низини”, така и за намиращото се на границата между тях. Ударението е
поставено върху „доброкачествения” интра- и интер-психичен
потенциал за осъществяването на стъпка в намиране на решение, а
не върху пасивното дистанциране от проблема. Това е ключов
принцип, тъй като се отнася не само до нашето физическо, но
предимно до нашето ментално, а следователно и организационно/
общностно здраве. Социалната реалност, притежаваща такова
здраве, се характеризира не с отсъствието на проблеми, а с
активното и ефективно поведение на участниците при справяне с
кризисни ситуации.
Целта е да се открият средства и методи за позитивна интервенция с оглед актуализирането на латентния потенциал и съзнателната воля на участниците в бизнеса. По-съвременно основание за
подобно намерение може да бъде приносът на Seligman и Peterson за
класификацията на инструменталните ценностни сили (на англ.
„values in action”) в индивидуалната и груповата психична динамика
[3]. Като резултат от изведените от тях добродетели (или „опорни
точки” на характера) приложими към трудовата мотивация е
постигнат крос-научен диалог относно взаимодействието между
„стабилните” черти (trait-like) на личността и екзистенциалната
среща [4] между „неповторимата ситуация” и актуалното автентично състояние (state-like) на индивида [1]. Този нов интеракционизъм се присъединява към Позитивните подходи в организационното поведение като допълва общата картина на персонологията в разбирането за трудовата мотивация и личностните
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атитюди на „успеха”; и докато в традиционната психология ученият
или терапевтът се фокусират главно върху негативните аспекти на
човешкото поведение (дисфункции, дефицити, патология) нарастващия интерес към позитивната психология се дължи на проблема
за цялостния личностен потенциал, пълноценното функциониране и благополучието на индивида, обединени в понятието
„психологически капитал” (ПК).
От тази гл.т. концептът ПК предлага част от теоретикоприложната рамка за личностно приспособяване и развитие в
перспективата на позитивното организационно поведение (ПОП).
Всичко това дава основание да се застъпи хипотезата за
възможността да се преобразува негативното влияние на кризисните ситуации – изолация, отчужденост, несигурност, заплахи или
свръхнатоварване, които „накъсват” менталната карта на участниците в организацията, в позитивен ПК. Краткосрочните фасилитиращи тренинги за насочване на индивидуалното съзнание към
момента на преживяването биха способствали за разкриването на
такива позитивни потенциали на личността, каквито са „състоянията” на надежда, оптимизъм, устойчивост и увереност, представляващи еволюционни достижения на индивида в контекста на
реорганизации.
1. Задачи и приноси на позитивната психология (ПП) за
организационното развитие
Ако психологията традиционно се фокусира главно върху
патологията и дисфункциите, то несъмнено позитивно-ориентираната школа би могла да предложи една допълваща перспектива,
разкриваща ценностната база на личността в даден социум. Напр.
схващанията за ангажираност в работата или професионално здраве
очертават теоретичния антипод на познатия синдром „емоционално
прегаряне” (burnout). Показателни в това отношение са данните [1]
от емпирични изследвания на Schaufeli и Bakker (2003). Те доказват
устойчивата разлика между служители с по-ниска и по-висока
степен на ангажираност. Стресът и риска за здравето нарастват
обратнопропорционално на ангажираността при първите, които
постепенно стигат до емоционално изтощение и прояви на цинизъм.
За разлика от тях поведението на техните колеги, отчитащи висока
ангажираност, е съпроводено с чувство на ентусиазъм и висока
трудова мотивация.
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1.1 Значение на ПП за организационното развитие (ОР)
Главна задача на това сравнително ново направление в
психологията е да се изследва и обясни значението на доброкачествения потенциал в автономията и жизнения път на личността.
Тази парадигма кореспондира с холистичния възглед за човека и
неговото поведение в конкурентна среда или ситуации на силен
стрес, разкриващи цялостния му образ и идентичност отвъд
ограниченията на социално-икономическите условия. Аналогични
са идеите за професионално здраве, ПОП, удовлетвореност от
работата, човешки капитал, както и схващанията за гражданското
поведение (чувство за общност), чийто смисъл препраща към
етимологията на съвременно звучащата дума „civility”.
1.2 Теоретични равнища на позитивната психология (ПП)
Основните теоретични равнища, които обхваща позитивната
психология се отнасят до следните три групи въпроси:
• за позитивните емоции;
• за позитивните характиристики на личността;
• за „позитивните” институции.
Разбирането за позитивните емоции утвърждава идеята за
съгласуваност с миналото, удовлетвореност в настоящето и надежда
за бъдещето. Схващането за позитивните характеристики се
отнася до учението за силата и добродетелите на личността, каквито
са потенциалът за любов и работоспособност, решителност, състрадание, креативност, любознателност, интегритет, самопознание,
въздържание, самоконтрол и мъдрост. Опознаването на позитивните институции се свързва със значението на условията,
благоприятстващи подобряването на общностното съзнание на
индивидите каквито са справедливостта, отговорността, грижата,
възпитанието, организационната етика, лидерството, екипната
работа, целепостигането и толерантността.
2. Съвременни подходи в перспективата на ПП
Съвременните приложни подходи, обединен под наименованието „Позитивно организационно поведение”, намират теоретична и емпирична основа предимно във възгледите на хуманистичната
персонология на Г. Олпорт, К. Роджърс, Е. Маслоу, социалнопсихологическата парадигма на Бандура и някои фундаментални,
макар и в по-имплицитна форма, идеи за еволюцията на ценностното съзнание на общността от разработките на А. Адлер, Е. Фром,
В. Франкъл, Е. Ериксън, М. Ск. Пек и др.
820

2.1 Класификация на добродетелните потенциали на
Селигман и Питърсън
Seligman и Peterson (2004), автори на „Потенциали и
добродетели на характера: Ръководство и класификация” предлагат
изследване и описание на 24 личностни характеристики въз основа
на тяхната приложна концепция за развитие на доброкачествения
човешкия потенциал в организацията [3]. Всичките 24 потенциални
„жизнеутвърждаващи сили” на характера са категоризирани в шест
групи добродетели: Мъдрост и Познание (когнитивни сили);
Твърдост (емоционални сили); Хуманност (интерперсонални
сили); Справедливост (общностни сили); Въздържание (съхранителни сили); Трансцендентност (висши ментални сили).
Основаното-върху-индивидуалните-сили развитие преминава
[5] през три последователни етапа: a) разкриване на заложбите; b)
определяне на индивидуалната житейска мотивация; и c)
поведенческа промяна. Необходими условия за това са: разкриването на заложбите на индивида и тяхното реализиране,
което е възможно въз основа на онтогенетично формиралата се
индивидуалност на равнището на себепознание и умения (Hodges
и Clifton, 2000 [1]).
2.2 Други класификации на позитивните подходи в
организационното поведение
Аналогична класификация в ОП е по-рано (2002) предложената
от Snyder и Lopez [6]. Тя обединява пет изследователски и приложни подходи с насоченост към: емоциите (щастие, или flow –
Csikszentmihalyi [7]), когнитивните функции (самоефикасност;
целенасоченост), цялостната личност (self), междуличностните
отношения (прошка, емпатия), биологията (издържливост,
устойчивост във времето) и копинг-стратегиите (чувство за хумор,
духовен обмен). Още по-назад може да се открие синтезиран модел
за разширяване на ПК в организацията чрез стимулиране на
надеждата, субективното благополучие и увереността (самоефикасност – Бандура) на участниците в нея [8].
Изследователите са единодушни, че насочеността на съзнанието към и прилагането на т.нар. „доброкачествени сили на
характера” улеснява целепостигането, развива ангажираността в
работата, увеличава общата жизненост и благополучие на индивида
и засилва неговите конкурентни предимства.
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3. Позитивното организационно поведение и концептът
„психологически капитал” (ПК)
Феноменът ПК е сред най-надеждните емоционални и
когнитивни ресурси, подобряващи работната изпълнителност и
удовлетвореност. Той е по-ясно дефиниран в работите на Luthans и
Youssef (2007) като „приложна система от позитивно ориентирани човешки добродетели и психичен потенциал ... за повишаване на работната ефективност” [9]. Сходните концепти като
професионално здраве, позитивно поощрение, процедурна
справедливост, организационно гражданско поведение, отдаденост
на работата и др. също позволяват да се изтъкне значението на
позитивната личностна себереализация като предпоставка за ОР.
Що се отнася до негативните емоции на работното място може
да се отбележи, че те биха имали значението единствено на повод
(стимул) за развитие на латентните сили на индивида, но не биха
могли да бъдат ценностен ориентир и средства в тази посока.
3.1 Качества-състояния и ПК
ПК може да се отграничи концептуално и емпирично от
останалите позитивни подходи [10] в ОП по няколко основни
критерия. Първо, ПК е проактивен и функционален личностен
модел на „отвореност към развитие”. Второ, ПК се припокрива с
определени „качества-сътояния” (вж.: фиг. 1), които участват в
неговото изграждане и се намират при непрекъснато взаимодействие помежду си. И трето, ПК се развива при интензивни
краткосрочни интервенции. Това се потвърждава от емпиричните
данни на Avey, Luthans и Mhatre (2008) в рамките на проведените от
тях лонгитюдни изследвания [11].
Увеличаване на капитала за конкурентно предимство
Традиционен
икономически
капитал

Човешки
(интелектуален)
капитал

Какво имам?
• Финанси;
• Материални
придобивки

Какво знам?
•
•
•
•

Опит;
Образование;
Умения;
Идеи

Социален
капитал

Позитивен

Ψ-капитал

Кого познавам?

„Кой съм”?...

• Отношения;
• Соц. мрежа;
• Приятели

«Увереност»
«Надежда»
«Оптимизъм»
«Устойчивост»

Фигура 1: Еволюционна рамка на организационния капитал
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Фигура 1 показва постепенното „изместване” на изследователския интерес от макро- към по-неосезаемото микро-организационно равнище, където еквивалент на развитие е уникалността и
конкурентното предимство на една организация [9]. То е следствие
от индивидуалното израстване с фокус върху позитивните (съзнателни) ресурси интегрирани в състава на ПК, или т.нар. „състояния”
на функционалната личност, и е фактор за висока трудова мотивация. Отделните въпроси насочват към стимулиране на менталната база на индивида в контекста на организационната микродинамика. [Изясняването на последния въпрос от така представената схема препраща към следващия още по-проблематичен пети
етап (Кой искам да бъда?) на трансформиране на актуалния Азобраз по посока на един възможен-Аз-образ в бъдещето, което може
да прерастне в обект за по-нататъшни дискусии].
Позитивният личностен конструкт ПК обединява следните
качества-състояния: (1) самоефективност /self-efficacy/ – увереност
в успеха от усилията при предприемане на предизвикателни задачи;
(2) оптимизъм /optimism/ – създаване на положителни атрибути на
постигане „сега” и в перспективата настояще-бъдеще; (3) надежда
/hope/ – постоянство в осъществяването на зададените цели и ако е
необходимо пренасочване на пътищата към целта от гл.т. на
крайния успех; и (4) устойчивост /resilience/ – издържливост или
енергично овладяване на кризисни ситуации до постигане на
успешен завършек.
Макар че други подобни позитивни конструкти като напр.
мъдрост, щастие, емоционална интелигентност или кураж по-рано
са били смятани за компоненти на ПК, изброените по-горе четири
дименсии очертават неговите най-съществени аспекти с приложна
стойност. Този осъвременен модел на ПК демонстрира пряка
обвързаност с високата работна изпълнителност, по-малко
отсъствия от работа, незначителни прояви на грубиянство и
цинизъм сред служителите, висока трудова удовлетвореност,
отдаденост на работата и гражданско поведение [1].
3.2 Детерминанти на позитивния ПК
Съществен критерий в осмисляне на позитивния ПК от гл.т. на
ОР, е той да бъде схващан не като константна личностна характеристика, а като състояние [1]. Последното предполага ориентация
на субекта към разкриване потенциала за промяна в избора на
съответно на непредвидените обстоятелства поведение.
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3.1.1 За „чертите” на личността в перспективата на
интеракционизма
Поредица от изследвания, които допринасят да се отграничи
значението на ПК „като-състояние” намират теоретичен опонент
във възгледите за първостепенната роля на чертите. Възприети като
единица за анализ в концепцията на Олпорт „чертите” са потвърждение на тезата за уникалността на индивида като функция от
специфични предразположености [8]. При описанието на биографичната личност индивидуалните черти или т.нар. „дизпозиции” се
определят като съзвучни с фразата «присъщи на индивида».Те
обуславят постоянните, устойчиви и типични за разнообразните
ситуации особености на нашето поведение. Доминира убеждението,
че поведението на човека се запазва относително константно в
разнообразни ситуации. Подобно разбиране за чертите (trate-like)
означава, че различните стимули биха предизвикали еквивалентни
на тях реакции, така както различните реакции (чувства, усещания,
интерпретации, действия) биха имали аналогично функционално
значение. Следователно формирането на личностната структура е
резултат от опосредстващата функция на чертите, които инициират
съответно на ситуацията поведение.
По-късно учените се присъединяват към тезата, че определящи
за поведението са както чертите на личността, така и ситуативните
променливи, което дава основа на интеракционисткия подход в
персонологията [8].
3.1.2 „Състоянието” като ценностен процес в организационната микро-динамика
За разлика от концепцията за чертите (trait-like) при анализа на
ПОП в кризисни моменти е по-очевидна връзката с неговото
описание „като-състояние” (state-like). Така напр. при по-рискови за
оцеляването на организацията ситуации един мениджър може да
бъде изправен пред сериозна дилема. Той може или да предпочете
утвърждаването на собственото статукво и задоволяване на собствените интереси, или да вземе решение с оглед дългосрочното развитие на организацията и нейните членове. Вторият избор
преполага поведение, което се отнася до изграждането на „корпоративно съзнание” [12] или ценностната база на работното място. Т.е.,
поведението на мениджъра може да не е единствено отражение на
определена личностна диспозиция, а да бъде завършек на
съзнателно мотивиран процес, въпреки кризисната ситуация. Това
се отнася за случаите, при който относително константните
824

личностни черти не могат да обяснят избора на правилното
поведение в променлива среда. Напр. черти като доминантност,
креативност или гъвкавост са определящи за личностната структура
на субекта в присъствието на значимите други. Тяхната обективация обаче ще отстъпи пред нуждата от решение, когато същият
намери банкнота от десет лева пред вратата на приятелския дом.
Подобни стимули предизвикват по-скоро прояви на честност (или
нечестност), но не и на доминантност и т.н.
Следователно индивидуалните особености имат свойството да
укрепват в социалните ситуации. Те се трансформират в ценностен
(морален) кредит за участниците в корпоративната общност и
стават база за изграждането на позитивен ПК. Такава възможност се
открива в динамичната срещата между уникалността на индивида и
неповторимостта на моментната ситуация (Франкъл). Ето защо
Antoniou и Cooper предлагат позитивно ориентираното ОП да се
разбира по-скоро „като-състояние”, което предполага то да бъде
обвързано с цялостната Аз-концепция на личността и в частност със
способността за ценностен избор, чрез която да се запълни
„празнината в съзнанието на общността” [2].
3.3 Индикатори на индивидуалното развитие
Ако се приеме описанието на ПК като преживелищно
„състояние”, тогава индикатори на индивидуалното развитие могат
да бъдат следните три: a) продължава през целия живот; b)
възниква при подходящи условия и при отсъствие на негативни
ограничители на средата; и c) мотивирано е от дългосрочни
интервенции и интензивна регулация [1]. При това индивидът не е
пасивен „респондент” в ситуацията, както смята Скинър. Напротив,
ситуацията в която даден човек попада най-често, би била точно
тази, към която той активно се стреми [8]. Това е още един аргумент
в подкрепа на тезата за функционалната взаимовръзка между
индивидуалните диспозиции и конкретната ситуация.
В допълнение към казаното може де се посочи, че наличието
на ПК „като-състояние” е предпоставка за постигането на
индивидуално щастие и професионално здраве имащи значението
на жизнеутвърждаващи цели на микро-организационно равнище [1].
Това е предизвикателство за корпоративния бизнес, ако бъде
осъзнато тяхното стратегическо значение и ако бъдат интегрирани
като ценностен ориентир за ОР.
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4. Компоненти на „психологическия капитал”
Макар и да се отнася предимно за процесите на личностна
адаптация ПОП има изключително влияние върху работната
мотивация. Luthans напр. възприема постановката, че ПОП е
ситуативно обусловено и се влияе както от процесите на учене,
развитие и промяна, така и от методите на управление и обучение в
организацията [13]. Акцентът е поставен върху компонентите –
надежда, оптимизъм, устойчивост и увереност – формиращи
критериите за ПК като интер- и интра-индивидуален кострукт.
Това са онези личностни качества-състояния, които допринасят за
утвърждаване на ценностната база на общността във време на
реорганизации.
4.1 Самоефикасност/Увереност като позитивен ПК
Личностната „самоефикасност” заема по-централно място в
социално-когнитивната теория на Бандура [8]. Постулатът се отнася
до когнитивната регулация на личностното функциониране и
промяна.
В съвременните дискусии по проблема за развиване на
самоефикасността до равнището на позитивен личностен конструкт
се посочват четири основни източници, изброени по-важност: 1/
майсторство в изпълнението; 2/ индиректно моделиране (посредством социално учене); 3/ социална убедителност (увереност на
мениджъра в способностите на служителите и позитивна обратна
връзка); и 4/ специфичният психо-физиологичен араузъл (съответстващ на очакваните резултати). Те служат за основа на личностните подходи, фокусирани върху мобилизацията на конструкта и
пряко кореспондират с неформалното влияние на организационната
култура (напр. менторство и коучинг), ефективното лидерство,
прозрачност на опита, креативност, професионално развитие,
предприемчивост и др. [9].
Като понятиен и емпирически значим конструкт „самоефикасността” обозначава способност за преценка на менталните и
поведенчески възможностите. Тя е релевантна на фразата „мога да
го направя” и е в контраст с постановката – „вероятно ще се
справя”. Ако изразът „мога” е равносилен на ситуативното отчитане на възможностите, то думата „вероятно” е пасивното
съобщение на субективно намерение. На тази основа Stajkovic &
Luthans (1998) формулират състоянието-самоефективност като „ ...
увереност по отношение на индивидуалните способности за мобилизиране на мотивацията, когнитивните ресурси или перспективи
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на действие, необходими за успешното изпълнение на специфична
задача в даден контекст” [14]. Нещо повече. Bandura и Locke
смятят [9], че понижената увереност предполага по-голям риск от
неуспех, чувства на безнадежност и загуба на самочувствие в
резултат на негативна обратна връзка или социално неодобрение, а
понякога води и до по-трайни негативни перцепции на самоотричане, екстремен скептицизъм, недоверие и др. Напротив,
наличието на увереност подтиква индивида винаги да използва своя
функционален когнитивен потенциал за целепостигане. Това
обикновено включва:
Ø символизация – създаване на ментални картини за продукти,
процеси и резултати според интересите на т.нар. „stakeholders”;
Ø предвидливост – антиципипиране на успех или препятствия,
ранжиране на приоритетите;
Ø наблюдателност – съхраняване на ресурси и време посредством социално учене като възможен изход от модела „проба–
грешка”;
Ø саморегулация – инициативност, проактивност и самодисциплина като еквиваленти на вътрешна мотивираност; и
Ø себерефлексия – ценностна преценка на минал опит и
бъдещи цели.
Посочените фасилитиращи когнитивни процеси могат да бъдат
стимулирани посредством изброените по-горе фактори за развитие
на увереността. Те опосредстват поддържането на емоционално
равновеси в контекста на критика, неуспехи, неопределеност и
промяна.
4.2 Надеждата като позитивен ПК
Като предмет на научен анализ, отвъд всекидневния език,
надеждата най-често се асоциира с изследванията (1996) на Ч.
Шнайдер и сътрудници [15]. Неговата теория намира широко
признание и подкрепа в рамките на клиничната и позитивната
психология. Той дефинира надеждата като „позитивно състояние на
мотивацията, което възниква при взаимодействието между чувството за успешен завършек на a) действието – целево-ориентирана
енергия, и b) алтернативите за действие – планиране на пътя до
целта”. Това показва, че надеждата обхваща три взаимно допълващи се компонента: готовност за действие (воля-власт), пътища
(метод-власт) и ориентация към целта (посока-власт). Първият от
тях се разкрива в това, което бихме нарекли стремеж в смисъла на
„интернализиран [опосредстващ вътрешен] контрол” за реализиране
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на конкретна задача. Това е мотивацията или ориентираната-къмцелта психична енергия, водеща до успешен трудов резултат в
специфичен контекст. Вторият компонент се отнася до средствата
или начините за осъществяване на целта. Взаимодействието между
двата компонента е фактор, благоприятстващ качеството целепостигане като третата структурна единица.
В областта на клиничната и позитивната психология надеждата
е била смятана за явен признак на академичните и спортни успехи,
но едва напоследък се изтъква значението й в контекста на ОР [16].
При първите нейни проучвания в трудова среда било установено, че
проявите й сред служителите в някои китайски организации са
свързани с рейтинговата оценка на изпълнението и дължимото
заплащане; с цялостния финансов резултат, работната удовлетвореност и ангажираност; както и с продуктивността, щастието и
отдаденост в работата [17].
Във връзка с алтернативите за увеличаване на състояниетонадежда Шнайдер, Лютенс и Йенсен предлагат използването на
следните указания [18].
1) „Установи и изясни общите персонални и организационни
цели и се насочи към най-близката във времето конкретна цел”;
2) „Използвай метода на „стъпковидно решаване” на проблема
за реализиране на последователни победи”;
3) „Развий поне една алтернатива за действие и план за
нейното изпълнение”;
4) „Изрази удоволствието от процеса на работа и не се
фокусирай единствено върху крайния резултат”;
5) „Бъди подготвен да устоиш на случайно възникналите
препятствия, като формулираш пътищата до целта”;
6) „Бъди подготвен да избереш алтернативни пътища до целта,
когато предварително установените се окажат несъстоятелни с
помощта на съждения от типа <Какво ..., ако ...>”;
7) „Бъди подготвен за това кога и как да предефинираш целта,
за да не се редуцира състоянието на надежда”.
В тази връзка следва да се посочи, че източниците на морални
активи, отвъд евентуално ограничените финансови ресурси могат да
бъдат авторитетът, упълномощаването, информацията, комуникационните канали и доверието [9].
4.3 Оптимизмът като позитивен ПК
Теоретична база за значението на сътоянието-оптимизъм
може да се намери в широкоизвестната от края на XX и нач. на XI в.
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ПП на М. Селигман [19]. Понятието оптимизъм покрива идеята за
създаване на вътрешно и относително стабилно цялостно състояние, ориентирано към позитивни събития като напр. свързани с
целепостигане, и при наличието на външен, относително нестабилен негативен дразнител като напр. провал в опита за достигане на
целта [17]. Необходимо е обаче да се избегнат изкривявания в
разбирането на оптимизма като се посочи връзката му с реалистичната оценка на поведението. Оптимизмът би бил обоснован,
ако се възприеме „като-състояние” в контраст с концепта за чертите. Следователно, оптимизмът се обективизира в процеса на съзнателно-ориентираното организационно поведение. Но в сравнение с
увереността, която има специфична насоченост, оптимизмът е
съпоставим предимно с генерализирани атрибуции; и за разлика от
надеждата състоянието-оптимизъм не съвпада със способността за
намиране на алтернативни пътища за постигане на целта.
Казаното по-горе намира експериментално потвърждение в
атрибутивната теория на Селигман. Тя включва две основополагащи дименсии, изграждащи обяснителния модел за позитивните
и негативните събития: продължителност (време) и разпространение (пространство) [20]. В съответствие с първата дименсия
оптимистът би интерпретирал негативните събития като временни –
„Изтощен съм”, докато песимистът би ги интерпретирал като
постоянни – „Все аз съм ощетеният”. И обратно, позитивните
събития биват атрибутирани от оптимиста като постоянни, напр.
„Талантлив съм си аз!”, за разлика от временните атрибуции на
песимиста – „Доста се поизмъчих за това”. Що се отнася до втората
дименсия оптимистът би формулирал негативното събитие като
специфична атрибуция от рода на „Имам проблем с компютърната
програма”, докато за песимиста ще е валидна една универсалистка
атрибуция – „Аз съм компютърно неграмотен”. И обратно, ако за
позитивните събития оптимистът би се определил като
„компютърен факир”, то напротив, песимистът ще е лаконичен –
„добър съм с Excel”.
По-прецизни анализи установяват, че за разлика от самоефикасността и надеждата – предимно интернализирани перспективи за
действие, оптимизмът следва да се разграничи като по-външна
дименсия на поведението [3]. Ето защо източници на позитивни
нагласи по отношение на бъдещето могат да бъдат собствената
личност, обкръжението или други външни фактори. По подобен
начин интерпретациите на оптимиста относно очакваните негативни събития лежат главно върху дистанцирането на субекта от
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идеята за неуспех. И макар че самоефикасността и надеждата са посъщество израз на когнитивен капацитет оптимизмът въплащава
едновременно когнитивни, емоционални и мотивационни компоненти [20].
Относно приложението на оптимизма и разширяването на ПК
Шулман [21] привежда няколко насочващи тренингови стратегии:
• Идентифициране на само-разрушителните убеждения в
кризисен момент;
• Преценка на актуалността на убежденията; и
• Реализиране на вече обмислена и конструктивна алтернатива на действие в момента на отслабване влиянието на дисфункционалното убеждение.
Във връзка с горното Селигман представя доказателства за
влиянието на оптимизма, които кореспондират с постигането на
желани резултати в работата, лидерството и високата ефективност
сред агентите (консултанти, търговци) по продажби в застрахователния бизнес [20]. В изследванията на Youssef and Luthans (2007)
оптимизмът на работниците корелира с висока трудова
удовлетвореност и състоянията на щастие [17].
Важно е да се отбележи също, че оптимизмът не винаги може
да има значението на ефективен личностен стил, както и че
песимизмът не е по необходимост негативен атитюд. Така напр. в
ситуации, изискващи прояви на благоразумие при извънредни
планирания, превантивни мерки и свръхнатоварване (типични за
много от съвременните организации), участниците би трябвало да
адаптират поведението си чрез алтернативата на „златната среда”
или т.нар. „гъвкав оптимизъм” [9].
4.4 Устойчивостта като позитивен ПК
„Устойчивост на личността” е психологическа характеристика,
която разкрива положителните тенденции на човека в справянето с
тревожността пред лицето на неопределеността и риска. За първи
път се появява в литературата по клинична психология и във връзка
с предложения от Suzanne C. Kobasa (1979) теоретичен модел за
обяснение на реакцията на индивида или дадена група в ситуация
на стрес ([22], [23]). Отнася се предимно за случаите сред подрастващите, при които се наблюдава повишаване на личностната
резистентност в условията на криза или несигурност.
Като една от съставните единици на ПК „устойчивостта”
обозначава способността бързо да се отърсиш [„да отскочиш”] от
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негативното събитие, конфликти, неуспех, или дори вследствие на
извънредни успехи, екстензивни положителни емоции и нарастваща
отговорност, особено характерни за съвременната турболентна
бизнес среда ([9], [20]).
По-съвременни изследвания (напр. Лютенс, 2005) разкриват
значението на устойчивостта във връзка с ефективното и качествено
изпълнение на работата в някои китайски промишлени предприятия
[17]. Установява се например, че работниците, които претърпяват
по-значима личностна трансформация показват по-високи нива на
справяне с ролята на супервайзори. Има данни и за висока корелация между устойчивостта и работните атитюди удовлетвореност,
щастие и отдаденост в работата [9].
Подобен ПК следователно трябва да се възприема не само като
поведенческа реакция на даден негативен стимул, но предимно като
отговор на потребността от положителна промяна в еволюцията
на индивида [24]. Напр.мениджър, който заедно със своя работодател загубва 25-годишната си работата, но използва това като
трамплин да основе печеливша консултантска фирма. Или служител, който не се поддава на деформиращите работната успеваемост
„избухвания” на неговия стресиран шеф, но чието поведение
съдейства допълнително за редуциране на възникналата тревожност
по време на криза.
Общият профил на устойчивите индивиди включва: (1) твърдост в приемането на реалността, (2) дълбока вяра, най-вече
поддържана от установени екзистенциални ценности, и (3) необичайна способност за адаптация и импровизация в моменти на
личностна промяна [23]. Така очертаните белези на личностната
устойчивост стават основа за антистресовите препоръки на експертите по ПП. Към тях могат да се прибавят и сведения за ролята на
устойчивостта в динамиката на формиране на Аз-концепцията на
лидера и как изобщо организациите успяват да „устоят” на кризата,
за да преодолеят.
И все пак за градивната функция на устойчивостта като ПК
говорят предимно данните от клиничната практика с акцент върху
соц. компетентност, справяне с конфликти, автономност, както и
чувство за посока и смисъл.
Изготвянето на програми за разширяване капацитета за
устойчивост в микроклимата на организацията се основава върху
идентифицирането на следните две категории умения:
1) „Познаване на себе си”; и
2) Гъвкавост (устойчивост на промяна).
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Те служат за отправна точка при създаването на Ръководство
(Reivich и Shatte, 2002) за развитие на устойчивостта като ПК [25].
Разширяването на капацитета за „устойчивост” посредством
интерактивни тренинги (подходящи за всички типове организационни култури) изисква следването на няколко основни правила и
насочващи съждения за структуриране на мисълта:
• дистанциране от „клопките” на негативно мислене в кризисната ситуация. Напр.: „Като се има предвид ..., е по-добре да ...”;
• проверка на нагласите към проблема и избор на адекватно
поведение. Напр.: „Това не може да е така, защото ...”;
• запазване на спокойствие за осигуряване на необходимата
концентрация [на вниманието] при стрес или емоционално
„заливане”. Напр.: „По вероятно е това да доведе до ..., така че аз
мога да ...”.
Заключение
Като обект на позитивната организационна психология бе
поставен индивидът, който реализира вродената си про-активна
(съзидателна) същност. Той действа ефективно и прилага придобитите с опита умения за успешна адаптация във възходяща посока.
Главен ориентир в тази посока е усилието на човека да защити
своето достойнство и жизнеутвърждаващи цели, въпреки
ограниченията на средата.
С цел да се разшири рамката за разбиране и изследване на
човешкия потенциал, мотивация и способности [„като-състояние”]
бяха приведени емпирични данни и изводи от съвременните
изследвания в областта на ОР. Тяхната валидност и приложна
стойност се отнасят до отчетената положителна корелация между
високата трудова мотивация и удовлетвореност в социума – от една
страна, и компонентите на ПК (увереност, надежда, оптимизъм и
устойчивост) описващи най-вече хетеростатичните ментални/поведенчески „състояния” на индивида, от друга.
Интегрирането на подобен приложен подход в програмите по
ОР особено в обстановка на стрес и несигурност, би допринесло за
оздравяването на организационната микро-среда.
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СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС
НА УЧИТЕЛИТЕ
Стойко Иванов
ШУ „Еп.К. Преславски”
Предмет на изследването е професионалния стрес на учителите. Той
е представен като емоционална, когнитивна, поведенческа и психологична
реакция спрямо негативни и неблагоприятни аспекти, свързани със
същността на работата. Тази реакция засяга целия организъм и неговото
обкръжение, може да се превърне в трайно състояние и се характеризира с
висока степен на страдание, а често и с чувството на безизходица. В
статията са представени резултатите от конкретно изследване на
професионалния стрес на учителите с комплексна методика и е предложен
тренинг за преодоляване на негативните последици от него.
Ключови думи: тренинг, професионален стрес, учители
The subject of my study is stress at the workplace among teachers.
Stress is defined as emotional, cognitive, behavioral and psychological
response to the negative aspects of the work. This reaction affects the whole
organism and its environment. It can become a permanent condition and could
lead to a high degree of suffering, and a sense of hopelessness. The article
presents the results of a study of stress at the workplace among teachers with a
comprehensive methodology and suggests training for overcoming of the
negative effects.
Keywords: training, stress at the workplace, teachers.

Проблематиката свързана с професионалния стрес на учителите привлича вниманието на голям брой съвременни психолози и
педагози. Това се илюстрира много добре от докладите на проведената през 2012 г. в гр. Варна национална конференция „Стресът в
професията на учителя”. Резултатите от множество изследвания
показват, че чувствителността, толерантността и устойчивостта на
учителите към стреса зависят от приспособеността към изискванията и ситуациите, както и от стабилността на регулация на
поведението и дейността. Това предоставя нови възможности за
разработване на превантивни техники за управление на стреса.
Обект на настоящото изследване са проявите на стрес като
динамично, временно, цялостно състояние на човешката личност,
възникващо под влияние на разнообразни фактори вследствие
сложното взаимодействие между субекта и обкръжаващата го
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действителност при непосредственото отражение на стресогенната
ситуация.
Предмет на изследването е професионалния стрес на
учителите. Той е много сериозен проблем за тях и влияе директно
на здравето им. Професионалният стрес на учителите се обуславя от
трудовата им дейност и възниква тогава, когато свързаните с
работата фактори въздействат върху индивида, като го принуждават
да промени своето психично и физическо състояние. Той е
емоционална, когнитивна, поведенческа и психологична реакция
спрямо негативни и неблагоприятни аспекти, свързани със същността на работата. Тази реакция засяга целия организъм и неговото
обкръжение, може да се превърне в трайно състояние и се характеризира с висока степен на страдание, а често и с чувството на
безизходица. Стресът на работното място причинява значителни
нарушения в продуктивността и креативността на извършваната от
учителите педагогическа дейност. Той предизвиква преживяване на
свръх висока конкурентоспособност на работното място. Предпазването от него е една от целите на стратегията свързана с обезпечаването на здравето и безопасността на учителите. Ето защо
познаването и умението за преодоляване на стреса е крайно
необходимо за пълноценното функциониране на педагогическите
екипи.
Целта на изследването е да се открият проявите на професионален стрес и в частност на синдрома „бърнаут” („burnout”),
както и да се дадат препоръки за тяхното преодоляване.
Задачите на изследването са: да се направи теоретичен анализ
на специализираната литература по проблема; да се установят
главните стресогенни фактори и степента им на изразеност в съвременното училище; да се анализират влиянието на различните
фактори върху стреса на работното място на учителите; да се
установи степента на удовлетвореност от труда в отделните групи
учители в зависимост от техния пол, педагогически стаж и възраст
на учениците, на които преподават; да се разгледат предпочитани
стратегии за справяне със стреса с цел бъдещо изработване на
тренингова антистресова програма.
Методите на изследване са: 1. Диагностициращ и формиращ
експеримент проведен в ПГ по икономика „Елиас Канети” – гр.
Русе по време на тренинг на умения на учителите за работа в
условията на стрес (09.-11. 09. 2011 г.). 2. Наблюдение. 3. Беседа. 4.
Анкета. 5. Стресово-диспозиционен тест. 6. Въпросник за бърнаут
разработен от Маслач и Джаксън.
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За постигане целите на изследването бяха изследвани 60
учители в две основни групи (30 мъже и 30 жени) от различни
градове на България по време на участието им специализации и
обучения в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Общата група е
разнородна по възраст, трудов стаж, семейно положение и образователната степен на средното образование, в която те работят. Това
даде възможност резултатите да бъдат класифицирани и сравнявани по: пол – мъже и жени; трудов стаж – до 10 години, до 20
години и над 20 години; образователната степен, в която те
преподават - прогимназиална и гимназиална; възраст – до 30
години, между 30 и 45 години, над 45 години.
Изследването за настоящата статия премина през четири
основни етапа: 1. Формулиране на актуалния проблем и проучване
на съществуващата литература и публикации по темата. 2.
Извеждане и обосновка на обекта, предмета, целите и задачите по
проблема. Съставяне на хипотезите. Намиране на подходяща методика. 3. Договаряне на съгласие от страна на изследваните лица и
провеждане на изследването. 4. Систематизиране и обобщаване на
резултатите от изследването. Анализ на получените резултати и
изводи. Написване окончателния текст на настоящата разработка.
При подготовката и осъществяването на настоящата разработка
изследваните лица с желание изпълниха поставените им задачи.
От направения анализ на резултатите, получени от изследването на 60 учители чрез стресово-диспозиционния тест се установи, че само една четвърт от тях са със стресово устойчиво
поведение, а останалите, разпределени съответно в 55% (стресово
застрашени) и 19% (стресово неустойчиви), показват сравнително
висок размер на стресовия потенциал в трудовия процес при
учителите. Това вероятно се дължи на кризата в образованието и
проблемите на учителите на работното им място.
Разделени на две групи по полов признак (30жени и 30мъже)
изследваните лица показа Резултатите на изследваните лица в
зависимост от техния пол се различават помежду си с определени
проценти. При жените стресово устойчивите са по-малко (14%),
отколкото при мъжете (29%). Стресово неустойчивите жени (58%)
са много повече от стресово неустойчивите мъже (32%). Чрез този
тест е потвърдена една от хипотезите, че нивото на стрес сред
жените-учители е по-голяма от това на мъжете-учители.
Трудовият стаж също оказва влияние върху нивото на стрес на
работното място. Разпределени в три групи по трудов стаж (до 10
год., до 20 год. и над 20 год.), резултатите от изследването показват,
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че най-засегнати от професионалния стрес са тези учители, които
имат трудов стаж около 20 години. Обяснението на този факт е, че
върху педагогическата професия заедно с общите стресогенни
фактори въздействат и множество професионални стрес-фактори
като: постоянно повишаващата се отговорност и необходимост
непрекъснато педагогът да е обект на наблюдение и оценка (от
обучаеми, колеги, родители, ръководство, медии, общественост);
ежедневно и ежечасно по време на урочната дейност и извън нея да
показва и защитава своята компетентност; да преодолява непредсказуеми педагогически ситуации, непостоянство на дейността,
контакт с различни аудитории и др. Тази вечна изменчивост като
основна характеристика на учителската професия предизвиква
постоянно интелектуално и соматично напрежение, вътрешни настройки за определено, често пъти нежелано поведение, мобилизация на сили за активна и целесъобразна дейност, способност за
бърза реакция при случайни действия. Всичко това води до повишаване на нивото на стрес дори и на учители със сравнително висок
трудов стаж и професионален опит.
Факт е, че с всяка измината година педагогическите колективи
застаряват. Наблюденията от реалната практика и проведените
разговори с много млади хора доказват тяхното нежелание да работят в тази сфера поради ниското заплащане, високите изисквания на
директорите при кандидатстване за работа, като чужд език,
компютърна грамотност, комуникативни умения, стаж и нерегламентирано работно време и възможността да си намерят друга, подоходна и по-спокойна работа. Резултатите от проведеното изследване разкриват, че нивото на професионален стрес на учителите е
около своята оптимална точка, при всяка една възраст. Това доказва, че не различията във възрастта на изследваните лица, а техните
личностни особености и способността им да се адаптират към
променящите условия на работа и взаимоотношения в обществото
оказват влияние върху преживявания от тях стрес.
От особена важност се оказва фактът, отнасящ се до това, дали
учителите преподават в основно училище, или в гимназиален курс.
Учителите, които преподават в гимназия, чувстват в по-силна
степен емоционално изчерпване от работата си, по-интензивно и
по-често проявяват негативно отношение към учениците, изпитват
засилено чувство за недобре свършена работа и с по-изразена
повторяемост, така също и с по-силна интензивност и повторяемост
страдат от симптомите на професионален стрес. Очевидно поголемите ученици представляват по-голям стресор за изследваните
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учители, отколкото по-малките ученици. Този факт може да се
обвърже с юношеството като особено трудна преходна възраст, а и
с особеностите на образователния процес в горна училищна
възраст, който поставя високи изисквания към професионализма и
творчеството на педагогическите кадри. Анализирането на горепосочените данни доказва хипотезата, че нивото на стрес при
учителите не зависи толкова от възрастта, а от трудовия стаж,
образователната степен, в която преподават и взаимоотношенията в
организацията.
Резултатите показват, че при повечето изследвани лица степента на удовлетвореност от труда в икономическо измерение е
сравнително малка, но не и в морално и в нравствено отношение.
Това доказва стабилността на ценностната им система и желанието
им за педагогическа работа дори при промяната на отношението в
обществото към техния труд.
От представените резултати става ясно, че участвалите в
изследването учители преживяват бърнаут с умерена интензивност
и честота на проявление. Установяват се също така ниски стойности
на честотата и умерени стойности на интензивността при аспекта
дехуманизация. Измерени са умерени стойности на честотата и
интензивността на променливата работоспособност. Получават
разлики при различните аспекти на бърнаут в зависимост от пола на
учителите. При мъжете се наблюдават умерени стойности на
честотата и интензивността при различните аспекти на проявление
на бърнаут, докато при жените се срещат и по-високи стойности на
дехуманизация и емоционално изтощение. По-дългият трудов стаж
оказва значимо влияние върху повторяемостта на преживяване на
феномена бърнаут. Това се потвърждава от факта, че учителите с
трудов стаж около 20 години съобщават, че по-често са преживявали симптоми на бърнаут в сравнение с учителите с по-малък
трудов стаж. Резултатите разкриват значимо влияние на възрастта
върху честотата, с която се проявява явлението бърнаут. С найголяма повторяемост симптомите на бърнаут се преживяват във
възрастта около и над 45години. По всяка вероятност синдромът
бърнаут се проявява в зависимост продължителността на педагогическия стаж Не се установяват статически значими разлики между
учителите от прогимназиален и гимназиален курс при преживяването на различните аспектите на явлението бърнаут.
Резултатите от направената анкета показват, че 88% от
учителите посочват заплащането като основен фактор оказващ
влияние върху нивото на стрес на работнота място, а 79% от тях
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признават, че биха напуснали образователната система ако си
намерят по-добре платена работа. Много голяма част от учителите
(91%) посочат, че преживяват по-голям професионален стрес в
сравнение с преди 5 години. Те смятат, че с всяка изминала година
учителската професия става по-стресираща. Посочени са и други
фактори оказващи влияние върху нивото на професионален стрес
сред учителите (взаимоотношенията с работодателите и колегите, с
учениците и техните родители, нормативните промени и изисквания, вътрешноличностните и междуличностните конфликти).
Изследването на професионалния стрес на учителите установи
някои сравними и обобщени резултати. 1. Само около една четвърт
от анкетираните са в добро физическо и психическо здраве и не
проявяват признаци на стрес. 2. Почти всички от изследваните
учители споделят, че се страхуват от бъдещето, и че с всяка
изминала година практикуването учителската професия учител
става все по-стресиращо. 3. Учителите изпитват сериозни проблеми
при общуването с колеги, ученици и родители. 4. Степента на
удовлетвореност от труда при учителите е ниска и като основна
причина затова 88% от изследваните учители посочват ниското
заплащане на положения от тях труд. 5. Повече от ½ от анкетираните лица преживяват стрес. 6. Нивото на стрес при жените е поголямо от това при мъжете. 7. Силно влияние върху нивото на стрес
оказва не толкова възрастта на учителите, а натрупаният трудов
стаж в общообразователната система. 8. Силата и честотата на
бърнаут синдрома са около границита на ниските и умерени стойности на проявление. 9. Равнището на възприетата социална
подкрепа влияе върху интензивността на преживяване на професионален стрес и бърнаут синдрома.
Не винаги могат да се предотвратят събитията, които
предизвикват стрес, но могат да се овладеят някои стратегии за
справяне с него. При едно и също излагане на стрес различните
типове хора реагират различно на професионалните стресори, с
които се сблъскват, за това справянето със стреса зависи не само от
силата на събитието, но и от нашите възможности-черти на
характера, начин на мислене, нагласи, способности, опит. Първата и
най-важна стъпка, която може да се предприеме, е да се установят
стресорите, а след това да се сведат до минимум онези стресситуации. Като основни начини за справяне със стреса изследваните
учители посочват: Спазването на хранителен режим; Аромотерапията; Билколечение; Медитация и занимания с йога; Спорт и
туризъм; Пълноценен и редовен секс; Водни процедури; Слушането
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на музика, гледане на филми и театрални постановки, посещения на
изложби и спортни състезания, четене на художествена и специализирана литература, повишаване на професионалната квалификация и специализация, участие в екскурзии и обмяна на опит с
колеги от други градове; Срещи с позитивни хора и приятели;
Оптимална организация на работното и свободното време и др. Те
посочват, че антистреспрограмите трябва да се изработват в
зависимост от индивидуалния проблем и ресурси на личността, като
включват наблюдение на поведението и психичните състояния за
определен период. Целта е да се индитифицира спецификата на
негативните реакции и повишените нива на професионален стрес и
да се избере най-подходящия начин за неговото преодоляване. При
диагностиката е важно да се определи актуалното състояние и да се
проследи динамиката на стресовите преживявания, мисли и
чувства.
Анализът на емпиричните данни и резултати от диагностиката
на равнището на стрес на учители от ПГ по икономика „Елиас
Канети” – гр. Русе получени в резултат на проведен диагностициращ и формиращ експеримент проведен по време на социалнопсихологически тренинг на умения на учителите за работа в
условията на стрес.
Целта на тренинга е участниците в него да усвоят различни
модели и техники за справяне със стреса. Продължителността на
обучението е 30 часа. Обучението по „Умения на учителите за
работа в условия на стрес” се осъществява в рамките на основната
форма социалнопсихологически тренинг, който включва: мини
лекции по темите в приложената програма – за информиране в
теорията на даден проблем и постиженията в практиката, за
представяне на участниците на подходяща литература – книжни
издания и източници от Интернет; упражнения – за провокиране
проявата на стереотипи и за трениране на умения; ролеви игри – за
стимулация чрез ситуации, моделирани от игровата условност, и за
трениране на ефективни взаимодействия; дискусии и разрешаване
на казуси – за обсъждане на проблеми и стратегии за разрешаване,
за даване и получаване на обратна връзка, за прилагане на
формиращите се комуникативни умения, за трениране на умения за
оценка на ситуация, за формулиране на изводи, за вземане на
решения; задачи за домашна работа – за икономично използване на
груповото време при изпълнение на задачи, изискващи усамотяване,
концентрация и достатъчно време за изразяване чрез различни
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форми; изпълнение на тестове, анкети, въпросници, самоотчет – за
отчитане на опита от входното ниво и новия опит от обучението.
Необходимите материални ресурси са: Зала с маси и столове,
удобни за разместване и сядане в кръг, според броя на участниците.
Презентационни средства: флипчарт, блокчета със самозалепващи
бележки, маркери, преносим компютър фотоапарат, мултимедиен
проектор. Материали за участниците – флумастери и цветни
моливи, реквизити за ролеви игри.
По време на социалнопсихологическия тренинг в определена
конкретна форма бяха засегнати следните теми: 1. Същност на
стреса. Подходи за разбиране на стреса. 2. Стресът в работата на
учителите. 3. Причини, предпоставки и фактори за възникване на
стрес у учителите. 4. Прояви и последствия от стреса за изпълнението на педагогическата дейност и здравето на учителите. 5.
Индивидуални различия и поведение на учителите в стресиращи
ситуации. 6. Стратегии за справяне със стреса на учителите. 7.
Феноменът на професионално изчерпване (изпепеляване) на учителите - същност и прояви. 8. Умения за работа в условия на професионален стрес и добри практики за неговото преодоляване.
Социалнопсихологическият тренинг на „Умения на учителите
за работа в условия на стрес” е форма за интерактивно обучение на
принципа учене чрез преживяване за усвояване на знания и формиране на умения чрез трениране на нови ефективни модели и стратегии на поведение и преодоляване на неефективни нагласи и вредните стереотипи. В условията на психична безопасност участникът
в групата има възможност да споделя собствени преживявания и да
тренира нови модели за справяне с професионалния стрес. Атмосферата, която се създава по време на провеждането на социалнопсихологическия тренинг, и подкрепата на групата предоставят
условия за саморазкриване, за получаване на обратна връзка за
начина, по който личността и нейното поведение се възприемат от
другите. Повишаването на комуникативната компетентност на
учителите в интензивната групова работа допринася за оптимизирането на общуването с ученици, техните родители, с колеги или с
ръководители и за снижаването нивото на стрес в работата.
Очакванията от социалнопсихологическия тренинг са, че в
резултат на провеждането му участниците в него ще са запознати с
особеностите и разновидностите на стреса, причините, предпоставките и факторите за възникване на професионален стрес. Те ще
познават различните организационни подходи за управление на
стреса, управлението на времето и справяне със стреса. Ще умеят
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рационално да организират и планират работното и свободното си
време. Ще притежават и умения за работа в условия на стрес и
повишаване на личната устойчивост и издръжливост. След
обучението участниците ще могат: да разграничават състоянията
стрес, дистрес и евстрес; да изследват индивидуалното ниво на
стрес на всеки участник; да използват релаксационни практики за
намаляване нивото на стрес; да създават и да използват източници и
форми за социална подкрепа в работата; да прилагат техники за
ефективно планиране на времето, на разпределение на задачите да
идентифицират разхищението на ресурса време в управлението на
хора, информация и дейности; да правят оценка на дейности и да
планират бюджета на времето за тях; да управляват времето и
приоритетите; да организират времето за подобряване ефективността на работата; да установят свои начини за уплътняване на
времето; да намират време за наистина важното в професионален и
личен план; да прилагат техники за бързо освобождаване от отрицателното въздействие на умората и стреса върху тях; да планират
организационни подходи за управление на стреса. След завършване
на обучението участниците преминават изходящ тест, удостоверяващ степента на усвояване на преподадения материал. На успешно
приключилите обучението се издава Сертификат с посочени
усвоени знания и формирани в обучението умения и хорариум.
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ТРЕНИНГ НА УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА
В УСЛОВИЯТА НА СТРЕС
ПГ „Елиас Канети” – гр. Русе
9-11 септември 2011
Първи ден
8.30 ч. - 10,00 ч. Въвеждане. Споделяне за удовлетвореността
от ваканацията и трудностите при настройване за работа.
Изпълнение на колективна рисунка за насторйване и вработване.
Игра ”Термометър”. Установяване на входящото ниво и очаквания
на участниците в групата. Асоциативен тест. Рисуване на екран.
10-10,15 ч. Почивка.
10,15-11,00 ч. Разясняване на целта на съвместната тренингова
работа и разискване с членовете на групата за нейния ефект.
Припомняне и актуализиране на правилата и принципите, които ще
се спазват по време на занятията в групата. Вътрешно разделяне на
по-малки групи на основата на предпочитани проблеми или задачи
за работа. Разпределяне на роли. (Уточняване на клаузите на
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договор за съвместна работа в групата. Сключване на споразумение
(договор) между водещите и участниците в тренинга.)
От 11,00 ч. до 11,15 ч. Кафе-пауза
От 11,15 ч. до 12,45 ч. Ръководни дилеми и противоречия,
които предизвикват професионален стрес в педагогическата дейност; стил на работа и трудности в общуването, класното ръководство, йерархическите взаимоотношения и др. Обсъждане на найчесто срещани противоречия и/или конкретни казуси. Споделяне на
личен опит. Групова работа. Арт-терапевтична техника „Мечтаното
училище” или „Моят перфектен ден в училище”. Анализ и оценка
обсъждането и преживяванията на участниците в групата
От 12,45 ч. до 14,00 ч. Обяд
От 14,00 ч. до 15,30 ч. Изпълнение на тонизиращи упражнения
„Автомивка”. Въвеждане в проблема за професионалния стрес на
учителите презентация на Power Point: Същност на стреса. Подходи
за разбиране на стреса. Стрес в работата на учителите. Професионални изисквания и организационни измерения на стреса на
учителите. Съвместно обсъждане и консултиране на случай на справяне с агресивни прояви в училище, които предизвикват професионален стрес. Дискусия.
От 15,30 ч. до 15,45 ч. Кафе-пауза.
От 15,45 ч. до 17,30 ч. Групово обсъждане и консултиране на
случай без участие на водещите. Методи за анализ, модерация и
решаване на проблеми. Мини-лекция: Причини, предпоставки и
фактори за възникване на стрес у учителите. Групова дискусия:
Прояви и последствия от стреса за изпълнението на педагогическата
дейност и здравето на учителите. Анализ и оценка на постигнатото
в групата и на преживяванията на участниците в нея през изминатия
ден.
Втори ден
От 8,30 ч. до 9.00 ч. Начало на деня. Въвеждане чрез тонизиращи игри и раздвижване. Проективно упражнение „Рисуване на
екрана”. Обсъждане на работата и преживяванията от предишния
ден. Ролева игра „Копието на Тангра”.
От 9,00 до 10,00 ч. Индивидуални различия и поведение на
учителите в стресиращи ситуации. Социални системи за подпомагане преодоляването на професионалния стрес в педагогическата
дейност. Консултиране и съветване в училище за преодоляването на
дисфункционалния стрес: същност, особености и възможности.
Техники за преодоляване на професионалния стрес.
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От 10,00 до 11,00 ч. Разясняване на изискванията за установяване на доверителност в общуването и предразполагане за
конструктивно взаимодействие в стресогенни ситуации. Упражнения по двойки за усъвършенстване на навиците за установяване на
контакт и справяне с професионалния стрес в училище. Групово
обсъждане на стратегиите за справяне със стреса на учителите.
От 11.00 ч. до 11,15 ч. Кафе-пауза
От 11,15 ч. до 12,45 ч. Въвеждане в темата „Емоционално
прегаряне”. Power Point: Феноменът на професионално изчерпване
(изпепеляване) на учителите - същност и прояви.
От 12,45 ч. до 14,00 ч. Обяд
От 14,00 ч. до 15,30 ч. Тонизиращи ролеви игри, упражнения и
психогимнастика. Техники за преодоляване на стреса. Организационни подходи за управление на стреса на учителите. Ролеви игри
и упражнения. Групово обсъждане на постигнатия ефект от упражненията и на преживяванията на участниците
От 15,30 ч. до 15,45 ч. Кафе-пауза
От 15,45 ч. до 16,30 ч. Тестове за стресоустойчивост и емоционално прегаряне. Групово консултиране и съветване за справяне.
Работа по двойки за изработване на индивидуални програми.
От 16,30 ч. до 17, 30 ч. Групова дискусия: Особености на
стреса в педагогическата дейност. Трудности и проблеми при оказване на социална подкрепа на учителите преживяващи професионален стрес. Ръковдството и управлението на класа, като източник
на дистрес. Дискусия в групата. Решаване на казуси в малки групи.
Ролева игра "Какво би станало, ако……". Групово обсъждане на
постигнатия ефект от упражненията и на преживяванията на участниците през изминалия ден.
Трети ден
От 8,30 ч. до 9,00 ч. Тонизиращи ролеви игри, упражнения и
психогимнастика. Обсъждане на работата и преживяванията от
предния ден.
От 9,00 ч. до 10,00 ч. Модерационна тренировка при наличие
на синдром на “изгаряне, враждебно настроени, агресивни, "немотивирани", демотивирани, апатични или твърде взискателни към
себе си и/или другите, невротични и с други проблеми учители.
Ролева игра "Горещ стол".
От 10 ч. до 10,15 ч. Кафе-пауза
От 10,15 ч. до 11,45 ч. Power Point: Социалната подкрепа като
буфер на стреса на учителите. Източници и форми за социална
подкрепа в работата на учителите. Дискусия върху проблемите и
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перспективите на ръководенето, ориентирано към комфорта професионалната работа и междуличностното обшуване. Подобряване на
социално-психологическия климат, индивидуалния и групов комфорт в училищната работа среда. Групово обсъждане на казуси
представени от участниците в тренинга.
От 11,45 до 13,00 ч. Дискусия: Умения за работа в условия на
стрес и повишаване на личната устойчивост и издръжливост на
учителите. Запознаване с конкретни модели и практики за преодоляване на професионалния стрес. Работа по групи. Споделяне на
личен опит.
От 13,00 ч. до 14,00 ч. Обяд.
От 14,00 ч. до 15,00 ч. Power Point: Управление на времето и
справяне със стреса на учителите. Групова дискусия относно конкретните подходи за решаване на проблеми във връзка с подобряване на организацията на времето и психологическия комфорт на
работното място. Обсъждане на темата „работно и свободно време”.
Техники за ефективно планиране на времето и разпределение на
задачите.
От 15,00 ч. до 15,15 ч. кафе-пауза.
От 15,15 ч. до 17,00 ч. Групова дискусия: Личен план за
действие и управление на стреса. Установяване на изходящото ниво
на участниците в групата относно изучаваните проблеми и степента
на удовлетвореност. Анализ и равносметка на постигнатите резултати и направените пропуски в процеса на съвместната работа в
групата. Споделяне на планове и възможности на участниците в
тренинга за усъвършенстване в уменията за справяне с нарастващия
професионален стрес. Сбогуване.
Емпиричните данни са събрани по време на социалнопсихологическия тренинг с два инструмента – методики за диагностика
на равнището на общ стрес („Викторина на стреса”) и тест за
равнище на професионален стрес („Колко стресираща е Вашата
работа”). Учителите отговарят доброволно на въпросите и твърденията и се самооценяват самостоятелно на раздадените бланки
анонимно. След обработката и ранжирането на отговорите те се
запознават с тях и се провежда колективна беседа. Участниците
изразяват отношение към това дали и кои от резултатите са
изненадващи, отразяват ли реално как се чувстват и как се справят
индивидуално със стресогенните фактори. В изследването участват
20 учители по общообразователни и специалзиращи предмети.
Предварителните хипотези са, че може да се очаква средно до
леко завишено равнище на общ стрес, тъй като това е картината,
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която се регистрира в повечето представителни проучвания у нас.
Едновременно с това, обаче при условие, че гимназията се отличава
с модерен мениджмънт, отлични условия на труд в матералнотехническо отношение, престижност на учебното заведение и
постоянна грижа за повишаване на квалификацията и подобряване
на социалнопсихолоигческия климат, то професионалният стрес
следва да бъде по-нисък в сравнение с общия и този на средното
учителско съсловие.
Данните доказват като цяло това предположение. Резултатите
показват, че колективът попада в най-високото равнище на общ
стрес, но по-ниските му стойности (средно 63 точки от скала 41117). Това се отнася до 3/4 от участниците в тренинга – 15 учители.
Останалата четвърт се отличава със средно равнище на стрес, но
близо до горната граница на диапазона (средно 35 точки от скала
16-40).
Усреднените стойности за извадката разкриват общо равнище
на стрес на границата между средно и високо (53 точки), въпреки,
че попада в най-ниските стойности на високото. Всички участници
ясно осъзнават нивото на стрес в живота си, но отбелязват, че все
още не са осмислили достатъчно точните причини за него. Затова в
процеса на тренинга бяха обсъдени конкретните резултати от
ранжирането на отговорите по отношение на това.
Почти всички са отбелязали, че имат проблеми с концентрацията на вниманието – 17 лица. Като се има предвид, че
повечето от тях имат сравнително висока възраст и дълъг педагогически стаж, може да се очаква, че умора, липса на мотивация и
липса на привички за автогенна тренировка довеждат до този масов
симптом на професионален стрес.
Със същата висока честота, почти всички учители се безпокоят как ще „свържат двата края” – 16 лица. Тези данни се отнасят
за три четъврти от българите и показват, че това е генерален фактор
на стерсогенност, поради който представителните проучвания
показват, че българите сме една от най-нещастните, тревожни и
боледуващи нации в Европа. Това е вероятна причина и обяснява и
всеобщата лоша концентрация и понижено самочувствие.
Възможно е като следствие от високата обща тревожност да са
и някои нарушение в емоционално волевата сфера като например
това, че на по-голямата част им се е случвало да изоставят нещата,
които трябва да свършат – 15 учители. Отказът от изпълняване на
задължения е признак на демотивация, бягство и скрит протест
срещу общата изнемога и фрустрация.
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Това се доказва от факта, че 4/5 чувстват безпокойство и
загриженост в продължение на дни наред – 14 изследвани лица, а
също на толкова им се е случвало се чувстват неудовлетворени и
нещастни в работата си или да имат чувството, че са се натоварили
с прекалено много отговорности в училище – 14 анкетирани
учители. При беседата става ясно, че второто е следствие от
първото, а генералният фактор е продължителната и нестихваща
несигурност за бъдещето.
При такова общо напрежение появата на допълнителен стресор
– болест на член от семейството, оказва силен допълнителен
резонанс върху системната преобладаваща тревожност. На повече
от половината им се е случвало да се разболее член от семейството
– 12 бр. Финансовите проблеми свързани с искане на заеми или
ипотека съществуват също при повече от половината – 12 учители,
а почти толкова са променяли мястото и условията си за живот – 11
изследвани лица, имали са допълнителни членове на семейството –
11 анкетирани. и толкова са загубили свои близки /починали / – 11
души като 19 са посочили, че това е член от семейството им. Като
се има предвид по-високата възраст на участниците, това е
естествен процес на житейски загуби и може да бъде регистрирано
като закономерен за житейския път на хората процес. Половината
са разсеяни са и до такава степен угрижени, че забравят къде какво
са сложили – 10 учители.
За приблизително също толкова участници е имало сериозни
проблеми в семейството и партньорството – смяна на статус, поява
на нови членове или напускане на децата, раздяла с партньора и
отново събиране и пр. Пет от участниците – една четвърт са
претърпели и развод, а 6 - имат сериозни проблеми и постоянни
конфликти с родителите на съпруга. Този фактор показва уязвимост
и напрегнатост за половината от учителите и е свързан също с
естествения процес на развитие или криза на брака и семейството.
Останалите показатели за стрес се отнасят само за около една
трета от учителите. Това показва, че само за тази част се оплаква и
от нарушение в нервно-писхическата регулация като лесно се
ядосват и избухват, когато нещата не вървят (8 бр.), често заспиват
трудно, склонни са да повишат консумацията на храна, алкохол,
цигари и др., неудовлетворени са от половия си живот, проявяват
нетърпение и раздразнителност с децата и членовете на семейството
си, неспокойни и изнервени са продължително време, боледуват
често или са пострадали от инциденти, злополуки или катастрофи
(по 7 лица), гледат телевизия повече от два часа на ден (6 учители),
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често имат главоболие (4 лица). Само двама учители са отбелязали,
че се отнасят лошо с хората, дори с тези, които обичат най-много.
Това са очевидно тези, за които емоционалното изчерпване е налице
във висока степен и за които следва да се предложи професионална
помощ за излизане от това състояние и справяне с дистреса.
Следователно могат да се направят следните изводи за общ
стрес на учителите, които участват в социалнопсихологическия
тренинг:
1. Доминира високо равнище на стрес за 80% от учителите,
въпреки че не отличава с най-високите показатели (63 т.). То се
характеризира с това, че има известна степен на осъзнаване на това
състояние, но не и точните причини за него, освен общата криза на
средства и борбата за оцеляване. Доминират защитни механизми за
рационализация, проекция, бягство и др., но в много по-малка
степен за сублимация и трансформация.
Препоръки: Да ориентират така живота си и гледната точка са
себе си и ролите в него така, че да почувстват отново, че се
самоконтролират успешно и да насочат енергията си в продуктивни
цели.
2. За една трета от учителите може се отнасят и промени в
нервно-писихическата регулация, които за показател и за напреднал
стадий на емоционално изчерпване. Причините за това са спад от
житейското, възрастовото и социално развитие и реализация, а
възможно – и в професионалната удовлетвореност и самоактуализация.
Препоръки: За тази част е задължително търсенето професионална помощ за коригиране на високото равнище на стрес или
пренасочване и настройване на начина на живот, преоценка на
ценностите и гледната точка за себе си и др.
3. За 20% се отличава със средно равнище на житейски стрес,
което е дори на долната граница – между леко и средно ( 35 т.).
Това са и хората, които ясно осъзнават какво предизвиква подобно
състояние и целенасочено се стремят като цяло да избягват
причините в момента.
Препоръки: Добре е да се дадат съвети за саморегулация като
например да направят преглед на ежедневните си занимания и по
възможност да се освободят от тези, които са стерсогенни; да
направят някои промени и допълнения в начина си на живот
съобразно това; да вземат под внимание евентуални бъдещи
събития, които биха могли да добавят още нещо към нивото но
стрес; да направят така, че да избягват или препреграмират някои от
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тях и накрая да насочат усилията си към по-ефективна сублимация
и пренасочване на енергията към значими за тях дейности.
Диагностиката показва, че равнището на професионален стрес
е подобно като общото равнище на стрес – за 4/5 от участниците в
тренинга, но се намира в долната граница на проблемното равнище
като усреднен показател, на което се регистрира дистрес (25 т.) .
Само 1/5 отново влиза в границата на нормата (18 т.), въпреки, че
получените стойности са гранични и потенциално те са силно
застрашени от преживяван на дистрес. Проведената дискусия
относно получените резултати в групата показва, че това е същата
част учители, която се отличава със средно до леко равнище на общ
стрес. За приблизително същата част педагози професионалният
стрес е на път да стане сериозен проблем, но все още не е навлязъл
в такива високи стойности (40 т.). Може да се предположи, че част
от хората с наличие на синдрома на емоционалното прегаряне и
особено високо равнище на общ стрес, са тези които са и жертва на
порфесионален стрес в по-висока степен.
Предварителната хипотеза се потвърждава частично. Оказва се,
че общото равнище на стрес е генерален фактор, който акумулира
подобно равнище на професионален стрес. Най-много значително
се безпокоят за проблеми в работата и отделят вкъщи значително
време за нея, нямат време за обяд, считат, че времето е техен враг,
възприемат често въпросите или забележките на другите като
критика към тяхната работа, струва им се, че всичко, което вършат
изразходва енергията им и често имат невровегетативни проблеми.
Възможно е, обаче причините за това да са и в ниска култура на
професионалния труд, неумение за управляване на времето, ниска
самоооценка, комплекси и неувереност в компенетциите, рутина,
демотивация и емоционално прегаряне.
В заключение може да се предложи терапевтично-корекционна
програма за управление на стреса и времето, а резултатите от
тренинга показаха, че всички са осъзнали необходимостта от това.
Подходящи са стъпки към изграждането на индивидуали програми
на учителите.
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ЕФЕКТИ НА ТРАНСФОРМАЦИОННОТО
И ТРАНЗАКЦИОННОТО ЛИДЕРСТВО ВЪРХУ
ОТЧУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В СЪВРЕМЕННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Силвия Давидова-Иванова
СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме: Това теоретично изследване изучава степента, до която
лидерството (и по-конкретно транзакционният и трансформационният
лидерски стил) директно и/или индиректно е свързано с елементи на
отчуждението от работата (т.е. безсилие, безсмисленост, отчуждение
от себе си). Дискутират се накратко дефиницията и аспектите на
отчуждението от работата, както и природата на транзакционното и
трансформационното лидерство. В заключение се извежда необходимостта мениджърите да заменят бюрократичната ориентация към
работата и служителите с модели на управление, които насърчават
индивидуалната удовлетвореност, ученето и личностното развитие.
Ключови думи: трансформационно лидерство, транзакционно лидерство, отчуждение от работата

Въведение
В своя обзор на управленските изследвания и практика, Aktouf
[2] изразява позицията си, че ако изследователите и практиците не
подобрят ефикасността на организациите (т.е. да доведат организациите до състояние, което намалява отчуждеността на служителите й) или своята работна парадигма от традиционната унитарна,
функционалистка перспектива към нова – плуралистична и
хуманистична такава, прогресът по отношение на промяната на
организационните култури и повишаването на благополучието на
служителите в организациите ще е твърде малък. Kanungo [36]
доразвива това радикално-хуманистично гледище като се спира на
мотивационните, морални и етични причини мениджърите по
управление на човешките ресурси да възприемат в своята работа
овластяването на служителите и хуманистичните практики като
цяло. Според Kanungo [36] овластяването е етичен императив,
доколкото тази практика повишава самоефективността на служителите, а тя на свой ред намалява отчуждението или чувството за
безсилие на работното място. Обратно, управленските практики,
които се основават на едно инструментално, обобщено гледище към
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служителите и техния принос за благополучието на организациите
„осакатява служителите” [36] като това състояние води до две
форми на отчуждение на служителите: отчуждение от продукта
(служителите не чувстват собственост върху продукта и контрол
върху него и неговото качество) и отчуждение от акта на работа
(служителите изживяват работата като напълно отделена от
останалото им съществуване). Когато се създадат тези работни
условия, според Mottaz [48] служителите са изправени пред
невъзможността да проявят своите способности, ето защо и
преживяват чувство за отчужденост от работата. В течение на
времето, отчуждението от работата се институционализира в съзнанието на хората като продължаваща последователност от условни
рефлекси [3, 4].Служителите се научават да не задават въпроси, да
не отговарят с въпроси на въпросите или да поставят под съмнение
властта на управлението. Краен резултат от неудовлетвореността и
ниските нива на привързаност на членовете на организацията са
изразена организационна ригидност и неефективност [16, 20, 33].
Страдат както индивидуалното, така и организационното представяне.
В литературата се предлагат алтернативни модели на отчуждението от работата – в тях изследователите концептуализират, изследват и прогнозират детерминантите на отчуждението в многообразие от трудови условия и професии. На структурно равнище,
радикални теоретици като Marx [45] и Braverman [13] се фокусират
върху идентифицирането на структурните условия и технологиите,
които генерират отчуждение на работното място. За да установят
основните източници и степента на отчуждение, изследователите,
изучаващи параметрите на употреба на структурния модел използват измервания, които отчитат относителното влияние на характеристиките на работната структура (например централизация,
формализация, работна технология) върху автономността на
работата, участието и благополучието [1, 33, 38, 41, 48, 68, 74].
На индивидуално ниво, акцентът се поставя върху личните
възприятия, чувства и осъзнаването на отчуждението при специфични работни условия и отношения [5, 22, 33, 35]. Алиенация се
наблюдава, когато служителите възприемат трудовата среда като
пречка за задоволяване на техните потребности, утвърждаване на
споделяните ценности и преживяване на организационно благополучие [34, 35, 70]. Интегрираните модели на алиенацията от работата, които разграничават „отчуждаващите процеси” (работни
условия, които пораждат отчуждението) и „състояния на отчуж852

деност” (психични процеси на приспособяване, които служителите
си изработват като афективен отговор към възприятията им за
работната среда), също се предлагат и тестват в литературата по
темата [20, 46, 52].
В светлината на тези различни обяснения на отчуждението от
работата, основната цел на настоящето изследване е да изучи
същността на „отчуждаващите процеси”, които пораждат алиенация от работата в рамките на силно централизирани и формализирани организации. Допускаме, че лидерството действа като посредник в отношението работни условия – отчуждение от работата.
Например редица съвременни изследвания сочат, че трансформационните лидери са способни да формулират и прилагат редизайн
на работата, чрез който работните условия внушава на служителите
чувство за гордост и собственост върху процеса на работа и
продукта от нея [9, 10, 49]. Внимателното лидерство спрямо хората
в организацията доказано повишава вътрешната мотивация на
служителите, която от своя страна поощрява развитието на умения
[50]. Оттук, ролевият стрес се намалява, а привързаността към
организацията расте [23, 73]. Опити да се промени работната среда
към такава, която има по-ясен смисъл за служителите и те участват
по-активно в нея, се наблюдават в примерите на Stayer [66] и
Semler [59], които променят работните процеси така, че те да
позволят по-активно участие на служителите и отговорности при
разработването на работните графици, стандартите за трудово
представяне и основните подобрения на организацията. Вдъхновена
от изследванията дотук, тази разработка има за цел да изследва
степента, до която типовете организационно лидерство (по-конкретно транзакционен и трансформационен стил на лидерство) и
организационната структура (представена чрез описващите я централизация и формализация) са свързани с отчуждението от работата (операционализирано чрез съставните му характеристики
безси-лие, безсмислие и отчуждение от себе си). Всяка една от тези
променливи е характерна за новите и набиращи сила модели на
организациите по-скоро като грижовни към служителите си,
отколкото като безлични цялости [25].
Значителен брой изследвания в областта на организационните
науки се занимават поотделно с темите за отчуждението от работата, лидерството и организационната структура, но отношението
на тези единици на анализ в контекста на работната среда се
изучава сравнително малко. Ето защо следващото изложение изучава всяка една от тези променливи, за да осигури, от една странна,
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операционална яснота, а от друга страна – теоретични и емпирични
данни, които биха спомогнали и бъдещите изследвания в тази
изследователска посока.
Отчуждение от работата
По думите на Vallas [68] и други, сред които Erikson [21], Geyer
and Schweitzer [24], значението и измерването на отчуждението от
работата е проблематично и изпълнено с неяснота. Множество
различни термини се използват в изследванията, посветени на тази
тема. Според Marx [44] и Weber [69] отчуждението е състояние (или
чувство), при което работата се преживява като външна за
личността. Те твърдят, че това състояние е преди всичко резултат от
липсата на автономия в работата. Тъй като е трудно прецизно да се
дефинира това състояние на отчуждение, в литературата се среща
многообразие от интерпретации на тази дефиниция.
Seeman [55] предлага едно по-съвременно тълкуване на отчуждението – в неговата теория за различните форми на отчуждение, Seeman [55] различава пет компонента на алиенацията:
безсилие (т.е. липса на контрол), безсмислие (т.е. невъзможност да
се свърже приносът на личността с благополучието на организацията), липса на норми (т.е. когато нормите не направляват ефективно поведението към постигането на личните цели), изолация и
отчуждение от себе си (т.е. когато работата е по-скоро път към
задоволяване на външни за нея потребности на личността отколкото
средство за изразяване на личностния потенциал). Тази концепция
за отчуждението от работата постулира, че някои характеристики и
процедури в работата като централизиран контрол върху работните
процеси, рутинни прости работни задачи, ръководени от строги
правила и инструкции, и др.) ограничават автономността на служителите, тяхното участие в работата и обогатяването им [12, 13, 53,
54, 55, 56, 57, 58]. Когато се проявят тези ограничителни работни
условия, служителите изразяват чувства на безсилие, безсмисленост
и изолация от себе си [5, 33, 38, 48]. Тези три дименсии на отчуждението от работата отчуждават още повече служителите от самия
акт на работа и неговия резултат [39, 40]. Нека разгледаме
последователно характеристиките на безсилието, безсмислието и
отчуждението от себе си в качеството им на основни дименсии на
отчуждението от работата:
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Безсилие (powerlessness) – Според Kakabadze [33] и други
изследователи [53, 1], безсилието представлява „очакването на
личността нейното собствено поведение да не може да управлява
появата или поддържането на желаните от нея резултати“. С
други думи, безсилието може да се приравни към липсата на
автономия и активно участие в работата; служителите имат ограничена свобода да упражняват контрол върху работните дейности [1,
5, 48]. Работната автономност се операционализира като се отнася
до степента на свобода на действие на служителите по отношение
на контрола на техните работни задължения и действия в отговор на
техническите, бюрократичните и йерархични ограничения на техните работни условия [1, 5]. Участието на служителите се отнася до
степента, до която те имат принос или влияние върху стратегическите, административните или оперативните решения [5]. Приема
се, че тези две дименсии на безсилието съществуват съвместно в
различни вариации и водят до подобни резултати като отчуждение
от себе си [65].
Безсмисленост (meaninglessness) – литературните данни сочат
също така, че работните условия на безсмисленост са друг основен
детерминиращ фактор на отчуждението от себе си в работата [38,
45, 54, 57]. За разлика от безсилието, което се отнася до работните
условия и процеси, безсмислеността показва степента, до която
служителите са интегрирани в работния процес [32]. По-конкретно,
безсмислеността съществува, „когато служителите чувстват, че
техният принос към цялостния производствен процес е малък и
оттук не виждат значимостта на своята собствена роля в него“
[48]. Според Модела на характеристиките на работата (The Job
Characteristics Model), служителите изпитват безсмисленост на
работата си, когато тяхната работа е с тесен размах [26, 27, 28, 29,
30]. Ако работните задачи се виждат като досадни, отегчителни,
непредизвикателни и отделени от други работни дейности, тогава
служителите чувстват, че техният принос е незначителен. Състоянието на безсмисленост на работата допринася за едно по-общо
чувство на отчуждение от процеса на работа.
Отчуждение от себе си (self-estrangement) – отчуждението от
себе си е дименсия с критична важност в литературата, фокусирана
върху отчуждението от работата. Алиенацията от себе си се свързва
с работни условия, характеризиращи се с безсилие и безсмисленост
[12, 45, 53, 57]. Това преживяване може да се прояви, когато работният процес се възприема като чужд за личността и независим от
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нейния принос. В такава работна среда е закономерно служителите
да не изпитват същинско удовлетворение от работата си и
постепенно да се отчуждят от самите себе си [48]. Отчуждението от
себе си на работното място изследователите традиционно свързват с
трудови задачи, които са ограничени по обхват и дълбочина и като
такива не осигуряват на служителите приемливи нива на ангажиране с работата и удовлетвореност от нея. Най-често изследователите
се опитват да се доберат до обхвата на отчуждението от себе си
като се интересуват дали служителите приемат работата за свой
централен жизнен интерес [19] и дали техният желан Аз-образ се
реализира на работното място [71]. Всяка оценка на отчуждението
от работата включва опит да се идентифицира отчуждението на
служителя от самия него и неговите същински работни потребности.
Ефекти на транзакционното и трансформационното
лидерство върху отчуждението от работата в съвременните
организации
В литературата, засягаща темата за отчуждението от работата,
то често се дефинира като пряк резултат от структурните особености (т.е. централизирано вземане на решения, формализирани
правила, политики, процедури), характерни за бюрократичната
организация. Тази хипотеза отразява социологическите [1, 12, 13,
53, 54, 57] обяснения, според които алиенацията резултира от
социо-структурните условия, които oграничават автономността на
личността и участието й в процесите на вземане на решения.
Неспособни да упражняват контрол върху работните дейности,
служителите изпитват чувства на безсилие, безсмисленост и
отчуждение от себе си [33, 48]. Важно е да се отбележи, че макар и
изследователите да приемат, че организационната структура пряко
влияе върху отчуждението от работата, то в това отношение се
допуска и влиянието на медиатор, каквито са лидерските стилове,
прилагани в организацията [35, 42, 43, 62]. В цитираните изследвания транзакционният лидерски стил се свързва положително както с
организационната структура, така и с отчуждението от работата.
Противоположно, поддържа се хипотезата, че трансформационното
лидерство смекчава влиянието на организационната структура
върху отчуждението от работата.
Лидерският стил на мениджърите, наред със структурата на
организацията, се приема за организационна детерминанта на
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отчуждението от работата. В подкрепа на тази хипотеза говорят
изследователски данни като тези от изследването на Bass и Avolio
[9], които изучават влиянието върху алиенацията, оказвано от два
лидерски стила – транзакционен (т.е. основан върху обменни
отношения между управлението и подчинените) или трансформационен (т.е. основан върху по-изразени лични отношения между
управлението и подчинените). В общ план в литературата по темата
се издига хипотезата за пряк положителен ефект на транзакционното лидерство и съответно пряк негативен ефект на трансформационното лидерство върху отчуждението от работата. Тази хипотеза
съответства с предписанията на теорията за екологичния дисонанс
(Ecological dissonance theory) [47]. Тази теория предлага обяснение
на мотивационните последствия при конфликт на средовите и
когнитивните системи (т.е. централизация/формализация – трансформационен стил) и когато те са в съответствие (т.е. централизация /формализация – транзакционен стил). Според тази теория,
когато средовите системи конфликтуват, индивидуализираните
(трансформационни) стилове на лидерство намалява влиянието на
бюрократичния организационен климент и оттук намалява чувството на отчужденост. Противоположно, бюрократичните организации и транзакционния лидерски стил взаимно усилват влиянието
си като издигат структурни бариери между мениджърите и служителите, което съответно интензифицира чувството на алиенация у
подчинените.
Транзакционен лидерски стил – този тип управление въплъщава традиционната управленска функция на ръководене на
служителите [7]. Транзакционните лидери определят ясно ролите на
подчинените и работните задачи, инициират структурата, управляват „по изключение” и предоставят евентуални награди, за да
удовлетворят подчинените [7]. Лидерите, възприели този стил
изпълняват управленските си функции отлично и се гордеят с това,
че контролираните от тях процеси протичат гладко и ефективно.
Транзакционните лидери ценят също безличните, формализирани
аспекти на управлението като планове, политики и процедури.
Поставянето на акцента върху организационните системи за контрол прави неизбежен логичния извод, че транзакционният стил на
управление ще подкопае вътрешната мотивация като насочи вниманието от вътрешни за личността към външни спрямо нея мотиватори [17, 18]. Тъй като транзакционните лидери фокусират вниманието си върху формализираните процедури, този управленски
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подход предполага положителна връзка между транзакционното
лидерство и формализацията и централизацията, които вече разгледахме. Нещо повече, транзакционното лидерство акцентуира
чувството за отчужденост на служителите и фрустрира изпълнението на техните трудови задачи [9, 11, 31, 35, 63]. Например,
според Sosik, Avolio and Kahai [64] транзакционното лидерство
оказва по-слаб положителен ефект върху груповия потенциал
отколкото трансформационното лидерство. Транзакционното лидерство успява единствено да усили чувството на анонимност,
което задълбочава отчуждението на членовете на групата. Тези
изследователски данни дават основание за издигане на две хипотези
– от една страна стои хипотезата, че организационната структура
е положително свързана с транзакционното лидерство, а от друга
– допускането за положителна връзка между транзакционния
лидерски стил и отчуждението от работата.
Трансформационен лидерски стил – при този стил на управление също се извършва обмен между управлението и подчинените,
но този обмен е преди всичко нематериален и отчита индивидуалните потребности на служителите. Трансформационните лидери
притежават способността да вдъхновяват и мотивират другите да
покажат по-добро от обичайното си трудово представяне въпреки
пречките и личната саможертва [9]. Притежавайки тези качества,
трансформационните лидери са харизматични [14, 15] и владеят до
съвършенство умението да предизвикват значителна промяна както
в подчинените си, така и в организацията като цяло. Този тип
лидери не разчитат единствено на формалните правила и материални стимули, за да мотивират своите служители, а се фокусират
предимно на нематериални апекти на съвместната работа като
споделени визия и ценности, и изграждане на по-близки взаимоотношения. Според редица изследвания, трансформационните лидери
формулират и прилагат такива оптимизации на работния процес,
които създават у служителите чувство за гордост и притежание
върху продукта [9, 15, 49]. Характерни за трансформационното
лидерство са също поддържането на вътрешната мотивация и
оказването на психологическа подкрепа на служителите, която им е
необходима за справяне със сложните изисквания на работата [61].
Лидерите, практикуващи този подход, умеят да обвързват реализирането на трудовите задачи с развитието на положителна Азконцепция [61], което респективно намалява проявите на аспекти на
отчуждението като безсмисленост и безсилие. В литературните
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данни трансформационното лидерство [67] и отчуждението от
работата [35] се свързват тясно с присъствието в работната среда на
индивидуална автономия, контрол и власт – като следствие,
връзката между трансформационното лидерство и отчуждението от
работа намира солидна теоретична основа.
По-новите изследвания на Avolio, Kahai and Dodge [6]
показват, че трансформационното лидерство „може да влияе върху
начина, по който се възприемат ... способностите, благосклонността и интегрираността”. Осъзнаването на предимствата на
този тип управление спомага за изграждането на работни среди,
основани на доверие и създаващи у служителите чувство за хармония, а не за екологичен конфликт. Bass [8] твърди, че трансформационните лидери могат да повлияят на културата на една
организация чрез възприемането на „консултативен лидерски
стил”, който подобрява възходящата комуникация и „поощрява
гостоприемните и предразполагащи към творчество организационни култури”.
Важно е да се отбележи също, че организационните фактори
повлияват както трансформационното лидерство [51], така и отчуждението от работата [35] чрез промени в организационната
среда, жизнения цикъл на системата и осъвременяването на технологиите, като тези промени често се отразяват и в изменения на
структурата на организацията [6, 60]. Kanungo [37] идентифицира
четири такива фактори на влияние и тяхното въздействие върху
корпоративната среда: глобализацията на бизнеса, експлозията в
областта на информационните технологии, различните трудови
сили и пазари, и изискванията за социално отговорен бизнес. Това
развитие в изучаването на лидерството и неговата обвързаност с
вътрешните и външните фактори на работната среда вече дава
своите резултати. Редица изследователи като Yukl [72], обаче, отбелязват, че все още е налице потребността от по-обширно изследване
на ефектите на ситуационни променливи като организационната
структура върху трансформационното и транзакционното лидерство
и като следствие – върху обектите на този тип лидерство, т.е. върху
подчинените. Kanungo [37] също така поддържа тезата, че са нужни
повече изследвания на взимовръзката между типа лидерство и
отчуждението от работата: „В изучаването на лидерството се
обръща твърде малко внимание на психичните процеси, които
лежат в основата на безсилието и отчуждението, а също така и
установяването на специфичните организационни условия, които
водят до подобни състояния сред служителите”. На базата на
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теоретичните данни дотук, могат да се изведат хипотези, от една
страна, за негативна корелация между организационната структура и трансформационното лидерство и, второ, за негативна
корелация между трансформационния лидерски стил и отчуждението от работата.
В заключение, може уверено да се твърди, че наличните
научни изследвания засягат предимно връзките в две диади:
отчуждение от работата – организационна структура и отчуждение
от работата – лидерство, но към този момент изследванията не
отделят необходимото внимание на връзките между трите феномена
– отчуждение от работата, лидерство и организационна структура –
едновременно. За да се разбере по-добре организационната култура
и начините, по които тя може да бъде подобрена, би спомогнал
един бъдещ, основан на солидни емпирични данни модел, в който
организационната структура и лидерството в своето взаимодействие
влияят върху отчуждението от работата.
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ХУМОРИСТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ –
МАНИФЕСТАЦИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА
Силвия Давидова-Иванова
СУ „Св. Климент Охридски”
Резюме: Статията представя предимствата на контент-анализа
на анекдоти като метод за оценка на относителните нива на отчуждението от работата на служителите. Отчетена е възможността да се
свържат класическите теории за отчуждението от работата като
петкомпонентния модел на Seeman със съвременния контент-анализ на
анекдотите, разпространяващи се в организациите и този подход да
диагностицира относително точно нивата на организационна алиенация.
В заключение се подчертава необходимостта традиционно количествената оценка на отчуждението от работата в организациите да бъде
допълнена от качествена оценка – един достъпен метод за качествена
оценка на индивидуалните нагласи на служителите към работата и
нивата им на отчуждение е анализът на циркулиращите в организацията
анекдоти, свързани с работата, управлението, колегите.
Ключови думи: отчуждение от работата, хумор, анекдоти

В наши дни т.н. теория за хумористичното поведение (humor
theory) поставя акцент преди всичко върху анализа на структурата
на анекдотите с основна цел обяснение или защо даден анекдот е
смешен или защо той се слуша и най-вече казва. Съществуват и
редица анализи на различни видове хумор в много социални ситуации – включително и работната такава – и немалко изследвания
доказват, че изучаването на анекдотите в този контекст е основателно.
Roy [44] е един от първите изследователи, който на база
включено наблюдение коментира как се използва хуморът от малка
група изолирани търговски служители – от една страна той служи
за социален лубрикант в групата, от друга – като експресия на
творчески импулси и от трета – като способ за придаване на смисъл
на монотонната работа. Collinson [9] също работи върху обмена на
анекдоти между мъже в търговската част на фабрика. Неговите
заключения са следните: хуморът се използва като форма на устойчивост към – и като средство за справяне със – строго контролираната среда; анекдотите се ползват за поддържане на границите
между служителите и мениджмънта, вицовете (под формата на
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прикрити забележки) служат също за поддържане на груповите
граници.
По-голяма част от изследванията на хумористичното поведение са фокусирани върху изучаването на множеството негови функции. Duncan et al. [11] започват своето изследване на приложението
на хумористичното поведение в бизнеса, подчертавайки, че хората
се шегуват с другите на работното си място по редица причини.
Изследователският екип разграничава голям брой възможни функции, сред които преодоляването на монотонността, повишеното
чувство за принадлежност и съвсем простичко казано – да правят
работата поносима. През последните 30 години тези функции на
хумора получават стабилна подкрепа: хуморът в организациите
може да се използва за установяване на социални отношения и да
намали възпритието за обществена дистанция, като по този начин се
повишава качеството на отношенията на работното място [56];
хумористичното поведение успява да намали скуката при изпълнение на повтаряеми задачи [13]; играе важна роля в поддържане на
креативността [43]. Други автори поддържат тезата, че доколкото
хуморът помага на хората да се справят със спадовете в кариерата,
той е крайният копинг - или защитен механизъм [29]. Duncan [10]
показва колко „гъвкав” може да бъде хуморът в организациите, като
дава примери как служителите го използват, за да си спечелят даден
статус, като едновременно с това се пазят от атаки.
Въпреки че стотици изследвания се фокусират върху хумора
като експресия на гняв или фрустрация или го представят като
форма на атака, всъщност те не променят и не изменят значително
оригиналните допускания на Freud [16]. Причината за това е твърде
семпла – това е така, защото разбиранията за човешката психика и
за функциите на хумора изобщо не се поставят под въпрос в тези
изследвания. Техният дизайн не предвижда нулева хипотеза, която
да класифицира хумора като „правещ” нещо различно от това, което
допускат изследователите.
Сериозният преглед на литературата показва, че, де факто,
изследвания, които поне да направят опит да разграничат факторите, допринасящи за множеството функции на хумора няма. В
литературата не се откриват и изследвания, които оборват хипотезата, че хуморът влияе благотворно върху физическото и психическото здраве [36] – това се обяснява с липсата на изрична дефиниция или операционализация на нездравословния хумор. По подобен
начин, изследванията, в които се поставя акцент върху дисфункционалните расистки или сексистки организационен хумор, не
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допускат изобщо възможността да има и функционално сексистко
или расистко хумористично поведение.
Вторият основен недостатък на анализите на хумора е в това,
че те не изследват адекватно манифестираното съдържание на
хумора – по-важно за изследователите е не какво се комуникира
всъщност, а защо или как се извършва комуникацията. Например,
изследването на хумора и организационната промяна на Dwyer [12]
разглежда хумористичното поведение като продукт на властовите
отношения – за Dwyer хуморът сам по себе няма същност, далеч поважно при наблюдението на организационната промяна е да се
осъзнае как се използва хуморът. В рамките на това изследване
фокусът се поставя върху процеса, причините и резултатите от
хумористичния обмен, докато комуникираното съдържание се
пренебрегва [11].
И все пак трябва да се подчертае, че теоретици като например
тези на несъответствието (вж incongruity theory), сред които посъвременен представител е Freud, отделят внимание на съдържанието на хумора. Тяхното внимание обаче е насочено към структурата на хумора, към тълкуването на неговото значение според
различни концептуални схеми, към техниките, заложени в дадени
типове хумор и към такива понятия като анекдотемите (joke-emes,
най-малките фрагменти на езика в анекдотите, които притежават
собствено значение). Накратко, теоретиците на несъответствието се
занимават предимно с разкриването на същността на хумора, а не
толкова със съобщението, което той носи.
Трябва да кажем, че дори и Freud [16] не подхожда към
анализа на анекдотите по начина, по който интерпретира сънищата.
За него светът на хумора, за разлика от неструктурирания и хаотичен свят на сънищата, представлява структурирана, междуличностна комуникация, която носи значения, разбираеми за участниците в
нея. Разбира се, езикът сам по себе си не носи еднозначен смисъл.
Още по-видимо е това при хумористичния език, който е това, което
е, именно заради своята нееднозначност. Изследователският въпрос,
лежащ в основата на това настоящият текст е дали анекдотите на
тема работа могат да бъдат използвани като променливи, които
индикират различни социално-психологични аспекти на алиенацията от работата. Ако хората и групите в организациите, всъщност,
използват хумора в специфични контекст като форма на атака,
защита, катартично освобождаване и пр., една целенасочена колекция от анекдоти, свързани с работата, би разкрила, че значителна
част от тях изразяват аспекти на отчуждението. Логично, ако
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отчуждението варира структурно в различни условия, то и броят и
вида на препратките към него в анекдотите също ще са различни.
Тук е моментът да се подчертае ремарката на редица изследователи, сред които Vallas [54], Erikson [14] и др., според които
значението и измерването на отчуждението от работата са
проблематични и неясни. Множество различни термини се използват в изследванията, занимаващи се с тази тема. Сред класическите
дефиниции на феномена „отчуждение от работата” са определенията на Marx [35] и Weber [55], които разбират отчуждението
като състояние (или чувство), при което работата се преживява като
външна за личността. Според тези ранни трактовки, отчуждението
се дължи преди всичко на липсата на автономия в работата.
Доколкото е трудно точно да се определи това състояние на
отчуждение, в научната литература се срещат многообразни
интерпретации на тези дефиниции.
Seeman [49] предлага едно по-съвременно тълкуване на
отчуждението – в неговата теория за различните форми на отчуждение, на базата на сравнителни изследвания на нивата на отчуждение
на служителите в печатната, текстилната, автомобилната и химическата промишленост, Seeman [49] различава пет компонента на
алиенацията: безсилие (т.е. липса на контрол), безсмисленост (т.е.
невъзможност да се свърже приноса на личността с благополучието
на организацията), липса на норми (т.е. когато нормите не
направляват ефективно поведението към постигането на личните
цели), изолация и отчуждение от себе си (т.е. когато работата е поскоро път към задоволяване на външни за нея потребности на
личността отколкото средство за изразяване на личностния потенциал). Тази концепция за отчуждението от работата постулира, че
някои характеристики и процедури в работата като централизиран
контрол върху работните процеси, рутинни прости работни задачи,
ръководени от строги правила и инструкции, и др.) ограничават
автономността на служителите, тяхното участие в работата и
обогатяването на последната [46, 47, 48, 49]. Тези три дименсии на
отчуждението от работата отчуждават още повече служителите от
самия акт на работа и неговия резултат. В рамките на настоящия
текст ще използваме именно концепцията на Seeman като теоретична рамка, в ограниченията на която ще видим как всеки един
аспект на отчуждението от работата се манифестира в анекдотите.
Да разгледаме петте дименсии на Seeman последователно:
– Безсилие (powerlessless): преживява се от служителите, ако те
са обект на контрол от страна на самата работна система (корпо868

ративна политика, вътрешни правила, бюрокрация, технология) или
от супервайзър; ако не упражняват контрол или не участват в
определянето на условията на работа (време, възнаграждение,
работна среда) или върху темпа и качеството на работа; ако са
третирани или търпят отношение като към обекти; ако не могат да
контролират сами основните си телесни функции (приемане на
храна, напитки, посещаване на тоалетната секс и пр.).
Следният анекдот отразява този аспект на отчуждението:
Пример 1:
Офисът ни винаги е оборудван с най-новата възможна
техника. Получихме дори компютри, които говорят и слушат. Е,
някои от екипа получихме и язви.
В този анекдот, хуморът се постига чрез противопоставянето
на машините и хората. За управлението на организацията хората са
напълно дехуманизирани и са възприемани като действащи и
преработващи информация по прогнозируем комютъризиран начин.
Де факто, анекдотът говори за работна ситуация, в която техниката
става все по-хуманизирана, а служителите – все по-неразличими от
машините. Примерът илюстрира също това, че работата в офиса е
стресогенна и свръхнатоварваща, за което говорят язвите на
служителите.
Пример 2:
Един ден шефът моли един от служителите си да му даде
отчет по проекта, над който работи. Служителят е нов, иска да
се докаже пред началника си и пита шефа дали може да се отчете
следващата сутрин.
– Утре сутрин? – отговаря шефът, - Ако го исках за тогава,
щях да го поискам утре, а не днес!
Този пример илюстрира удачно безсилието като аспект на
алиенацията от работата, при който служителят няма контрол върху
процеса и планирането на времето на работата.
Нека проследим още как директно се проявава „смехът на
безсилните” (“laughter of powerless”, [51]) в анекдот като следващия:
Пример 3:
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Намусен възрастен мъж влиза в банката и се обръща към
касиера:
– Искам да си отворя една проклета сметка.
Естествено касиерката е изумена от езика на клиента и
отговаря:
– Извинете, господине, но мисля, че не Ви разбрах – какво
казахте?
– Слушай, казах просто, че искам да си отворя една проклета
сметка сега, веднага!
– Много съжалявам, господине, но не толерираме подобен език
в тази банка.
Казвайки така, касиерката напуска работното си място и
отива при управителя на банката, за да му разкаже ситуацията.
Връщат се двамата и управителят пита намусения клиент:
– Какъв е проблемът?
– Няма никакъв проклет проблем!, казва мъжът, - Просто
спечелих 5 милиона лв в проклетото тото и искам да си отворя
една проклета сметка в тази проклета банка!
– Разбирам – казва управителят, - И какво, тази проклета
касиерка ти създава проблеми?
–Безсмисленост (meaninglessness): Служителите преживяват
безсмисленост на работното място, ако не разбират взаимовръзката
между техните задачи и работните задължения на колегите си; ако
не им е понятно какво правят и какво се очаква от тях да правят или
ако останалите служители не разбират работната позиция на
първите; ако бизнес решенията или организационната политика се
основават на случайност, а не на целенасочено планиране; ако
работното място е съсредоточие на лудост, хаос или глупост.
Служителите често не могат да локализират своето място в
рамките на съвременните офис системи. Като следствие, анекдотите
отразяващи това несъответствие вероятно се явяват форма на
социален коментар, която служителите използват за да осмислят
своето тежко положение и за да се убедят един друг, че смисълът на
тяхната работа убягва на всички. Подобни анекдоти най-добре се
характеризират като цинични (вж типологията на политическия
хумор на Speier) и, като такива, те са „най-общ израз на моралното
отчуждение” [51].
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Пример 1:
Стажантка, седяща на бюрото си, забелязва, че един мъж се
приближава до копирната машина и отваря капака й. След като
изчаква няколко минути, той си тръгва и друг мъж идва, за да
затръшне капака и да започне да слага кламери върху близката
маса. След няколко минути той също си тръгва и бива заместен
от първия мъж, който отново отваря капака на копирната
машина. Процесът се повтаря повече от час преди стажантката
най-накрая да стане и да попита какво правят тези хора:
– Ние сме от пощенски услуги и поддръжка – казва мъжът,
който слага кламери върху масата,- тук сме, защото момчето,
което по принцип заражда копирната машина е в болничен днес.
Твърдение: Бизнесът ни търпи организационна промяна.
Превод: Нямаме представа какво вършим всъщност, но в
бъдеще ще правим нещо напълно различно!
Анекдотите по-горе отразяват разбиранията на служителите за
безсмислеността, посочвайки директно т.н. „солидна рационалност”
(substantial rationality, [34]). Първо, действията по отваряне на
копирната машина и поставянето на кламери върху масата се
извършват, изглежда, без да се разбира смисълът на задачата и пообщо – целите на проекта. Вторият анекдот продължава
допускането за безсмислеността на т.н. „функционално рационално”
ниво на организацията чрез превода на криворазбрания, но често
използван корпоративен жаргон за незнанието на служителите:
Пример 2:
Мъж влиза в местния ветеринарен магазин и моли да разгледа
предлаганите папагали:
– Имам три – казва продавачът, - Но всичките са на
различна цена. Този тук струва 500 лв, синичкият отдясно е 1000
лв, а онзи ей-там горе е 2000.
– И защо са толкова различни цените?
– Ами най-евтиният папагал може да казва 20 думи и да си
чисти сам клетката.
– О, това е впечатляващо!, - казва клиентът, - А какво
прави тогава този, дето струва 1000 лв?
– Синият може да казва 50 думи и да чисти клетките на
всички останали птички в стаята.
– Невероятно!, - възкликва клиентът, - Тогава какво прави
най-скъпият?
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Продавачът се замисля за минута и след това отговаря:
–
Ще бъда откровен с вас – никога не съм го виждал да
прави каквото и да било, но останалите папагали го наричат
Шефа.
– Социална изолация (Social isolation): Служителите преживяват социална изолация, когато са отделени от колегите си или
обществото като цяло физически – чрез бариери, например – или
емоционално поради дистанция, липса на комуникация или каквото
и да било взаимодействие; или в случаите, когато не харесват
колегите си или самите те са нехаресвани от екипа; също така
социална изолация се преживява от служителите, когато те не
изпитват чувство на принадлежност към организацията.
Анекдотите, в които се манифестира преживяването на социална изолация описват много чести практики и политики на днешните
бюрократични, фрагментирани работни места. Нека разгледаме
следните два примера:
Пример 1:
Въпрос: Каква е разликата между затвора и работата?
Отговор: Затворническите „килии” са по-широки.
Пример 2:
Въпрос: Каква е разликата между затвора и работата?
Отговор: Затворниците имат свиждания със семейството и
приятелите си веднъж месечно, докато служителите дори не
могат да поговорят с тях.
Подобни шеги, представени под формата на лесно разбираемия
формат „въпрос-отговор“ подчертават физическата изолация на
служителите и отразяват осъзнаването, че средностатистическият
служител е третиран като дехуманизиран обект без права и без
възможност за преживяване на принадлежност към организацията, в
която работи. Работните места са своеобразни затвори – в техните
рамки от служителя се очаква да функционира без никакви
социални връзки. Кодиран като изразяващ социалната изолация на
служителите е и следният анекдот:
Пример 3:
Рано една сутрин, майката отива да буди сина си, за да стане
навреме за училище:
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– Но защо, мамо? Не искам да ходя.
– Е, кажи ми защо не искаш?
– Ами всичките деца ме мразят, учителите също!
– О, това не е причина да не ходиш на училище. Хайде ставай
да се приготвяш!
– Уф, кажи ми ти две причини, заради които трябва да отида
на училище?
– Веднага – едната е, че си на 52. Втората е, че имаш клас,
който те чака да му преподаваш!
В анекдота по-горе социалната изолация е описана като
преживяването на учителя, че неговите общностни връзки както с
колегите му (другите учители), така и с подчинените му
(учениците) са нефункциониращи. Оттук, той не желае да ходи на
работа, защото не принадлежи към никоя неформална работна
група, от която да извлича удовлетвореност, окуражаване и смисъл.
– Отчуждение от себе си (Self-estrangement): Ако служителите
са ангажирани в дейности, които не са с достатъчно голяма
възвращаемост (например, не получават достатъчно голямо
възнаграждение за тях); ако им се иска да правеха нещо различно
вместо работа (например, нямат търпение да се приберат вкъщи, да
се занимават с любимото си хоби и пр.); ако им липсва
себеизразяване или креативност на работното място; ако искат да се
избегнат работата си; ако заспиват или се замечтават докато
работят; ако служителите загубят своята индивидуалност и се
превърнат просто в изпълняващи своята работна роля.
Пример 1:
Въпрос: С какво затворът е по-добър от работата?
Отговор: В затвора не трябва да чакаш да си тръгнеш, за да
гледаш телевизия и да играеш игри.
Въпрос: Каква е разликата между затвора и работата?
Отговор: В затвора прекарваш по-голяма част от живота си
гледайки през решетките навън и искайки да излезеш, докато на
работа искаш да излезеш навън и да се оградиш с решетки от
всичко и всички.
Въпрос: Двама мъже са на противоположните краища на
света. Единият е в ситуация, в която е грубо изигран, а другият
трескаво редактира своята бизнес оферта. Какво си мислят и
двамата?
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Отговор: Кога ще се измъкна от това?
В заключение, следва да се отбележи, че представеният отгоре
метод за качествена оценка на нивата на отчуждение от работата
представлява една възможност организационните консултанти да
обогатят традиционно количествените си методи за диагностика на
отчуждението.
Контент-анализът
на
циркулиращите
в
организацията анекдоти, свързани с работата, управлението,
колегите, представлява достъпен и неинвазивен метод за оценка на
отчуждението, който, убедени сме, заслужава своето място в
диагностичния арсенал на организационните специалисти.
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ДИФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ
НА ПОЛЕТО НА ПАЗАРА
Христо Кюркчиев
СУ “Св. Климент Охридски”
Резюме: Дифузията на иновации на полето на пазара е особено интересен
за изследване обект, тъй като пазарът е преситен и новите продукти трябва да
се преборят за потребителското внимание с невижданата конкуренция. В
проведеното изследване на нагласите на потребителите акцент се поставя върху
факторите, влияещи върху посоката и силата на нагласата. Открива се, че
българските мъже имат по-положителни нагласи от жените. Това важи и за помладите (18-44 години), както и за индивидите с по-висока степен на образование
(бакалаврки и магистри) спрямо по-възрастните (над 45 години) и тези със средно
образование.
Ключови думи: дифузия на иновации, ИТ услуги, електронно банкиране,
нагласи

1. Увод
Обвързаността на класическата теория за дифузия на иновациите с продукти и не до там с услуги, пораждат изследователския
интерес на икономисти и психолози както поради динамиката на
пазара, така и поради необходимостта от засилване ролята и значението на комуникацията като основен двигател на разглеждания
процес.
2. Същност на процеса на дифузия на иновациите
Дуфизията според класическата парадигма е: процесът, при
който една иновация се комуникира през определени канали във
времето между членовете на социална система 13. В тази
дефиниция се откриват и основните елементи, които влияят върху
този сложен процес на приемане от страна на социалната среда –
иновацията сама по себе си, комуникационните канали, времето и
самата социална система.
2.1. Иновация
За понятието иновация съществуват множество дефиниции,
които акцентират върху различни аспекти и съответно показват
различни гледни точки върху този феномен. Ето и някои от поизвестните:
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•“Иновацията е идея, практика, или обект, който е
възприеман за нов от даден индивид или друга единица, която
може да се възползва от нея.” 13;
•“Промяна, която създава ново измерение на производителност” 7;
•“Въвеждането на нови продукти (...), нови методи на
производство (...), разкриването на нови пазари (...), овладяването
на нови източници на доставки (...) и реорганизирането на
индустрия” 16;
•“Иновацията е новият елемент, който въведен в мрежата
променя, било то и временно, цените на трансакциите между поне
два актьора, елемента или звена от мрежата” 5;
• “Иновацията е начинът за трансформиране на ресурсите на
една корпорация с помощта на креативността на хората, в нови
ресурси и богатство” 15;
•“Иновацията не се отнася само до нови продукти, които ще
бъдат пуснати на пазара. Тя може да възникне в процесите и
гледните точки към пазара.” 14.
Във всички тези дефиниции изпъква една дума - “нов” - нов
продукт, нова услуга, нов начин на използване на съществуващи
ресурси, нов начин на организация, нова идея, нова практика.
Видно е, че според някои автори иновацията е процес, при други
механизъм, а при трети продукт. В това изложение под иновация ще
се разбира основно дефиницията на Роджърс 13 с уточнението, че
понятието идентифицира крайния резултат от иновационния процес, т.е. реализацията на идеята, практиката или конкретния обект.
Именно горните дефиниции са първоизточника на основните
характеристики на иновациите, които влияят върху процеса на
тяхната дифуция. Според класическата теория за дифузия на
иновацията те са:
•относително предимство - степента, в която иновацията се
възприема като по-добра от идеите, които я предхождат, по
отношение на приписаните й от потребителя качества;
•съвместимост - степента, до която иновацията се възприема
като съвместима със съществуващите ценности, миналия опит и
нуждите на потенциалните клиенти;
•сложност - степента, до която една иновация се възприема
като трудна за разбиране и използване;
• възможност за изпробване - степента, в която иновацията
може да бъде изпробвана за определен ограничен период от време;
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• възможност за наблюдение на използването - степента,
до която резултатите от една иновация са видими за другите. 13
Лоудън и Дела Брита 9 добавят към тези характеристики и:
•цена - размерът на финансовите ресурси, необходими за
закупуването и поддържането на иновацията. Иновации с високи
разходи се очаква да се приемат по-бавно от тези с по-ниски
разходи. Изследването на Олшавски 11, обаче, не показва статистически значима корелация на цената на иновацията и бързината
на нейното приемане.
Някои други специфични за високо-технологичните иновации
и в частност електронното банкиране характеристики, които влияят
върху процеса на дифузия, са:
•надеждност - Мохамед 10 идентифицира значението на
възприетата надеждност на дадена технологична услуга за нейното
използване от страна на клиента. Това ще рече, че вероятността
един индивид да започне да използва електронно банкиране е
правопропорционална на това доколко той или тя възприема този
начин на банкиране за надежден.
•сигурност - Парасураман 12 открива, че клиентите често
изпитват неохота от нуждата да дават лична информация в електронното пространство. Именно тази неохота и абсолютната необходимост от използването на такава информация в системите за
електронно банкиране може да повлияе негативно върху дифузионния процес.
• липсата на комуникация с други индивиди - според
Кросби, Еванс и Коуелс 6 потребителите имат различни нива на
толерантност спрямо автоматизираните услуги. Тоест за някои хора
е напълно нормално, а дори и за предпочитане да работят с машини,
докато за други човешкият контакт е значително по-важен.
2.2. Комуникационни канали и източници на информация
Комуникацията е процес, при който участниците създават и
споделят информация един с друг, за да достигнат до взаимно
съгласие. От своя страна дифузията е вид комуникация, при който
предметът касае нова идея, продукт или услуга. Така есенцията на
дифузионния процес е обменът на информация, чрез който един
индивид споделя нова идея на друг или няколко други индивида. В
тази си най-елементарна форма този процес има четири основни
елемента - иновация, индивид или друга същност, която има знание
за или опит с използването на дадената иновация, индивид или
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друга същност, която няма знание за или опит с използването на
дадената иновация и комуникационен канал, който свързва двете
същности. В тази връзка комуникационният канал е носителят на
съобщения, който двете същности използват за информационния
обмен. Обстоятелствата и начинът на комуникация влияят върху
предаването на информацията и ефектът, който тя има върху
получателя 13.
Петрова 1 е класифицирала комуникационните канали и
източниците на пазарна информация и съответно информация за
иновационни продукти и услуги в пет категории:
• близка социална среда - тази информация обикновено е формирана на основата на личен опит и прилагане на собствени
критерии и оценъчни схеми от страна на източника. Положителните
качества на тази информация се крият в това, че се дължи на личен
опит и може да даде нови гледни точки, които не са достъпни при
другите източници и канали. Тя е от особено значение, когато
личността няма опит с определена продуктова група, когато не е
налице информационна активност за по-обширно търсене на
информация и когато интересът към съответната стока не е особено
голям. Това е основание да се счита, че социалната среда играе
особено значение като комуникационен канал за дифузия на
иновациите, тъй като мнозинството потребители нямат опит с
новите продукти, а интересът и активното търсене на информация е
вероятно да не са провокирани все още.
• рекламата - тя въздейства посредством каналите за масова
информация, като телевизия, радио и други. Отново на потребителя
се предоставя оценъчна информация, която обаче е съзнателно
подбрана, така че да защитава интересите на рекламодателя и да
насочи потребителя към избор на определена стокова алтернатива.
Информацията от рекламата не се възприема целенасочено, а
“между другото”. Потребителят може да научи за съществуващите
стокови алтернативи от рекламата, но преценката, която им се дава,
обикновено среща недоверие в съзнателния потребител. Това се
дължи на признатата подбрана информация и намерение да се
представи продуктът в най-добрата му светлина. Независимо от
това тя повишава познавателното ниво на потребителя, променя
критериите му за оценка на стоковите алтернативи и може да
спомогне на дифузионния процес именно по този начин - чрез
популяризиране на идеята и по този начин провокиране на информационната активност у индивидите, а и евентуално промяната на
критериите им за оценка.
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• специализирана литература - този канал дава по-обективна
информация и се ползва с по-висока степен на доверие от
потребителя, тъй като не е пряко обвързан с продажбата на
определена стока и се подлага на много по-сериозна преработка.
Сравнително рядко се използва поради необходимостта от по-високо познавателно ниво, което обикновено върви или с предварително
формирани специални интереси към продуктовата група, или
професионални такива. Играе роля при процеса на дифузия, особено що се касае за високотехнологични продукти, тъй като обикновено първите реални потребители са именно част от хората, които
имат специфичен интерес и високо познавателно ниво.
•продавач-консултанти - отново източник на информация,
който използва междуличностни информационни канали. Това е
информация, която потребителят получава на мястото на продажба.
Информацията е компетентна и изисква от продавач-консултантите
добро познаване на предлаганите стоки, но и умения за ефективна
комуникация, наблюдателност и гъвкавост. Що се отнася до дифузията на иновационни продукти, този източник на информация би
помогнал чрез провокиране на информационна активност след
получаване на информация от консултанта, тъй като рядко тези
продукти спадат към категорията на импулсивните и емоционалните покупки.
•собственият опит - той е най-сигурният източник на информация, но не може да бъде приложен върху много алтернативи,
преди да бъде направен изборът. Влиянието му върху дифузионния
процес се заключава във вече споменатата възможност за изпробване на новия продукт или услуга, която играе положителна роля
върху скоростта на приемствеността.
Към тези източници и канали е редно да бъде прибавен и
Интернет. При него като канал действат няколко, ако не всички от
гореспоменатите източници на информация. Налице е и информация от други потребители, които обаче не са от близката социална среда. Отново тази информация има оценъчен характер. Естествено е да не се ползва със същото доверие, с което се ползва тази от
обкръжението, но все пак доверието на потребителите в нея е поголямо от това при рекламата, навярно поради липсата на изградени
бариери.
Една важна особеност на комуникационния процес, която
представлява проблем пред дифузията на иновациите и която
Роджърс 13 идентифицира, е естествената склонност на индиви882

дите да общуват с подобни на тях. Физическата и социалната
близост провокират подобен род комуникация и правят комуникацията с различни индивиди много по-малко вероятна. Това е
проблем, тъй като участниците в дифузионния процес са до голяма
степен хетерогенна група. Така например, агентът на промяната,
който ще бъде разгледан по-късно в настоящото изложение, е покомпетентен технически от своите клиенти. Това води до разлика,
която в последствие прави комуникацията не дотам ефективна. От
друга страна, ако техническите компетенции бяха еднакви, това не
би спомогнало за осъществяването на дифузията, тъй като тогава не
би бил налице обмен на информация. Затова за осъществяване на
дифузионен процес е необходимо да е налице поне определена
хетерогенност между участниците в комуникационния процес.
Обикновено разликите са налице на множество измерения, тъй като
знанията и опитът с иновации са силно свързани със социалноикономическия статус, образованието и други.
2.3. Време
Времето е третият елемент от дифузионния процес според
Роджърс 13 и се включва в него чрез следните три етапа:
•процеса на вземане на решение за приемане на иновацията това е процесът, при който индивидът преминава от получаването
на първата информация за иновацията до нейното приемане или
отхвърляне. Той е много подобен на процеса на вземане на решение
за покупка, както той е представен от Статт 2, но същевременно са
налице и съществени разлики. Стандартният процес включва шест
основни стъпки - възникване и осъзнаване на потребността, търсене на подходящи алтернативи за задоволяване на потребността,
анализ и оценка на алтернативите, вземане на решение за покупка,
осъществяване на покупката и употреба и оценка на стоковата
алтернатива 2. При иновацията това става в пет стъпки - знание,
убеждаване, решение, внедряване и затвърждаване 13. Разликите в
етапите се дължат основно на особеностите на иновациите спрямо
вече приетите продукти и услуги.
При иновациите първите два елемента от обичайния процес на
вземане на решение за покупка липсват, защото в повечето случай
тя е качествено нов продукт или услуга, от които множество от
потребителите не биха се сетили, че имат нужда. Освен това, тъй
като е нова, тя реално няма алтернативи, които да задоволяват
същата потребност. Дори потребността да е осъзната, това навярно
е станало на минал етап и тя е преминала в латентно състояние
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поради липсата на алтернативи, които да я задоволят или това се е
случило след като вече е получена информация за иновацията.
Процесът на вземане на решение за възприемане на дадена
иновация започва от знанието или информацията. Този процес като
цяло е процес на търсене на информация, като целта на тази
информация е да намали несигурността на връзката между средство
и резултат 13.
Това има по-силно влияние върху убеждаването и вземането на
решение, които до голяма степен се припокриват с етапите на
анализ на алтернативите и решение за покупка. Обикновено на тези
етапи се търси оценъчна информация и влиянието на източниците
за масова информация отстъпва пред междуличностните комуникационни канали, поради вече посочените причини 13.
Осъществяването на покупката при иновациите е на по-заден
план, тъй като на този етап рядко би могло да се повлияе
съществено що се отнася за такива продукти и услуги, тъй като те
обикновено изискват активната преработка на големи количества
информация, което от своя страна води до значително по-трудни за
промяна нагласи и по-категорично решение от страна на потребителя.
Важен е обаче етапът на внедряване, тъй като индивидът може
да използва иновацията и по начини, които не са били предвидени
от нейния създател, а и защото оказва влияние и върху следващия 13.
На етапа на затвърждаване потребителят търси причини да се
увери, че е взел правилното решение. Той може да промени взетото
решение да не приема иновацията. Също така може да отхвърли
взетото решение за приемане и да спре да използва иновацията 13.
Това е особено важно за сектора на услугите, където отдръпването
на клиенти е значително по-важен фактор, отколкото при възприемането на иновации за дълготрайна употреба 8.
• иновативността на индивида или множеството, което
приема иновацията - степента, до която индивидът е по-напред във
възприемането си на иновацията, в сравнение с останалите членове
на системата. Разграничават се пет типа потребители спрямо този
критерий - иноватори, ранни приемници, ранно мнозинство, късно
мнозинство и изоставащи 13.
• скоростта на приемане в системата - относителната скорост, с която иновацията се възприема от членовете на една социална система. Обикновено се измерва с времето, необходимо за
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приемане на иновацията от определен процент от членовете на
системата. Така в началото има малко индивиди, които са възприели иновацията. Постепенно броят им нараства, докато не достигне
критично множество. Накрая се достига асимптотата, където се
счита, че процесът на дифузия е завършил 13. На този етап линията
клони асимптотично към права, което Бас 4 моделира
математически чрез логистични криви и показва, че вероятността за
възприемане на технологичната иновация зависи както от
коефициента на иновативност, така и от коефициента на имитация.
2.4. Социална система
Дифузията протича в социална система и върху нея влияят:
• социална структура - тъй като не всички елементи на
социалната система са еднакви по своето поведение, съществува
структура, която се дефинира като обединение на единици на основата на общи белези. Тя дава регулярност и стабилност на поведението и внася предсказуемост до известна степен, като по този
начин представлява тип информация, тъй като намалява несигурността. Влиянието й се изразява в натиска, който структурата оказва
върху индивида при вземането на иновационно решение 13.
• социални норми - установените шаблони на поведение за
членовете на дадена социална система. Те служат за референтни
стойности що се отнася до допустимите и желаните поведенчески
прояви. Влиянието им върху процеса на дифузия е като бариери
пред приемането на новата идея 13.
• лидери на обществено мнение и агенти на промяната –
иноваторите обикновено се възприемат като девианти от социалната система и доверието в тях от страна на редовия член на
системата е ниско. Затова и влиянието на определени членове на
системата, които се наричат лидери на обществено мнение, е важно
за дифузионния процес, защото те имат власт върху атитюдите на
останалите индивиди и могат да изиграят ролята на катализатори.
Обикновено тази им позиция се дължи на техническите им компетенции, социалната им достъпност и съобразяването със социалните
норми на системата. Отличителните им белези са - отвореност към
всички форми на комуникация извън системата, висок социалноикономически статус, по-висока степен на иновативност. Тъй като
те са част от системата, съответно тя им влияе и колкото по иновативна е самата система, толкова по-иновативни са и те. В
повечето системи има както иновативни, така и лидери, които са
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против промяната. Позицията им може да бъде загубена, особено
ако бъдат често използвани от агентите на промяната, тъй като
това би довело до възприемането им като подобни на професионалните агенти на промяната и по този начин биха загубили
доверието на другите индивиди 13.
• Агентите на промяната са професионални лица, които не са
част от системата, но действат в нея, за да прокарат определена
промяна, която е желана от дадена организация. В някои случаи те
могат да искат забавянето на дифузията на дадени нежелани
иновации. Тъй като самите агенти са с по-високи технически познания от редовите членове на системата, това увеличава дистанцията
и прави комуникацията между тях неефективна. Затова освен лидери на обществено мнение се използват и помощници на агентите
на промяната. Те са с по-ниско познавателно ниво, отколкото
агентите на промяна, но поради по-високата си близост с членовете
на системата се използват за свързване с тях и повлияване на
решенията за възприемане на иновацията 13.
• типове иновационни решения - едно от другите влияния на
социалната система се крие в типовете иновационни решения,
които могат да бъдат, както на индивидуално, така и на системно
ниво. Различават се следните три типа в зависимост от това коя
единица взема решението и на каква основа то се взема – пожелателно иновационно, колективно иновационно решение, авторитарно иновационно решение и зависимо иновационно 13.
•последствия от иновациите - промени, които се случват на
индивидуално или системно ниво и са резултат от приемането или
отхвърлянето на иновация. Разграничават се следните три класификации: желани срещу нежелани, директни срещу индиректни,
очаквани срещу неочаквани 13.
От изложеното до момента може да се заключи, че дифузията е
сложен процес, върху който влияние имат редица фактори. Вероятно най-важните от тях са характеристиките на иновацията – относително предимство, съвместимост с ценностите, сложност, възможност за изпробване и наблюдение на използването от страна на
други индивиди, цена, надеждност, сигурност и липса на комуникация с други индивиди. Именно те са в основата на проведеното
проучване.
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3. Изследване на нагласите на българските потребители
към електронното банкиране
3.1. Цел на изследването
Целта на проведеното през месеците май – юли 2011 г. в
няколко български града (София, Пловдив и Бургас) изследване бе
да послужи за първоначално проучване на нагласите на българския
потребител към електронното банкиране за целите на разработване
на дисертация в областта на психологията на дейността. Негови
задачи бяха установяването на общата нагласа, както и на определящите я фактори, като за тяхното изпълнение бяха проверени
няколко хипотези, свързани с влиянието на определени демографски характеристики (пол, възраст, образование) върху нагласата към
разглежданата ИТ услуга.
3.2. Методика на изследването
Методиката на изследването бе взаимствана от подобно
изследване 3, проведено на полето на индийския пазар и се
основава на разгледаната по-рано теоретична постановка, като се
състои от 14 твърдения, обособени в 7 дименсии (възприета полза
от иновацията, надеждност на услугата, сигурност на услугата,
сложност или трудност на използването на услугата, възможност за
изпробване на услугата, възможност за наблюдаване на други как
използват услугата, липса на човешка близост), 5 твърдения, свързани с реалното използване на някои банкови услуги, включително
електронното банкиране и 4 твърдения, свързани с познавателното
ниво на респондентите за електронното банкиране. Анкетната карта
мина процедура за адаптация за българска извадка преди прилагането й като метод на изследване.
3.3. Демографска характеристика на участниците
В изследването участие взеха 67 респондента. От анкетираните
37 са жени и 30 са мъже. Що се отнася до възрастта на респондентите, 11 са между 18 и 24, 30 са между 25 и 34, 11 са между 35 и
44, 8 са между 45 и 54, 6 са между 55 и 64 и 1 е над 65, което
показва стабилно присъствие от групата между 18 и 44, където са и
най-честите потенциални ползватели на услугата. Образованието на
респондентите ги разделя на три групи - 2 със средно образование,
24 с бакалавърска степен и 41 с магистърска степен, които, предвид
необходимия висок образователен ценз за справяне с услугата,
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представляват добра извадка за проверка на реални потенциални
потребители.
3.4. Анализ на данните и изводи
Еднофакторният дисперсионен анализ открои влиянието на
пола като фактор, що се отнася до доверието в предимствата на
услугата, както и нейната надеждност, изразена в убеждението за
по-трудно поправяне на потенциално възникнали грешки. Разликите между двата пола бяха установени при ниво на значимост
съответно 0.077 и 0.019 при стойности на F-статистиката 3.23 и
5.78, като и в двата случая по-високи резултати са показали мъжете.
Това, от една страна, е очаквано с оглед на това, че те са по-често
консултираните при избора на технологични продукти и като цяло
силният пол се асоциира с технологиите. Обикновено именно
мъжете са хоризонталните лидери в тази област и тяхното мнение
се ползва с авторитет сред останалите. До известна степен това
предопределя по-високото им ниво на доверие в технологията. Като
хоризонтални лидери от тях се очаква да имат и по-високи познания, което ги подтиква да са по-информирани от останалите потребители, което може да ги убеди в ползите от разглежданата услуга.
Патриархалният модел, който макар и не толкова явно застъпен, все
още е част от българската действителност, също допринася за този
резултат. Мъжът в повечето случаи е този, който се грижи за
финансовото благо на семейството и съответно изпитва нуждата да
използва повече банкови услуги. В забързаното си ежедневие всяка
минута е важна, особено в ерата на ниска емоционална стимулация.
Така всеки миг спестено време може да се оползотвори за поемоционално заредени занимания и виждайки в електронното
банкиране начин за осигуряване на това време, естествено вярата в
предимствата му се повишава. От друга страна, сравнително високите резултати на жените, участвали в изследването, показват, че те
също имат отношение към новите технологии и бизнеса и в скоро
време може и да настигнат мъжете, ако дори това не е вече факт.
По-ниският резултат може да се дължи и на по-високата консервативност на нежния пол и по-изявеното му желание за и придаване
на висока стойност на комуникацията с други индивиди.
Полът пък бе изведен като основен фактор при реалното
използване на услугата, като носители на този резултат са нивото на
значимост от 0.001 и F-статистика със стойност 4.54. Групата на
лицата над 64 години поради наличието на само един респондент бе
изключена от анализа поради статистически съображения. Поради
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наличието на съществени разлики в размерите на групите, поподходящ за сравненията е методът на Шефе. Статистически
значими разлики се установяват между групата 18-24 и групата 4454 със средна на разликите 2.102 при ниво на значимост 0.02, между
групата 25-34 и групата 44-54 със средна на разликите 1.708 при
ниво на значимост 0.02 и между групата 35-44 и групата 45-54 със
средна на разликите 1.830 и ниво на значимост 0.05. Тези резултати,
както и знанията за потребителските сегменти, услугата и областта
ни карат да обединим в един клас групите 18-24, 25-34 и 35-44, а в
друг групите 44-54 и 55-64. Така хората от 18 до 44 попадат в една
категория, а тези от 45 нагоре в друга. Това е очакван резултат, тъй
като младите и хората в най-активна възраст са най-вероятните
клиенти на подобна иновативна услуга. За индивидите до 25 години
това, до голяма степен, се дължи на желанието им за излизане от
рамките и опитването на всевъзможни нововъведения. С тях се
асоциира и иновативният дух и именно те обикновено са сред
агентите на промяната и иноваторите. Това се дължи на често
срещаните у тях характеристики като ниска ригидност и закостенялост, почти липса на установени навици, висока склонност
към риск и обща активност. При тях личностните конструкти не са
втвърдени и могат да бъдат моделирани чрез подходящите
инструменти. За хората между 25 и 44 години, които вече са
навлезли в професионалната сфера и имат повече отговорности и
по-малко време, решаващи навярно са нуждата от използването на
широк спектър от банкови услуги и дефицитът на време. Те са
първите “деца” на Интернет и са свикнали с технологията, имат й
доверие, което от своя страна благоприятства дифузионния процес
на подобна услуга. Навлезли в професионалната сфера, освен
повече отговорности, те имат и по-големи нужди от банкови услуги.
В забързаното ежедневие времето им е един от най-ценните ресурси
и всяка възможност за извършване на дадена операция по-бързо се
приема с отворени обятия. Удобството, както вече бе установено,
също изиграва своята роля. Индивидите над 45 години вече имат
изградени навици и са значително по-ригидни в своето потребление. Те по-трудно приемат нови продукти и услуги и по-трудно се
научават да ги използват. Обикновено възприемането на нещо ново
в повечето случаи би било подтикнато от работата, а не толкова от
вътрешна нужда или желание. Това в още по-голяма степен се
отнася и за индивидите над 64-годишна възраст, които бяха изключени от този анализ поради обективни причини. При тях влияе и
излизането от професионалната сфера.
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Образователният ценз се оказва фактор, що се отнася до
достъпа на индивидите до услугата. Нивото на значимост в случая е
0.078, а стойността на F-статистиката 2.66. Отново поради големите
различия в броя на членовете в групите е подходящо да се гледа
тестът на Шефе. Значими разлики при ниво на значимост 0.10 се
откриват между групата на хората със средно образование и групата
на хората с бакалавърска степен. Разбивката в класове на
еквивалентност, която методът на Шефе дава, е в два класа, като
първият съдържа групите на висшистите (бакалаври и магистри), а
вторият групата на хората със средно образование и тази на
респондентите с магистърска степен. Изхождайки от особеностите
на изследваната характеристика ще присъединим хората с
магистърска степен към групата на тези с бакалавърска. Така, в
единия клас на еквивалентност ще са хората със средно
образование, а в другия тези с висше, независимо от образователноквалификационната степен. Резултатът от този анализ показва, че
нивото на образование е фактор при достъпа до различни услуги за
електронно банкиране. Несъмнено това се дължи на връзката между
образователния ценз и професионалната реализация, която от своя
страна се изразява в болшинството случаи и в по-добро материално
състояние, което пък е сред характеристиките на иноваторите
според Петрова 1. Финансовите възможности, освен като характеристика на иноваторите, са и от особено значение за конкретната
услуга. Тя, от една страна, изисква средства, за да може да бъде
използвана, а от друга има и нужда от определени активи в банка, за
да има върху какво да се извършват банковите операции. Друга
отличаваща характеристика на висшистите, която навярно влияе
върху този резултат, е по-високата им информираност и възможността за преработка на по-сложна информация, които се изискват
за разбиране на технологията. Освен това, обикновено това са хора,
на които им се налага да боравят с технологии и от там имат повисок толеранс и по-голямо доверие към технологичните продукти
и услуги.
3.4. Сравнение на българска и индийска извадка
Както в България, така и в Индия изследването е проведено в
няколко големи града, в частност Хидерабад, Калкута, Ченай, Пун и
Делхи 3. Процентно резултатите за достъпност и тези за възприемане на използваната технология очаквано са по-високи в
нашата страна съответно 73.9% към 69.7% и 62.3% към 56.9% 3.
Това се дължи на добрата ИТ инфраструктура в България. Изненад890

ваща е близостта на резултатите, но вероятно тя е резултат от факта,
че изследването е проведено в големи градове, а множество ИТ
компании изнасят своите центрове за обслужване на клиенти в
Индия заради големия процент англоговорящо население и ниската
цена на работната ръка.
И при двете изследвания KMO измерването за адекватност на
извадката удовлетворява 0.50 бариерата за продължаване с
факторния анализ (0.712 за България и 0.856 за Индия). Тестът на
Бартлет за съвпадение на корелационната матрица с единичната
матрица и в двата случая показва ниво на значимост 0.00, т.е.
нулевата хипотеза трябва да бъде отхвърлена, т.е. корелационната
матрица не е единичната. Факторният анализ показва 5 основни
източника на разсейване и при двете извадки. Те, до голяма степен,
съвпадат с разгледаните по-рано дименсии, които бяха вложени в
експеримента. В случая на българската извадка те обясняват 62.2%
от дисперсията, а собствените стойности варират от 1.079 до 5.554.
При индийската извадка обяснената дисперсия е 72.5%, а собствените стойности варират от 1.028 до 7.851. Източниците на разсейване при българската извадка са възприетата полза от използването
на услугата, сигурността, надеждността, възможността за наблюдение на други индивиди да използват услугата и достъпът до
различни услуги за електронно банкиране. В индийския вариант те
са възприета полза от използване на услугата, сигурност, сложност,
човешки контакт и надеждност 3.
4. Заключение
Освен да разгледа основните харатеристики на дифузията на
иновациите и влияещите им фактори, настоящото изследване има за
цел и да представи и анализира резултатите от проучване на
нагласите към една такава иновация от страна на българския
потребител.
Анализът на резултатите установи, че полът оказва влияние
върху нагласите, като мъжете имат по-положителни нагласи, отколкото жените. Този резултат е разбираем с оглед на обвързването на
мъжкия пол с домейна на технологиите. Обикновено те са лидерите
на обществено мнение, когато става въпрос за технологични продукти и услуги, което е породено от по-високото им познавателно
ниво, а и те имат повече доверие на технологиите и не ценят
човешките взаимоотношения толкова, колкото жените.
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Възрастта, пък, е най-тясно свързана с реалното използване на
електронното банкиране, като факторният анализ разграничава две
групи - хората между 18 и 44 и тези над 45. Това кореспондира с
характеристиките на съответните групи, като младите индивиди
обикновено се обвързват с иновативния и авантюристичен дух и
липсата на закостенели навици и потребителски предразсъдъци. В
първата група попадат и хората в началото на своята кариера, които
имат финансовите възможности, за да си позволят възприемането
на иновацията, нуждата от нея и придобитото доверие към
технологията като първи “деца” на Интернет времето. Към втората
група се отнасят опитните потребители, които имат изградени
навици и известна ригидност и по-скоро биха били причислени по
характеристики към “късното мнозинство”. В нея са и хората в
пенсионна възраст, които нито имат нужда от услугата, нито имат
възможностите и познавателното ниво да са нейни потребители.
Анализът изведе образователното ниво като определящо за
достъпа до услугата. Причините за това се крият във връзката с
професионалната реализация и по-високото познавателно ниво.
Финансовите възможности, които могат да бъдат разгледани като
следствие от кариерното развитие са важна характеристика на
иноваторите и са от особено значение за електронното банкиране
като разглеждана услуга. Познавателното ниво влече със себе си подобра информираност и възможност за преработка на по-сложна
информация, които са необходими с оглед на спецификите на
услугата. Образованите хора показват и по-висок толеранс към
използването на технологии, тъй като това е неизменна част от
тяхното ежедневие.
Сравнението на резултатите с тези на индийската извадка
показа редица сходства, както и някои разлики, които могат да се
обяснят с местата на провеждане на двете изследвания, както и с
промените, които българското общество претърпява през последните 20 години, изначалното човешко желание за сравнение и спецификите на учебния процес, в частност социалното учене.
Тези резултати показват умерена положителна нагласа към
услугата и достигната критична маса на нейната приемственост.
Въпреки това все още са налице някои елементи на несигурност,
които възпират по-голяма част от “късното мнозинство” да започнат да я използват, както и да бъдат привлечени “изоставащите”.
Поради своите специфики, електронното банкиране надали и ще
успее да привлече индивидите от групата на “изоставащите”, тъй
като то изисква известни ресурсни възможности, които малко хора
от тази съвкупност биха могли да си позволят. Навярно със смяната
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на поколенията и подобряването на жизнения стандарт картината,
която резултатите показват, би била различна.
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СТРЕС И МОТИВАЦИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ПРИ
БЕЗРАБОТНИ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ
Oлена Терзи
СУ “Климент Орхидски”
1. Уводна част – теоретични предпоставки:
Навлизайки в епохата на глобални промени при все по-големите експерименти на природата и научно-техническата революция, човечеството е в период на криза и обновление. Този глобален
тласък напред продуцира деформации в различни сфери на
социално-психичните структури. Днес потребностите на съвременния човек са отстъпили място предимно на психологичните изисквания, интересите и стремежите към високо качество на живот потребности, които имат тясна връзка със стреса и често се
разглеждат като негови качествени характеристики. Концепция за
стреса принадлежи на канадския ендокринолог Ханс Селие, който
отнася към причините, които предизвикват стрес и дистрес
социално-психологичните промени в живота на личността. Възрастните прекарват голяма част от деня си и много от тях възприемат
това време като най-стресови период от своя живот.
В условията на днешна икономика множество хора се остават
без работа това е едно от най-стресиращите фактори. Но, както е
известно всяка личност е индивидуална и точно поради тази
причина преживява подобни ситуации в живота си по различен
начин, т.е. някои се стресират повече, някои по-малко, а други не се
стресират. Точно поради тази причина решихме да проследим
различията в реакциите на стресова ситуация, като безработица при
различни стилове на кариерна мотивация, които са 8:
• Sociability seekers (Търсачи на общуване)
• Career builders (Кариеристи)
• Authenticity seekers (Търсачи на автентичност)
• Personal developers (Развиващи себе си)
• Autonomy seekers (Търсачи на автономност)
• Novelty seekers (Търсачи на новости )
• Stability seekers (Търсачи на стабилност )
• Lifestylers (Почитатели на лайфстайл)
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Много хора завършели висше образование в момента са без
работа, което смятаме, че е много силна причина за стрес. Но,
хората в това състояние не се концентрират върху своето душевно,
психическо и физическо състояние.
„Безработица” едно от най-често срещаните думи в наше
време. Хората изпадат в шок, когато се заговори за „безработица”,
„ние сме, младото поколение, и сме безработни, завършваме висше
образование и в добрия случай ставаме сервитьори или продавачи,
работа, която може да работи и този, който е със средно или с
основно образование. Но за жалост в момента се радваме и на това”
- говорят повечето. Някои говорят за кризата, като причина за
безработицата, други обвиняват правителството това е без значение,
важното, че безработицата е налице.
Литературните източници посветени на разкриване на проблема безработица при младите, показват, че интересът към психологическото състояние на тези младежи се увеличава. Стресът
при безработица се разглежда в съчетание с адаптация, копинг –
стратегии, способност за поемане на риск и много други, но много
малко изследвания са проведени в областта на връзка между
кариерна мотивация и стрес при безработни. Има известно основание да се приеме, че различни типове кариерна мотивация имат
специфичен начин към предпазване, защита и справяне със стреса.
Бихме искали да проучим точно кои типове мотивация показват пониски резултати по стреса, а кои не. Също така желаем да
проследиме взаимовръзка между типове кариерна мотивация и
срока намиране без работа.
2. Резултати от изследването
1. Анализ на резултати от теста „Определяне ниво на
стреса”
След като придобихме обща представа за живота на нашите
изследвани лица, започнахме работа с теста за определяне ниво на
стреса. Защото както виждате повечето от безработните се намират
в това положение повече от половин година, а както е известно това
е третият етап по L. Peltsman на специфични стресови състояния.
От анализа на получени данни от тестиране се оформи найобщо следното мнение:
Въпреки, че повече от половина от изследваните показват
ниски резултати по стреса, 49% показват наличие на стрес, което
никак не е добре за обществото, което пък говори за много
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необходима деликатна и съвместна работа с безработни, за да се
увеличи устойчивостта към стреса и да се понижи нивото на стреса
при тях.
2. Анализ на резултати от методика за определяне на тип
кариерна мотивация.
В тази част от изследване, изследвахме лицата с тест за
определяне на стил за мотивация на кариерно развитие съдържащ
73 айтема и 9 скали: Sociability seekers, Career Builders, Authenticity
seeker, Personal developers, Autonomy seekers, Novelty seekers,
Stability seekers, Lifestylers и скала „Лъжа” (адаптиран за български
условия от С. Стоянова и Б. Славчов).
Най-много от изследвани лица се отнасят към Personal
developers – 24% и Stability seekers – 24%, 20% от изследвани лица
се отнасят към Authenticity seeker, 13% от изследвани лица са
кариеристи, 7% са търсачи на новости и същият процент е от
Sociability seekers, само 5% от лица са почитатели на лайфстайл .
3. Сравнителен анализ на резултати от двете методики
Получените резултати от първа методика (тест за определяне
на ниво на стреса) предизвикаха още по-голям интерес в нас – да се
съпоставят типове кариерна мотивация и ниво на стреса при
младите безработни.
От дадено сравнение се установи:
Ø от 11 или 24% Personal developers, 9 или 81, 81% лица с повисоко ниво на стрес.
Ø от 11 или 24% Stability seekers 2ли 18,18% лица с по-високи
показатели по скала стрес.
Ø от 9 или 20% търсачи на автентичност 5 или 55, 55%
Ø 33,33% от кариеристите са със завишени стойности на
стреса.
Ø 66,66% от лица с типа кариерна мотивация Lifestylers
показват високи резултати по скала стрес.
От получените данни от корелационен анализ може да се
направят следни изводи :
– Хората, които са мотивирани като Autenticity, също така са
мотивирани и от мотивите на Sociability кариерна мотивация
(r=0,407; p=0,009).
– Хората, които са мотивирани като Personal, също така са
мотивирани и от кариерна мотивация тип Sociability (r=0,320;
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p=0,044), Novelty (r=0,415; p=0,008), и са по-склонни да преживяват
стрес (r=0,456; p=0,003).
– Хората, които са мотивирани като Stability, също така са
мотивирани и от мотивите на Lifestylers кариерна мотивация
(r=0,344; p=0,003).
– Хората, които са мотивирани като Career, също така са
мотивирани и от кариерна мотивация тип Sociability (r=0,49;
p=0,001), Autonomy (r=0,429; p=0,006).
– Хората, които са мотивирани като Autonomy, също така са
мотивирани и от кариерна мотивация тип Lifestylers (r=0,387;
p=0,014), Career (r=0,429; p=0,006), и са по-склонни да преживяват
стрес (r=0,354; p=0,025).
Установи се, че от 40 изследвани лица 21 (52%) са с Висше
образование, а от тях 11 (52,3%) са с високи стойностни показатели
на стреса, което говори за това, че стресът може да засегне хора от
всички образователни слоеве на обществото, но степента на стрес
зависи от индивидуални фактори. Тук забелязваме, че най-силно
засегнати са тези, които имат висше образование. 10 или 25% от
изследвани лица са със Средно образование, от които 5 (50%) са с
високи стойности по скала стрес. 10% със средно - основно и 8% са
със средно- специално образование, от които по 1 изследвано лице с
по-високи стойности на стреса. Струва си да се обърне внимание и
на лица със основно образование: само двама от изследваните лица
са с основно образование и те са с високи показатели по скала
стрес.
От корелационен анализ става ясно, че е установена статистическа връзка между две променливи, като стрес и образование.
Според наши наблюдения и получените резултати от
сравнителен анализ можем да изразим следно мнение :
Личности, развиващи себе си (Personal developers) са склонни
към отегчаване и стрес, когато липсват възможностите за личностно
развитие.
Както и предположихме лица с тип кариерна мотивация
Personal developers ще имат по-високи количествени показатели по
скала стрес.
Страстно следващи това в което вярват, са лица от тип
Authenticity seeker, становище безработен ограничава ги в себеизява
и развитие на личностни им качества. Това всичко ги подтиска и
увеличава ниво на стреса. Тези личности не са достатъчно гъвкави
и трудно се адаптират към ситуациите, които ги ограничават или
изискват компромиси от тяхна страна.
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Бяхме учудени, че лица търсещи сигурността и дългосрочната
стабилност в работата са проявили по-голяма устойчивост към
стреса и показват ниски резултати по показател стрес.
Лица, които предпочитат да се общуват с много хора и са
приятелски настроени към обкръжаващите, показват ниски резултати по скала стрес, социална подкрепа винаги има положителен
ефект върху безработните.
52,3% от изследваните лица с висше образование показват
високи количествени резултати по скала стрес, което е потвърдено с
корелационен анализ.
3. Заключение
В заключение следва да се отбележи, че психолозите и
социалните работници в бюрото по труда, трябва да обърнат поголямо внимание на психичното здраве на младите безработни, и
по-конкретно на това да се намира личен и специален подход за
всеки тип кариерна мотивация, за да не се загубят специализирани
кадри и особено лица с висше образование, които са много важни и
ценни в сегашно икономическо положение на България.
Според нас, много е важно при търсене на работно място да се
съобразява с интересите, желания и възможностите на дадено лице.
Защото е много важно лицето да заема позиция, изисквания, които
са му лесни за изпълнение. По този начин ще се намали недоволството от работодателя и е възможно да се намали безработицата.
Чрез дадената работа се прави скромен опит за изследване на
влиянието на стиловете на мотивация за кариерно развитие върху
стреса в младежка възраст. Предстои приложения модел да се
провери и в други възрастови групи или в по-широка извадка, в
дадена възрастова група, за да се разшири обхватът на
изследването.
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ГРУПОВИ ПРОЦЕСИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ
НА ВОДЕЩИЯ В Т-ГРУПИТЕ
Пламен Димитров
Дружество на психолозите в България, София
Резюме: Всички тренинг-групи(Т-групи) са малки учебни общности,
които преминават през определени етапи на развитие независимо от
техните конкретни задачи и тематичната им ориентация. Водещият на
Т-групата се нуждае от това да е в състояние да определя на кой етап
от груповото развитие се намира Т-групата във всеки конкретен
момент, какви възможности за растеж са на разположение във всеки
един етап, и в това какви проблеми в груповото взаимодействие и
взаимодействието между треньора и групата могат да се появят в
даден етап. Треньорът има за своя работна задача да знае какво може да
предприеме в отговор на проблемите в груповото функциониране и как
неговите намеси ще повлияят на групата. Само така, водещият може
адекватно да въздейства върху развитието на Т-групата и процесите на
учене и промяна в нея.
Ключови думи: групови процеси, Т-група, етапи в развитието на Тгрупата, работни задачи на треньора

Разбирането на груповите процеси и спецификата на Т-групата
на всеки етап в развитието й помага на треньора да организира
собственото си поведение, да променя пластично стила си и да
гарантира автентичното си присъствие и ефективността си като
водещ на обучението в група[1][3][13][17][28]. Задачата му е в хода
на тренинга да помогне на групата да премине от състоянието на
механично множество от отделни участници в обучението в една
сплотена учебна общност, чиито членове могат да работят и да се
развиват, учейки и променяйки се заедно [2] [4] [7] [8] [21] [23] [38]
[49] [78].
Специфика на Т-групите в етапа на формирането им
В първия етап от живота на групата, членовете й са заети със
себе си и с междуличностните си отношения като се опитват да се
ориентират и да се установят удобно във физическата и социалната
среда на груповото обучение[5][9][51]. Като цяло, те имат желание
да бъдат приети от останалите в Т-групата и искат да бъдат
сигурни, че като участници в групата за обучение са в безопасност.
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Всеки в групата се опитва да събере впечатления и данни за
приликите и разликите между него и останалите участници в
групата; формират се предпочитания с кого би желал да е в една
подгрупа всеки участник в Т-групата [11][20]. Много от членовете
на Т-групата са наясно със своите собствени скрити замисли и
емоции, несподелени преживявания, желания или очаквания, но ги
премълчават или представят завоалирано, фалшифицирайки ги.
Съществуват множество различия в нуждите на членовете на
групата от структурираност на обучението, но има едно общо
желание за сближаване чрез успешно взаимодействие и изпълнение
на задачите на тренинг програмата. Водещи оперативни правила на
поведение в групата сякаш са стремежът да се опростяват нещата и
да се избягват противоречията. Сериозните теми и чувства се
избягват. За да напредне от този етап във функционирането и
развитието си, групата има нужда всеки участник в тренинга да се
откаже повече или по-малко от комфорта на незастрашителните
теми и вежливите взаимодействия в етапа на формирането на Тгрупата и да поеме риска на възможните противопоставяния и
конфликти с другите членове на Т-групата [6][12][14][15][16][50].
Роля и поведения на трeньора на този етап:
На Т-групата е нужно официалното лидерство на водещия, от
който се очаква да предоставя възможности за структурирани
взаимодействия между членовете на формиращата се Тгрупа[10][18][24]. Групата има все още ниска работна зрялост и
ефективност в работата си по задачата на тренинг програмата,
поради което водещият следва да предлага по-директивен стил с
отчетливо насочване към работната задача на тренинга и
приглушено внимание към отношенията между участниците. За да
помогне на този етап от развитието на групата, водещият трябва да
съдейства за изясняване на взаимните очаквания, да даде насоки на
членовете на групата за това, което се очаква да се случи в
програмата и да следи отблизо работата на групата. Една от
специфичните задачи на водещия е да подпомага членовете на
групата да разрешат невинаги осъзнавания от тях проблем с
отношенията си на зависимост в Т-групата и да се насочат към
конкретните си работни задачи в обучението. На този начален етап
от живота на Т-групата, стимулираната от водещия невербална
комуникация и вербални действия могат да помогнат на членовете
на Т-групата да натрупат в защитена среда наблюдения и
информация за другите членове на групата, което да им позволи да
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преминат към следващи етапи в груповото взаимодействие
[19][25][30]. Водещият има за задача да подкрепя изграждането и
поддържането на атмосфера на доверие, защитеност и положително
отношение в Т-групата. Създаването на двойки и/или подгрупи,
които работят заедно за кратки интервали от време може да
подобри взаимодействието и взаимното, вежливо опознаване между
членовете на Т-групата. Щом убедените в личната си сигурност
членове на групата започнат да се отказват личния си комфорт при
обсъждането на отделни контролирани от водещия теми и работни
задачи, те започват да поемат известни рискове за по-открито и
автентично себеизразяване и влизане в спорове, противоречия и
конфликти с другите в Т-групата. Тук е препоръчително да се
използват структурирани техники за опознаване между участниците, кратки лични презентации, игри за споделяне на лична
информация, кратки коментари по работната програма от всеки
участник, които позволяват да се проучат сходствата и различията
между членовете на Т-групата. Ключово е да се осигурят на участниците възможности да се ориентират и да могат да предвиждат
бъдещите реакции на останалите в групата[39][40]. Водещият следва да помни, че все още е твърде рано да се предлагат дейности,
които изискват ефективно съвместно поведение, да се съблюдават
срокове и правила за съвместно изпълнение на задачи, да се търси и
постига консенсус, и да се тренират умения или да се предлагат
комплексни тематични единици. Едва в края на първия (вежлив)
етап от развитието на Т-групата участниците в нея започват да се
стремят към изясняване на целта на груповата работа и формулиране на договор за участие в груповото обучение чрез уточняване
на целите на групата. Често този подетап в етапа на формирането на
групата се определя именно като процес на “сключване на договор”
[26][27].
Основният признак за достигането до този момент от развитието на Т-групата е изразяването от страна на участниците на
загриженост за различията и несъответствията между очакванията и
мненията на отделните участници и задачата на групата като Тгрупа. На междуличностно ниво това се проявява като нарастващо
желание и по-чести опити от отделни членове на Т-групата да
спечелят за себе си одобрението и симпатията на водещия и/или
отделни подгрупи в Т-групата (просто е твърде рано членовете на
групата да изпитват групова идентичност с групата като едно цяло)
[28][29]. Ето защо, отделни членове на групата търсят идентификация и утвърждаване в Т-групата чрез други нейни членове, които
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възприемат като по-близки, сходни, симпатични и търсят тяхното
одобрение и внимание. В Т-групата се формират кръгове, групички
и клики[32][34].
На равнището на работата по работните задачи на групата
членовете на Т-групата са склонни да се поставят в силна зависимост от формалния лидер на групата – треньора, водещ обучението. От него те очакват да предложи структура, правила на
работа, да гарантира сигурността и предвидимостта на тренинг
средата и отделните ситуации в началния етап от работата на Тгрупата[31][32][33]. Някои от участниците в Т-групата настойчиво
изискват “твърда ръка” и “ред” и автоматично се субординират,
желаейки да се сближат с водещия и да си осигурят благоразположението му. Тук от решаващо значение за напредъка на Т-групата
е да се формулират конкретни задачи и да се изгради споделено
разбиране за това какво се очаква в хода на обучението и в средата
около него. Именно за това на групата е нужен «психологически
договор за участие в обучението». Засилено е желанието за структура и ред, които обаче са следствие от неосъзнаваните опасения за
загуба на контрол и ориентация в още непознатата и непроучена
среда на формиращата се Т-група. Типична е загрижеността за
собственото място в групата и за изпълнимостта на изискването да
се работи и учи съвместно в група от твърде много различни индивидуалности с различен опит, навици и предпочитания [32] [35] [36]
[37].
Най-ефективният подход на водещия на този етап от развитието на Т-групата е да насочва отчетливо групата към поведения за
решаване на конкретни задачи в контекста на отношенията, възникващи в групата. Треньорът следва да осигури на участниците
разбираема структура на програмата, сигурна среда и добре
подготвени материали, които сами по себе си разкриват обхвата и
съдържанието на работните задачи пред Т-групата и нейните
членове[41][42][75]. Участниците в груповото обучение се нуждаят
от възможност да участват в изработването и сключването на
«договора за групово обучение» като допринесат за изясняване на
правилата и нормите на съвместна работа и преживеят различни
сближавания и обединения в структурата на все още формиращата
се учебна общност. Това, което им е нужно, за да продължат да се
развиват е възможността да дадат своя личен принос, да могат да
споделят очаквания, идеи и предложения и да влезат в отношения с
останалите участници в обучението именно като членове на една Тгрупа. Всеки участник следва да бъде подпомаган да остави
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настрани затяжното обсъждане на целите на обучението в групата и
да ангажира вниманието и поведението си “тук и сега” с
конкретната работна задача, по която групата работи като едно
цяло. Дейностите, които могат да извадят на преден план негативните реакции, поляризацията в мненията и противоречията в
нагласите, опита и предпочитанията всъщност са тези, които реално
могат да помогнат на членовете на Т-групата да поемат риска да се
себеразкрият и/или да бъдат атакувани, и така, да «влязат в
реципрочни отношения» помежду си в груповата ситуация.
Задачата на водещия е да подкрепи преминаването на групата от
говорене за това каква е задачата на тренинга към ангажиране с
нейното решаване. Полезните подходи на този етап са техники за
изясняването на целите, съвместното формулиране на цели и клаузи
от “договора за обучение”, споделянето на очакванията, планирането на дейности, които са свързани с разбиването на общата
работна задача на конкретни подзадачи. Положителен ефект имат
дискусиите в подгрупи, които водят до предложение за процеса на
работата в групата и препоръки за ефективното разгръщане на
тренинг програмата. Желателно е треньора все още да избягва
груповото решаване на проблеми, формирането на под-групи по
симпатия-привличане между самите участници, задачите за
постигане на консенсус и упражненията, разчитащи на доброволци
за определни по-активни роли[43][74].
Етап на «борба и/или бягство» в Т-групата
В класическия модел на Tuckman [32][45][46] този етап е
наречен “щурмуване” или “сблъсък’, но по същество това е борба за
надмощие и влияние в Т-групите. Тук са характерни конкуренцията
и противопоставянето на равнището на междуличностните отношения и работата по учебната програма на тренинга. Дори и
конфликтите да останат скрити или латентни, те са там – в Тгрупата и в преживяванията (съзнателни или не) на нейните
членове[41][47][72]. Резултат от неразрешаваните кофликти и противоречия са напрежението и тревожността по въпроси свързани с
авторитета, зависимостта от водещия и по-мощните членове на
групата, правилата на работа, нуждата от по-добра организация, за
да се свърши повече работа. Тук се очаква, че членовете на Тгрупата ще изразят нарастващото си желание да изследват и
разкрият своите скрити замисли и по-рано несподелени трудности и
опасения. Поради страха да не изложат на показ свои слабости,
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дефицити и затруднения във връзка с работата по задачата, много
участници засилено изискват структура или ангажираност с структурата на програмата за обучение. Опитите да се решат споровете и
противоборствата зависят от правилата, процедурите и преговорите
в групата, която често се опитва да въвлече треньора в ролята на
арбитър и съдия, или крайна авторитетна инстанция. Едва сега се
повдигат въпросите за това кой за какво точно отговаря, по какви
правила ще протича този групов тренинг, как и по какви критерии
ще се оценява неговата ефективност[44][48][73]. Това отразява конфликтите за лидерските роли, ролевата структура, разпределението
на властта в Т-групата и авторитета и статуса на всеки от членовете
й. Често се наблюдават резки промени в поведението на участниците в обучението, които преминават от една крайност към
нейното полярно отрицание. Това става на основата на излизащите
на по-преден план отношения на конкурентност и дори враждебност между членовете на Т-групата. Отделните участници в обучението правят директни или прикрити опити да повлияят идеите,
мненията и поведенията на другите в групата, състезават се за
груповото внимание и признание – често в директни състезания за
влияние, мощ и групова подкрепа, и дори в опозиция на водещия.
Подгрупите и кликите в Т-групата, които са с повече мощ правят
опит да се наложат над останалите в групата и да «вземат властта»
като в същото време проверяват лоялността на членовете си. Породеният дискомфорт на този етап от груповия живот принуждава
някои членове на Т-групата да останат в пълно мълчание, да се
самоизолират или да “избягат” психологически от средата, в която
други се опитват да доминират[53][56][59].
Напредъкът в тази често наблюдавана фаза от живота на много
Т-групи изисква експериментиране с поведението и поемането на
известен риск от участниците в обучението. Това включва формулирането на норми и изработването на поведенчески модели за
конструктивна конфронтация, подобряване на комуникативния стил
с повече изслушване, непрестореност и откритост към това да
оказваш влияние върху другите и да приемаш тяхните въздействия,
без да се защитаваш и съпротивляваш[52][57]. А това ознава да
рискуваш да разкриеш себе си дори с риск да се превърнеш в обект
а атаките на останалите и техните скрити замисли, да се откажеш от
някои свои лични предпочитания и ангажименти в първоначалните
подгрупи в тренинг-групата в името на принадлежността си към
групата като цяло и нейните нови правила. Отделните членове на Тгрупата постепенно се отказват от това да бранят собствените си
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възгледи и от страховете си, че могат да се изложат или да сгрешат;
те преминават през процес на «проверка, изпитания и потвърждение», който ги подготва за следващата фаза на ефективно и
рефлективно групово действие и решаване на проблеми в тренинг
програмата. Най-важната характеристика, по която се разпознава
напредъка на Т-групата през този етап е нарастналата способност на
членовете на групата да се изслушват помежду си и да интегрират
асоциативния поток в групата[54][58].
Роля и поведения на трeньора на този етап
На този етап от живота на Т-групата, най-доброто, което може
да предложи треньора е фокус едновременно върху работните
задачи и междуличностните отношения в Т-групата. Макар, че все
още дава указания и предлага учебно съдържание, водещият тук
добавя уточнения за това какво стои зад задачите на обучението в
група и създава условия за открит обмен на въпроси и коментари в
групата. От съществено значение е треньора да удържа конфликтите и противоречията в групата ефективно като не допуска групата
да действа хаотично, но и без да доминира, което би превърнало
вторично групата в зависима от него и трайно апатична[55].
Ключова задача на треньора е да съдейства на членовете на Тгрупата да поемат лична и колективна отговорност за задачите на
тренинга. Когато в хода на програмата участниците демонстрират,
че желаят и умеят да решават съвместно задачи, тренинг процесът е
навлязъл в зрялата си фаза, в която е все по-важна работата с
отношенията между членовете на Т-групата в хода на съвместната
им работа. Треньорът има за задача да подкрепи споделянето и
търсенето на подкрепа, положителна обратна връзка, окуражаване и
внимание в работата на групата като едно цяло. Тук са препоръчителни конструктивната конфронтация с неефективните поведения
в групата; изграждането и усъвършенстването на комуникативни
умения, умения за оказване и приемане на влияние, управление на
конфликтите [60][61][63]. Особено важна е ролята на треньора в
подкрепа на изграждането на общ език и дискурс на групата.
Разпределението на роли и функции, воденето на вътрешно-групови
преговори също има положително влияние върху развитието на Тгрупата, а оттук и върху реализацията на тренинг програмата.
Желателно е треньора да предлага дейности, които са демонстрация
на добри модели да действие, структурирани упражнения за усъвършенстване на умения, представяне на ефективни поведенчески
модели и техники, сюжетно-ролеви игри с внимателно разпреде906

лени роли между участниците. Това, което все още е добре да се
избягва е отстъпването на лидерските функции на един или няколко
члена на Т-групата, окуражаването на състезателността и агресивното (явно и завоалирано) поведение. Поради това, че Т-групата все
още подозрителността е висока, а доверието не е достатъчно
високо, обратната връзка може да е нараняваща, поради което
опитите да се подтикнат участниците в групата да я използват
трябва да са внимателно преценени[62].
Етап на нормирането в Т-групата
Конструктивният етап в живота на една Т-група се постига в
резултат на съществена работа в хода на обучението и често се
определя като “нормиране”[32][64][67]. Тук груповите отношения
между участниците в тренинга се характеризират със сплотеност –
членовете на Т-групата са активно и отговорно ангажирани с
приемане на приноса и ролята на всеки и всички в групата. Тгрупата става все по-ефективна учебна общност, която поддържа
работните отношения, за да си гарантира ефективно справяне с
работните си задачи в тренинга[48][68]. Участниците съвместно
отбелязват силните си страни и си оказват подкрепа за изработване
на планове за преодоляване на трудностите и дефицитите на отделните членове на групата. Демонстрира се откритост и приемане на
различията, готовност за промяна, търсене и предоставяне на
ефективна обратна връзка. Задават се активно въпроси и се обменя
много информация между всички в тренинг-групата. Групата споделя лидерските функции и кликите са разпуснати. Групата формира
много ориентирани към конкретни подзадачи подгрупи (екипи) на
основата на груповите нужди и всеки участник може да работи с
всеки друг независимо от симпатиите и привличането помежду им.
Нормите се актуализират непрекъснато, за да служат на организацията на работата на групата, а доверието, автентичността във
взаимодействията и себеизразяването на участниците, както и
готовността им за съвместно учене и промяна нарастват, благодарение на освободената енергия използвана по-рано за иационани
самозащити и съпротиви. Заедно с нарастващите доверие и сигурност, нарастват взаимното приемане и емпатията. Отпада нуждата
да бъдеш харесван и одобряван, за да се яувстваш сигурен в
групата[71].
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Не всички Т-групи достигат до този етап на развитие [69][70],
но едва на този етап Т-групата формира реално чувство за общност
и започва наистина да ползва предимствата на груповото обучение.
Участниците в тренинга започват да споделят нови идеи и чувства,
изработват нови, по-ефективни модели на поведение, усвояват
много повече информация, взаимодействат ефективно и изследват
активно как да пренесат наученото от груповия тренинг в
практиката си. Потокът на свързана с обучението информация е
ускорен, нараства креативността, членовете на групата търсят
възможности да се ангажират съвместно с нови предизвикателства.
Тъмната страна на този етап от развитието на Т-групата е, че
членовете й често изпитват страх, че могат да загубят постигнатите
сплотеност и спонтанност, и да се посветят на охрана и поддържането на новото комфортно статукво, с което да снижат своята
ефективност и желанието си за продължаващо развитие и непрекъснато усъвършенстване[76].
Роля и поведения на трeньора на този етап:
Участниците в тренинг програмата са вече напълно ангажирани с нейните работни задачи, но може да демонстрират известно
нежелание да поемат пълната отговорност за ефективността на
обучението, защото все още им липва увереност в потенциала на Тгрупата да управлява процесите на учене и развитие. Найподходящото поведение на треньора на този етап е да остави
работата по работните задачи на заден план и да подчертае
значението на автентичните работни и човешки отношения между
членовете на Т-групата[65]. Като редуцира максимално своето
директивно поведение, треньорът може да подпомогне групата да
поеме разширена и споделена отговорност за реализацията на
целите на обучението. Този окуражаващ участието, себеразкриването и споделеното лидерство начин на водене на тренинга предполага подпомагане на участниците в споделянето и изразяването на
емоции, идеи и желания, процесуална подкрепа за автономно групово вземане на решения, предоставяне на възможности за открит
диалог, рефлексивни дискусии върху преживяванията в групата и
двупосочна обратна връзка[66]. Така процесите в Т-групата стават
вътрешномотивиращи участниците и се нуждаят от все по-малко
намеси от страна на водещия. Тук е мястото да се честват постиженията и да се открие “магията” на ученето в синергична Т-група,
да се подкрепят сътрудничеството и съвместните усилия, и да се
развие груповата идентичност. Треньорът може да подпомогне тези
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процеси като окуражи създаването на един признаващ и честващ
постиженията преглед на напредъка на групата в хода на
обучението. Т-групата може да изработи свое мото и символи, да се
снима или да използва упражнения за укрепване на груповата
идентичност[77].
Групата вече не се нуждае от структурираност, а от реални
работни предизвикателства. Дошло е време за поставяне на още повисоки цели и планиране на амбициозни проекти. Треньорът може
да ги стимулира като показва доверие в капацитета на Т-групата и в
потенциала й да постигне още по-висока ефективност и ефикасност
в програмата за обучение и отвъд нея. Не е препоръчително, обаче,
да се правят промени в установените правила, в структурата на
групата. С нищо не трябва да се стимулира вътрешногрупово
съревнование, което би довело до регресия към по-ранните етапи в
груповия живот, или да се изтъкват личните предпочитания на
отделните членове [1][79].
Етап на ефективното изпълнение на работните задачи в
Т-групата
Етапът на “ефективно изпълнение” - по Tuckman [3][32], - е
достигане до максимална групова ефективност в една програма за
тренинг. Излишно е да казваме, че не всички Т- групи имат
щастието да я постигнат в работата си. Това, с което този етап се
характеризира е взаимната зависимост и реципрочността в груповите отношения, и високата продуктивност и резултатност в решаването на работните задачи на тренинга. Различията между
членовете на Т-групата се приемат като ресурс и разнообразие от
възможности, а не като заплаха и препятствие в работата на
групата. Участниците в тренинга имат споделени замисли и проекти. Няма подозрителност, а увереност в собствените възможности и
доверие в групата като едно цяло. Всеки може да работи самостоятелно, в множество различни подгрупи и в мрежата на групата
като общност. Хората са едновременно ориентирани към работната
задача и към партньора в групата. В резултат изпитват близост,
доверие и свобода в действията си, което води до ускоряване на
процесите учене без страх от провал. Креативността, спонтанността
и готовността за промяна получават нов тласък и се съпровождат от
емпатия и споделена групова идентичност. Екипността и лоялността към групата и нейната мисия са високи. Подкрепя се експериментирането с нови концепции и автентични модели за поведение и
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взаимодействие, предоставени и усвършенствани в рефлексивното
пространство на тренинг програмата. Груповата дейност е наситена
със сътрудничество и функционално съревнование. Групата е
ориентирана към постижения, продуктивност и качество[32][79].
Роля и поведения на трeньора на този етап
На този етап треньорът делегира отговорността за резултатите
и преноса на наученото в тренинг програмата на групата и нейните
членове. Групата се признава за компетентна, уверена, мотивирана
и зряла. Треньорът минимизира намесите си, но не престава да дава
присъства неподправено, предоставяйки допълнителни подкрепления за постиженията и устойчивостта в работата на ефективната Тгрупа [7][62][78].
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ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТЕНТИЧНОСТТА
(AUTHENTICITY INVENTORY AI-3):
БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ
Надя Матеева
Департамент по психология, ИИНЧ – БАН
Пламен Димитров
Дружество на психолозите в България, София
Резюме: Автентичността е широкоизползвано в психологическата
литература понятие, чието прецизно измерване у нас все още е
затруднено поради липсата на систематични психометрични изследвания.
Настоящето проучване представя един първи опит за адаптация на
Въпросника за автентичност (Authenticity Inventory - AI-3) на Kernis &
Goldman (2006) в български условия. Резултатите от изследването с 342
възрастни подкрепят хипотезата, че факторната структура на въпросника включва 4 обособени компонента, описани в модела на автентичността като многомерен психологически конструкт. Корелационните
изследвания потвърждават конструкт-валидността и тест-ретест
надеждността на българската версия на въпросника, дават насоки за
пълната адаптация на инструмента и осигуряват възможности за нови
изследвания в редица приложни области.
Ключови думи: автентичност, въпросник за изследване на автентичността, скала „Себеосъзнаване”, скала „Безпристрастна прерабока
на информацията”,скала”Автентично поведение”,скала „Автентични
отношения”

Увод
Въпреки своята широка популярност (Матеева, 2011а;
2011б) [1] [2] конструктът „автентичност” все още се използва
ограничено в изследователската и приложна работа на българските
психолози и психотерапевти поради липсата на надежден
инструментариум на български език с проверени психометрични
показатели. През последното десетилетие американските психолози
създадоха и публикуваха два въпросника за измерване на автентичността като многомерен психологически конструкт - Въпросник за
изследване на автентичността (Authenticity Inventory – AI-3) на
Kernis & Goldman (2005; 2006)[9][10] и Скала Автентичност
(Authenticity Scale) на Wood et al. (2008)[18]. Целта на настоящето
проучване беше да се реализират началните стъпки в процеса на
адаптация на третата, редактирана версия на въпросника за
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изследване на автентичността(AI-3) на Kernis & Goldman (2006)[9]
в български условия.
Автентичността се определя като динамична диспозиция към
начин на живот, при който човек е пълноценен автор на действията
си и организира поведението си в съответствие със своите собствени вътрешни преживявания (емоции, идеи, желания и ценности). Автентичността се разглежда като свързана с откритостта,
неподправеността и честността в собствените постъпки и в
отношенията с другите (Kernis & Goldman, 2005; 2006; Ryan & Deci,
2000; Wood et al., 2008)[9][10][15][18].
Специфични теми свързани с автентичността като психологически конструкт са самопознанието и рефлексивносто себеразбиране, вникването в дълбокия смисъл на собствените действия и
взаимодействията с другите хора, обективното възприемане на
положителните и отрицателни качества на собствената личност
(Kernis & Goldman, 2006)[9]. В други свои публикации единият от
авторите (Матеева, 2011а; 2011б; 2012)[1][2][3] подробно представя
развитието на концептуализацията на автентичността като многомерен психологически конструкт с широка приложимост в социалната, организационната, клиничната и консултативна психология и
психотерапията.
Съвременните концептуални модели за автентичността подчертават както значението на себерефлексивните аспекти в поведението на автентичните хора, така и усещането за самоопределение и
вътрешна съгласуваност на Аз-а в процеса на себеизразяването им в
поведението и социалните им взаимодействия(Harter, 2002; Peterson
& Seligman, 2004; Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Ilardi, 1997)[7]
[12][16]. Маслоу, например, представя автентичното психосоциално
фунциониране в своето описание на самоактуализиращата се личност (Maslow, 1959)[11]. Проучванията върху осъзнаването и разбирането на собствените чувства и изясняването на собствените
ценности показват, че хората, които разбират пълноценно своя
емоционален свят и изясняват желанията и ценностите си ориентации имат разширено и диференцирано самопознание и организират поведението си по-автономно и отговорно от останалите
(Raths, Harmin, & Simon, 1978)[13].
Всички тези характеристики се отразяват пряко върху последните опити за операционализация на конструкта в психологията.
Значимостта на конструкта „автентичност” може да бъде разбрана
още по-задълбочено в контекста на изследванията върху свърза916

ността на автентичността с пълноценното психосоциално функциониране на личността и нейното психично благополучие (Wood et al.,
2008)[18]. Например, в духа на хуманистичната психология, Rogers
(1961)[14] дава подробно описание на автентичното поведение като
го свързва с преодоляването на самоотчуждението, с формирането
на доверие на личността към собствените й сложни вътрешни
преживявания. Това му позволява да разглежда автентичността
като водещ индикатор за пълноценно функциониране и психично
здраве. От психодинамична гледна точка автентичността отразява
степента, в която мислите, чувствата, вътрешните преживявявания,
от една страна, и поведенията и отношенията с другите, от друга, са
отражение, израз на същинското, реално Аз на личността. Акцентът
е както върху преодоляването на защитно-нарцистичните нагласи и
примитивните(невротични) защитни механизми при възприемането
и преработката на значимата за Аз-а информация, така и върху
откритостта и себерефлексивната ангажираност на личността със
собствените й преживявания и използването им при саморегулацията на поведението и междуличностните отношения (Goldman &
Kernis, 2002; Kernis & Goldman, 2005)[6][10].
Kомплексният характер на автентичността, обаче, затруднява
измерването на индивидуалните различия и емпиричните изследвания в тази предизвикателна за приложната психология област
(Harter, 2002; Peterson & Seligman, 2004)[7][12]. Това, от своя страна,
води до ограничения в използването на автентичността като
ключова променлива в изследванията и практиката на психолозите
и психотерапевтите. В част от досегашните емпирични изследвания
автентичността се разглежда предимно от гледната точка на самопознанието и рефлексивното себеизразяване на истинското Аз на
личността в поведението и отношенията със значимите други
(Harter, Marold, Whitesell, & Cobbs, 1996)[8]. В други проучвания
автентичността се анализира чрез косвени методи като фокуса е
върху автентичността на самите преживявания на личността (т.е.
степента, в която поведението се преживява като смислено и
свободно избрано от личността)(Sheldon et al., 1997; Woods et al.,
2008)[16][18]. Това дава основание на авторите, опитващи се да
разработят надеждни методи за изследване на автентичността да
изтъкнат многомерността й като психологически конструкт (Kernis
& Goldman, 2006; Woods et al., 2008; Матеева, 2011а,; 2011б;
2012)[9][18][1][2][3].
В изследователската практика към момента се използват само
два инструмента на английски език с проверени психометрични
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показатели – Authenticity Inventory - AI-3 (Въпросник за изследване
на автентичността) на Kernis & Goldman(2006)[9] и Authenticity
Scale (Скала „Автентичност”) на Woods et al. (2008)[18]. Двата
инструменти се основават на теоретични модели, в които автентичността се третира като многомерен психологически конструкт, имат
добри психометрични характеристики (валидност, вътрешна
консистентност и тест-ретест надеждност), но се различават по
своята факторна структура и броя на използваните айтъми. За
съжаление, до този момент и двата инструмента не са били цел на
проекти за тяхната систематична адаптация за български условия.
Концептуална рамка на Въпросника за изследване на
автентичността (AI-3)
В настоящето проучване на основата на предварителен концептуален анализ (Матеева, 2011а; 2011б; 2012)[1][2][3] изследователският екип насочи вниманието си към третата, подобрена версия на
Въпросника за изследване на автентичността(AI-3).Създаването на
оригиналния въпросник в САЩ се предхожда от много задълбочен
концептуален анализ на всички изследвания в областта на
автентичността. Kernis и Goldman (2006)[9] разглеждат философските модели на Аристотел, Сократ, Сартър, Киркегор и Хайдегер.
Заедно с това правят и изчерпателен преглед на съвременните
психологически теории за автентичността в традициите на психодинамичната, хуманистичната и екзистенциалната школи в психологията и психотерапията. Отделя се специално внимание и на
концептуалните модели на теорията за самоопределението (Ryan &
Deci, 2000)[15]. Всичко това позволява на Kernis и Goldman (2005;
2006)[9][10] първи да постулират съществуването на структура от
относително независими компоненти, отразяващи 4 основни
дименсии на автентичността (Матеева, 2012)[3] (Таблица 1).
В последната си, подобрена версия оригиналният Въпросник за
изследване на автентичността (AI-3) включва 4 субскали за основните компоненти и 45 айтъма, генерирани в последователни валидизационни проучвания с различни извадки. Авторите публикуват и
подробни данни от серия факторни анализи, потвърждаващи многомерната структура на автентичността измервана с въпросника. На
по-високо йерархично ниво 4-те фактора могат да се представят
като единна мярка за автентичност с висока дискриминантна валидност между компонентите (Kernis & Goldman, 2006)[9]. Вътрешната
консистентност на 4-те скали (Алфа-Кронбах) е висока (между .70
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и .90). Крос-валидизационните проверки на инструмента показват,
че в англоговорещите страни автентичността е свързана със субективното благополучие и адаптивното психосоциално фукциониране
на личността (Goldman & Kernis, 2002; Kernis & Goldman, 2006)
[6][9]. Показателят „автентичност”, регистриран с AI-3, е свързан
позитивно с редица важни променливи като психичното благополучие и самоуважението,и негативно – с параметрите на защитния
стил на справяне (напр. вербална дефанзивност). Налице са данни за
статистически значима корелация между автентичността и
удовлетвореността от живота (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin,
1985)[5] и с показателите за: (а) положителен/отрицателен емоционален статус, регистрирани от Positive Affect / Negative Affect Scale
(Brunstein, 1993)[4]; (б) свързаното със социалното одобрение
себеуважение, измервано с The Contingent Self Esteem Scale и
общата самооцена по Rosenberg Self-esteem Scale (Goldman & Kernis,
2002)[6]. Лицата с по-високи стойности на агрегирания бал за автентичност се отличават с по-високо самоуважение и удовлетвореност
от живота, но с по-ниски нива на отрицателен афективен статус и
по-ниски нива на зависимост на себеуважението от одобрението и
комформизъм спрямо външните изисквания (Goldman & Kernis,
2002)[6].
Таблица 1. Компоненти във Въпросника
за изследване на автентичността (AI-3)**
СЕБЕОСЪЗНАВАНЕ
• Осъзнаване, познаване и доверие в собствените мотиви, чувства,
желания и себевъзприятия;
• Себерефлексивно осъзнаване и осмисляне на собствените силни
и слаби страни, доминантни и рецесивни аспекти на личността,
мощните емоционални преживявания и ролята им в собственото
поведение.
БЕЗПРИСТРАСТНА ПРЕРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА
• Минимални или напълно отсъстващи тенденции към отричане,
изкривяване, преувеличаване или игнориране на себеразбирането,
собствените преживявания и външната информация за себе си;
• Обективност и приемане на действителната картина на
собствените силни и слаби страни.
АВТЕНТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
• Избор и реализация на действия в съответствие със собствените
истински ценности, предпочитания и потребности;
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• Отказ от действия насочени единствено към поласкаване и
впечатляване на околните или получаването на награди или
избягването на санкции от средата.
АВТЕНТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
• Ценностно отношение и активни усилия за постигане на откритост и неподправеност в близките междуличностни отношения;
• Акцент върху значението значимите други да виждат
истинското ти Аз, в това число дълбинните му, потенциално посенчести страни, които обичайно не се разкриват;
• Непрестореност, а не фалшиви отношения с другите.
** Подробното представяне на дименсиите е предмет на специална
публикация (Матеева, 2012)[3].

Процедура по адаптацията на българската версия на AI-3
Изследвана извадка
Извадката се състои от 342 изследвани лица (българи, 178
мъже и 164 жени), 78% от изследваните работят в частни бизнес
предприятия, а 22% са учители и педагогически специалисти в
образователната система. Средната възраст на изследваните е 36,2
години (SD = 4.8). Всички изследвани лица имат висше образование.
Българската версия на въпросника е попълвана при стриктно спазване на условията за запазване на анонимността на респондентите.
Превод на айтъмите на български език
Оригиналните 45 айтъма (23 - индикативни, и 22 – контраиндикативни) на третата,редактирана версия на The Authenticity
Inventory (AI-3) на Kernis & Goldman(2006)[9] бяха преведени
паралелно от трима независими преводачи с дългогодишен опит в
обучението на българи на английски език. Различията в преводите
на експерт-преводачите не надхвърлиха 14% и бяха разрешени в
арбитражен панел, включващ преводачите и двама психолози с
отлично ниво на говорим английски език. При обратния превод от
български на английски език от двама британски граждани, владеещи и използващи български език и живеещи в България над 5
години бяха констатирани само 3 отклонения в сравнение с оригинала, дължащи се на словореда, но не на промени в психосемантиката на айтъмите.
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Инструкция към въпросника и скалиране на отговорите
Респондентите получават унифицирана инструкция преди
попълване на въпросника – „Този въпросник включва 45 твърдения
за това как хората възприемат себе си. Моля, разгледайте всяко
от твърденията и посочете доколко точно Ви описва”. В
българската версия на въпросника бе запазена оригиналната 5степенна Ликертова скала за регистрация на отговорите на
изледваните лица - от 1 - „съвсем не” до 5 - „напълно”.
Съдържание и вътрешна консистентност на субскалите и
въпросника
Първата субскала на въпросника „Себеосъзнаване”
включва 12 айтъма (8 – индикативни и 4 -контраиндикативни) и
измерва капацитета и мотивацията на индивида задълбочено и
себерефлексивно да осъзнава, разбира и осмисля собствените си
вътрешни преживявания (напр., “За добро или за лошо – аз
осъзнавам кой съм аз наистина” и „Разграничавам важните от
незначителните за моето истинско аз страни”). Вътрешната
консистентност на българската версия (коефициент Алфа –
Кронбах) на субскалата при запазване на структурата на оригиналния модел е 0.82 при докладвана за оригиналната английска
субскала 0.79.
Втората субскала на въпросника „Безпристрастна преработка на информацията” включва 10 айтъма (5 - индикативни и 5
- контраиндикативни) и регистрира капацитета на индивида
обективно (без субективен уклон) да възприема и преценява
собствените си качества и да избягва себезащитни уклони и
изкривявания на възприятията за характеристиките си, дължащи се
на външни влияния и обратна връзка (напр., “Много ми е трудно да
си правя критична самооценка” – контраиндикативен айтъм).
Вътрешната консистентност на българската версия (коефициент
Алфа – Кронбах) на субскалата при запазване на структурата на
оригиналния модел е 0.78 при докладвана за оригиналната
английска субскала 0.64.
Третата субскала „Автентично поведение” включва 11
айтъма (1 - индикативен и 10 -контраиндикативни) и позволява да
се измерва диспозиционната тенденция на индивида да избира и
реализира автономно поведения в съответствие със собствените си
чувства, ценности и разбирания (напр., „Лесно ми е да се престоря
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на някой различен от себе си” – контраиндикативен айтъм).
Вътрешната консистентност на българската версия (коефициент
Алфа – Кронбах) на субскалата при запазване на структурата на
оригиналния модел е 0.83 при докладвана за оригиналната
английска субскала 0.80.
Четвъртата субскала „Автентични отношения” включва 12
айтъма (9 - индикативни и 3 -контраиндикативни) и регистрира
ценностното отношение на индивида към това да е открит,
неподправен и честен в своите близки отношения с другите хора
(напр., „Искам близките ми хора да разбират слабостите ми” –
индикативен айтъм, и „Склонен съм да идеализирам близките си
хора вместо обективно да ги виждам такива каквито са” –
контраиндикативен айтъм). Вътрешната консистентност на
българската версия (коефициент Алфа – Кронбах) на субскалата
при запазване на структурата на оригиналния модел е 0.86 при
докладвана за оригиналната английска субскала 0.78.
Вътрешната консистентност на българската версия на цялостния въпросник (коефициент Алфа – Кронбах) при запазване на
структурата на оригиналния модел е удовлетворително висока - 0.89
при докладвана за оригиналния английски въпросник 0.90.
Тест – ретест надеждност на субскалите и въпросника
Kernis & Goldman (2006)[9] представят данни за тест-ретест
надежността на AI-3 при повторно прилагане на въпросника в
интервал между 3 и 6 месеца. Тест-ретест корелациите за субскалите в оригиналния въпросник на английски език варират между
0.69 и 0.80.
В настоящето проучване с българската адаптация на въпросника в малка извадка от 24 изследвани лица (15 мъже и 9 жени) от
изходната извадка, които декларираха, че в 2-месечния интервал
между първото и повторното прилагане на въпросника не са
преживяли драстични промени в живота си и не са участвали в
специализирани програми за промяна, развитие и консултиране,
регистрирахме статистически значими (p < 0.01) тест-ретест
корелации в диапазона: (а) за субскала „Себеосъзнаване” - r = 0.70;
(б) за субскала „Безпристрастна преработка на информацията” – r =
0.64; (в) за субскала „Автентично поведение” - r = 0.78; и (г) за
субскала „Автентични отношения” – r = 0.67. Тест-ретест
корелацията за сумарния бал „Автентичност”за целия въпросник в
български условия е също висок - r = 0.72.
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Налице са емпирични основания, въпреки скромната по размер
подизвадка за проверка на тест-ретест надеждността(N=24), че този
психометричен показател е на високо ниво и българския вариант на
въпросника регистрира автентичността (както на равнище
компоненти, така и като цяло) именно като относително устойчиви
във времето личностни диспозиционни характеристики.
Факторна структура на българската версия на въпросника
AI-3
За да проучим факторната структура на българската версия на
Въпросника за изследване на автентичността (AI-3), проведохме
експлоративен факторен анализ на българските айтъми. Тестът на
Bartlett (B-test Q =1832.20; p < 0.01) [17] показа, че първичните
данни от 342 изследвани лица са достатъчна като обем емпирична
база-данни за провеждането на подобен анализ със статистическия
пакет SPSS 17.0. Подобни резултати показа и втория тест за приложимост на статистическите процедури за експоративен факторен
анализ – измерителят на Kaiser-Meyer-Olkin [17] е с висока стойност – V (KMO) = 0.71.
Експлоративният факторен анализ на 45-те айтъма на българската версия на въпросника бе осъществен по метода на главните
компоненти с oblique(promax) ротация по основните оси. Този
метод позволява да се отчетат корелациите между теоретично
детерминираните латентни компоненти в структуратана въпросника
и да се регистрират собствените тегла на отделните айтъми спрямо
оригиналия модел на инструмента. Анализът потвърди съществуването на балансирана 4-факторна структура на българския въпросник, припокриваща се с оригиналната структура предложена от
създателите на AI-3 (Kernis & Goldman,2006)[9].
Всички наблюдавани български айтъми имат статистически
значими и открояващи се между компонентите собствени тегла по
същите фактори, като факторите предвидени в оригиналния модел
на инструмента като валиден измерител на 4-мерната структура на
автентичността. Отсъстват примери за високи собствени тегла на
айтъми по повече от един от извлечените във факторния анализ
главни компоненти (стойности по-високи от 0.32 съгласно критерия
за минимални стойности на Tabachnick & Fidell, 2007)[17].
Собствените тегла за 4-те компонента са съответно: (а) първи
фактор - за субскала „Себеосъзнаване” - B(ev) = 5.24; (б) за втори
фактор - субскала „Безпристрастна преработка на информацията” –
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B(ev) = 4.22; (в) за трети фактор - субскала „Автентично поведение”
- B(ev) = 3.02; и (г) за четвърти фактор - субскала „Автентични
отношения” – B(ev) = 2.41.
Четирифакторната йерархична структура на въпросника има
висока обяснителни възможности спрямо съвкупната дисперсия на
наблюдаваните айтъми (80.2% от съвкупната дисперсия). В Таблица
2 са представени собствените тегла на отделните айтъми в 4факторната структура на въпросника.
Налице са съпоставими с оригиналния модел на Kernis &
Goldman (2006)[9] статистически значими положителни корелации
както между между баловете по 4-те субскали на българската
версия на въпросника, така и между скаловите показатели и общия
бал „Автентичност”, включващ информацията от отговорите на
изследваните лица по всичките 45 айтъма. Корелациите с общия бал
„Автентичност” са съответно: (а) за субскала „Себеосъзнаване” - r =
0.92; p < 0.01 при r = 0.89 в оригиналния въпросник; (б) за субскала
„Безпристрастна преработка на информацията” – r = 0.80; p < 0.01
при r = 0.74 в оригиналния въпросник; (в) за субскала „Автентично
поведение” - r = 0.84; p < 0.01 при r = 0.89 в оригиналния
въпросник ; и (г) за субскала „Автентични отношения” – r = 0.72; p
< 0.01 при r = 0.72 в оригиналния въпросник.
Таблица 2. Факторни тегла на 45-те айтъма в структурата на
българската версия на AI-3
No

1+
2
3+
4+
5+
6+
7
8
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Съдържание на айтъмите в българската
версия на AI-3
Пълното съдържание се предоставя от
авторите след обучение за използването и
интерпретацията на AI-3(българска версия)
Често съм …… за собствените си чувства
Често се преструвам, че нещо….., когато
всъщност това не е така
За добро или за лошо – аз ….. кой съм аз наистина
Разбирам защо съм ….. в нещата, които правя за
себе си
Искам ….. ми да разбират силните ми страни
Активно се стремя да ….. какво е моето истинско
аз
Изпитвам …… когато …… разглеждам
ограниченията и слабостите си
Често се улавям, че ….., за да покажа, че съм …..,
въпреки ….. си

ФАКТОРНИ ТЕГЛА В
СТРУКТУРАТА НА AI-3
I
II
III
IV

.52
.07

.08
.24

.26
.52

.12
.11

.73
.62

.14
.06

.11
.05

.08
.12

.08
.46

.15
.04

.17
.26

.56
.27

.09

.43

.18

.04

.11

.19

.51

.07

9+
10
11
12+
13
14
15
16
17
18+
19
20+
21+
22
23+
24+
25+

26
27
28+
29+
30
31+
32+
33
34
35
36

Много добре ….. защо правя нещата, които …..
С готовност се ….. пред другите, ако това ми носи
желаните …..
Лесно ми е да се ….. на някой различен от себе си
Искам ….. ми да разбират слабостите ми
Много ми е трудно да ….. критична самооценка
Не съм ….. с най-дълбоките си мисли и чувства
За мен е проблем да изразя пред …..колко много
съм ….. за тях
Трудно ми е да приема собствените си грешки –
ето защо …..
Склонен съм да идеализирам …..вместо да ги
виждам такива каквито са
…. ми могат съвсем точно да опишат какъв човек
съм наистина
Предпочитам да ….. своите отрицателни мисли и
чувства
Осъзнавам кога не съм такъв какъвто….. съм
Разграничавам …… от ….. за моето истинско Аз
страни
….. ми ще се изненадат, ако открият какъв съм в
действителност
За мен е важно да разбирам потребностите и
желанията на ….. си
Искам ….. ми да разбират истинското ми Аз, а не
само ….. ми образ
Опитвам се да действам по начин, съгласуван с
моите лични ценности, дори когато другите ме
……. за това
Ако съм в несъгласие с някой от ….., по-скоро ще
избегна спора, отколкото да се опитам да ……
Често правя неща, които не искам да правя само и
само да ……
Обикновено поведението ми е израз на моите
собствени……
Активно се стремя да ……себе си колкото може
по-добре
Предпочитам да се чувствам добре, отколкото
обективно да …..
….. поведението ми е израз на …… желания
Много рядко си слагам "маска" за пред другите
Изразходвам много енергия в преследването на
цели, които са важни за другите, но не са …..
Често се чувствам….. от нещата, които са
наистина ……. за самия мен
Опитвам се да ……неприятните чувства към себе
си
Често изпитвам съмнения дали …..какво искам да
постигна в живота си

.61
.17

.16
.21

.18
.45

.06
.08

.06
.21
.28
.45
.17

.21
.14
.65
.22
.09

.54
.09
.11
.13
.05

.18
.53
.09
.21
.59

.12

.61

.18

.11

.27

.28

.20

.48

.19

.14

.18

.62

.09

.58

.24

.09

.51
.62

.06
.04

.20
.17

.21
.04

.12

.06

.30

.41

.09

.20

.16

.60

.08

.16

.14

.70

.26

.08

.43

.31

.08

.26

.24

.40

.11

.22

.56

.18

.28

.04

.47

.24

.56

.15

.23

.24

.10

.68

.20

.12

.09
.06
.09

.16
.08
.20

.46
.58
.46

.26
.31
.30

.49

.21

.11

.07

.23

.70

.07

.11

.47

.09

.29

.20

925

37
38
39
40+
41
42
43+
44+
45+
I
II
III
IV

Често усещам, че съм свръхкритичен към …..
.09
.30
.46
Аз съм ….. със собствените си мотиви и желания
.11
.12
.64
Често отричам ….. на комплиментите, които
.07
.30
.45
получавам
За мен мен е важно …..ми да …… кой съм
.13
.12
.09
всъщност
Трудно ми е да приема и да ….. на постигнатото
.09
.26
.57
от мен
Когато ми посочат някоя моя слабост, аз бързо
.12
.09
.64
…… и забравям за нея
…..ми могат да разчитат да съм с тях такъв
.19
.10
.22
какъвто наистина съм …..
Откритостта и честността ми в ….. е
.05
.08
.10
изключително важна за мен
Готов съм да понеса негативните последици от
.18
.21
.55
това, че изразявам…...
Фактор I - Субскала „Себеосъзнаване”:12 айтъма с тегла >.33
Фактор II - Субскала „Безпристрастна преработка на информацията”: 10
айтъма >.33
Фактор III - Субскала „Автентично поведение”: 11 айтъма с тегла >.33
Фактор IV - Субскала „Автентични отношения”:12 айтъма с тегла >.33

.25
.19
.05
.75
.07
.06
.54
.68
.28

Бележка: Айтъмите означение с „+” са индикативни, а останалите контраиндикативни

Заключение и насоки за бъдеща работа с българската
версия на AI-3
Сравнителният анализ на факторните структури и корелациите
между баловете по субскалите на българската и оригиналната
американска версия на въпросника дава основание да се констатира,
че българската версия на инструмента има добри измервателни
свойства и позволява да се регистрират параметрите на автентичността в съответствие с предвижданията на оригиналния концептуален модел на Kernis & Goldman (2006)[9] за автентичността като
многомерен психологически конструкт.
Резултатите от настоящото изследване имат широко приложение в редица области на научно-изследователската и практическата дейност на психолозите. Темата за надеждното измерване на
автентичността и нейното развитие има богата перспектива в
областта на идивидуалната и груповата психотерапия, при оценка
на ефективността на програми за личностно развитие и групов
тренинг, в психологичното и организационното консултиране
(Матеева, 2011а;2011б)[1][2].
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Четирифакторният модел на автентичността представлява
валидна емпирично-базирана концептуална платформа с добри
психометрични показатели. Предстои провеждането на още позадълбочена изследователска работа по крос-валидизацията на
представената в настоящето проучване българска адаптация на
Въпросника за изследване на автентичността (AI-3). От съществено
значение е екстензивната проверка на взаимовръзките между автентичността и нейните компоненти, регистрирани с представения тук
нов психометричен инструмент и други психологически променливи.
Както в настоящето, така и в други изследвания на авторите се
потвърждава мястото и значението на автентичността като многомерен психологически конструкт. Автентичността е тясно свързана
с ефективното психосоциално функциониране и психичното здраве
на личността, със субективаното благополучие, емоционалната и
социална интелигентност, самоуважението и конструктивните стилове на справяне и не на последно място, с положителните и устойчиви ефекти на психологичното консултиране и психотерапията.
Автентичността и нейните компоненти имат централна роля като
предиктори на психосоциалната адаптация, личностното израстване
и удовлетвореността от живота.
Изследванията върху автентичността у нас бяха възпрепятствани от липсата на валиден и надежден метод за измерването й.
Адаптацията на Въпросника за изследване на автентичността в
български условия ще позволи да се проверят редица теоретични
потановки и да се измерват ефектите на редица психологически
интервенции и приложни програми.
Нужно е да продължат проучванията върху факторите и процесите които обуславят индивидуалните различия и промените в
автентичното функциониране на личността. Изследването на
автентичността и нейните компоненти може да осветли и редица
процеси в груповия и социалния живот на хората, да допринесе в
изследванията върху справянето с пост-травматичния стрес и при
оценката и валидизацията на въздействието на различните психотерапевтични подходи.
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СТРЕСЪТ В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА
Ирина Цветанова
ВСУ “Черноризец Храбър”
Abstract
Motivation and organizational stress in the environment are common
problems especially debated topics in the field of occupational psychology,
human resource management. Key factors for successful development of the
individual and the organization as an institution.
The extremely dynamic development of organizations brings new
challenges and forces managers to seek new solutions. A reconsideration of
values related to human behavior at work, those factors that motivate him to act
one way or another, his satisfaction with the achievements and sense of
commitment and engagement are crucial to the success of the management team
and organization. The question of affection to the organization of individual
employees for personal reasons for staying or leaving it, and a sense of
satisfaction from what's behind it, is becoming a major prerequisite for the
effectiveness and viability of the organization. The management should rely on
their staff`s skills and qualities,
knowledge and desire to develop efforts to
succeed.
Only by conducting a research of the main factors determining human
behavior at work, we can give distinct and specific recommendations that affect
the development of the organization in a positive direction.

Невероятните промени, които светът претърпява икономически
и динамичните условия довежда до значителни промени в
очакванията от работното място и психологическите договори. Тези
приспособявания към стресови жизнени ситуации са една от
главните причини водещи до депресии. Тук можем да посочим
промените, които настъпват при преминаване от нормално към
деприсивно състояние.
За обладяване на тази тенденция може да се използва проактивния модел на Франк във всяка една ситуация. Между стимула
и реакцията лежи нейната най-голяма сила – свободата да избираме.
Стимул – свободата да се избира (самоусещането, въображение,
съвест, независима воля) Реакция - това означава повече от това да
поемем инициативата. Проактивността означава, че ние като
човешки същества сме отговорни за нашия собствен живот, че
поведението ни е функция от нашите решения, а не от състоянията
ни. Ние можем да подчиним чувства на ценности, ние имаме
инициативата и отговорността да действаме, така че нещата да се
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осъществяват. Не обстоятелствата и условията са виновни за
нашето поведение, то е резултат от съзнателния ни избор, базиран
върху ценности, а не от състоянията базирани на чувства. Тъй като
по природа сме про-активни нашия живот може да се превърне във
функция на условията или обстоятелства само ако съзнателно или
несъзнателно сме им позволили да ни контролират.
Теории и възгледи за стреса:
В най-общ смисъл терминът “стрес” се използва за обозначаване на състояние на претоварване. В тази широка рамка са
възникнали няколко конкретни дефиниции, като всяка от тях
подчертава различен аспект на ситуацията на претоварване, както и
изтощението като патологичен резултат от стреса.
Терминът е въведен от Ханс Селие1, създател на теорията за
стреса, за да обозначи състояние, в което се намира организмът,
заплашен от нарушаване на равновесието под действието на агенти
или условия, които поставят в опасност неговите хомеостатични
механизми. Всеки фактор, бил той химически, физически, инфекциозен или психологически, който може да наруши равновесието в
организма, се нарича стресор. Стресорите са стимули, които водят
до реакция, наречена от Селие общ адаптационен синдром. Понятието за стрес обхваща както действието на стресора, така и реакцията на организма. Общият адаптационен синдром се проявява
първоначално с реакцията на предупреждението, т.е индивидът
реагира, като навлиза в състояние на тревога. Следващият етап е
съпротивата – тялото се опитва да ограничи ефектите на стресора.
Този етап подготвя организма за борба или бягство по отношение
на стресора. Ако нито една от тези две реакции няма успех,
индивидът се придвижва в етапа на изтощението, на който може да
възникне разрушаване на тъканите и дори смърт. Тялото проявява
стресова реакция чрез повишаване на кръвното налягане, повишаване на нивото на адреналина, променен пулс и т.н. От друга
страна, според Селие, известен стрес може да бъде и положително
преживяване, а прекалено малко стрес също е негативно.
Втори тип дефиниция се фокусира върху стресорите независимо от реакциите на човека и дори независимо от неговите
възприятия. Става дума за толкова сериозни стресови ситуации,
които очевидно претоварват хората – безработица, изключително
1

Hans Selye The Physiology and Pathology Of Exposure To STRESS, M.D., D.Sc.,
F.R.S.. (1950)
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високи или ниски нива на стимулация, природни бедствия, война,
проблеми в работата, трудности да се удовлетворят базисните
потребности на живота, какъвто е случаят с бедността. Установено
е, че тези разнообразни ситуации водят до такива форми на
изтощение като болести, депресия, тревожност, алкохолизъм и дори
смърт.
Трета дефиниция се фокусира върху възприятията на хората на
изискванията на различните ситуации.Чрез разработен от тях метод
Томас Холмс и Р. Рае измерват възприятия за различни типове
събития извеждат т.н. резултати за социално приспособяване, с
които могат да се прогнозират форми на изтощение като хронични
болести, алкохолизъм, злополуки и наранявания, лоши учебни
резултати и професионални неуспехи. Четвъртият подход –
интерактивният, пример за който са формулировките на Д. Макграт,
Р. Лазаръс и Д. Френч, отива още по-далеч в отчитането на
реакциите на човека в справянето с натоварващата ситуация. Този
подход е формулиран в най-общия си вид от Френч като лошо
съответствие между ресурсите на човека и изискванията на неговата
среда – когато изискванията превишават възможностите за справяне
или, напротив, не натоварват достатъчно. Тази концепция за стреса
е сходна на идеята на Селие, че прекалено ниски нива на
стимулация също могат да причиняват стрес. Френч и колегите му
откриват, че работници, чиито способности са недостатъчно
използвани, преживяват стрес. Лошо съответствие между човека и
средата също може да се появи, ако мотивите му не са удовлетворени от релевантни ресурси в средата. Лошото съответствие може
да се корени както във възприятията на човека за неговата
неспособност да отговори на изискванията на ситуацията и да
удовлетворява личните си мотиви, така и във фактическата му
неспособност. Някои изследователи класифицират хората като тип
А и тип В. Първите се стремят енергично към изключително високи
цели. Такива хора страдат от по-голямо изтощение, отколкото порелаксирания тип В.
ЕТАПИ НА ОБЩИЯ АДАПТАЦИОНЕН СИНДРОМ:
1. Първа фаза (на тревога) - организмът мобилизира адаптационни ресурси, за да се справи със стресора. Ако стресорът е
толкова силен, че въздействието му стане несъвместимо с живота,
организмът загива още в стадия на тревога в течение на първите
няколко часа или дни. Ако организма не загине, след първоначалната реакция, настъпва :
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2. Вторият етап (на съпротива) - в него балансирано се
мобилизират и изразходват всички достъпни адаптационни резерви
на организма. По това време се поддържа, практически не отличаващо се от нормите, съществуване на организма, макар и в условия
на повишено изискване към неговите адаптационни системи.
Когато стресорите действат дълго време, настъпва изчерпаност на
адаптационната енергия на организма и започва :
3. Третият етап (на изтощение) - през тази фаза, както и през
първата, в организма постъпват сигнали за несъответствие между
изискванията на средата и отговора на организма на тези
изисквания. За разлика от първия етап обаче, когато тези сигнали
водят до мобилизиране на резервите на организма, то в трета фаза
се търси помощ, която може да дойде само отвън - или във вид на
подкрепа или под формата на отстраняване на стресора атакуващ
организма. Тук настъпват големи физиологично-ендокринологични
промени. Хормоните са движещи се в тялото субстанции, идващи
от различни жлези /ендокринологичната система/ и имат широко
влияние върху организма и поведението. Дистресът /или хроничният стрес, вредният стрес/ променя хормоналното ниво по оста:
хипоталамус - надбъбречна кора. Хроничният стрес води до
стареене, болест или гибел на организма.
Стресори в трудовата среда
Професионалният стрес възниква от взаимодействията между
хората и техните професии. По отношение на източниците на
професионалния стрес са били идентифицирани три основни
категории:
– организационни характеристики и процеси: висока степен на
централизация, формализация и специализация, големите размери
на организацията, ниската скорост на придвижване в йерархията,
политиката на организацията, неравенство в заплащането, чести
промени, лоша комуникация, неопределени или противоречиви
задачи, работа на смени, неадекватна обратна връзка за изпълнението.
– условия на труд и междуличностни взаимоотношения: те са
свързани с условията на труд, междуличностните взаимоотношения,
изискванията на работата, ролите. Стълпяването, липсата на
уединение, шумът, екстремалната топлина или студ, неадекватното
осветяване, присъствието на токсични химикали и други
замърсители на въздуха са някои от условията на труд,
идентифицирани като професионални стресори. Междуличностните
взаимоотношения на работното място, характеризиращи се с липса
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на признание, приемане и доверие, както и със съревнователност и
конфликт също се разглеждат като стресори.
– изисквания на работата и професионални характеристики: по
отношение на изискванията на работата вероятните стресори
включват монотонна работа, времеви натиск и срокове, ниски
изисквания към уменията, скрита безработица. Изследванията върху ролите, които хората изпълняват на работното си място, са показали, че ролевият конфликт и неопределеност и несъответствието
роля – статус са потенциални стресори.
Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса
При едно и също излагане на стрес различните типове хора
реагират различно на професионалните стресори, с които се
сблъскват. Някои от тези индивидуални различия вероятно са
вродени, а други зависят от психосоциални фактори. Например
екстраверсията, авторитаризмът, догматизмът, локусът на контрола
и търпимостта към неопределеност са били идентифицирани като
потенциално важни променливи на индивидуалните различия.
Малко се знае за това, защо изтощението приема различни форми
при различните хора. Идентифицирани са различни лични последствия от професионалния стрес – физиологични, психологически и
поведенчески. За някои то може да включва конкретни, преходни
физиологични промени като промяна в кръвното налягане, докато
други могат да развият болести като сърдечна болест, рак, язви.
Трети могат да имат психични проблеми като атаки на тревожност,
депресия или дори психоза. Поведенчески проблеми като алкохолизъм, престъпления, пристрастяване към наркотици или самоубийство могат да се появят при четвърти. Формата, която
изтощението приема, може да зависи от типа стрес или пък всеки
човек може да има предразположеност да го показва по различен
начин. Взаимоотношението между тези различни форми на изтощението също не са добре известни.
Стратегии за справяне
Хората не са пасивни реципиенти при стреса, а реагират на
събитията с различни, повече или по-малко успешни стратегии за
справяне. Основните стратегии за справяне със стреса на работното
място са бягство или промяна. При стратегията за избягване хората
преценяват, че не съществува възможност нещата да се променят в
положителна посока и сменят работното си място. Стратегията за
преодоляване чрез повишаване на личния капацитет за понасяне на
напрежение включва спортуване, овладяване на релаксационни
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техники, търсене на професионална консултантска помощ за
осмисляне на случващото се.
Управление на стреса в трудова среда
Управлението на професионалния стрес включва подпомагането на психичното здраве и предотвратяването на психичните
проблеми на работното място, което е от критично значение за
човешкия потенциал и постигането на бизнесцелите. Фирмената
култура предполага акцентиране върху човешките ресурси във
фирмата. Организацията би могла да ползва психологически услуги
за своите служители за оценка, предотвратяване и лечение на
психологическите трудности, които съществуват във всички организации. Множество компании полагат специални грижи за преодоляване на професионалния стрес – на индивидуално и групово ниво.
Това са екипната култура, възможностите за директна комуникация
по вертикалната и хоризонталната организационна структура,
организационното консултиране за изясняване на динамиката на
човешки.те отношения в организацията. На практика трудно би
могло да бъде очертана ясна граница между физически и психически стресори. Психичните стресори могат да предизвикат същите
стресови реакции като физическите, например - намален приток на
кръв към кожата, увеличаване на зениците, освобождаване на
адреналин. Физическите стресори са и психични, когато възприятието за тях създава психични искания или представлява заплаха за
психичното благосъстояние на индивида. Но дори и да не се
възприемат като заплаха за индивида, те създават дискомфорт,
намаляват концентрацията и влошават изпълнението, което може да
предизвика емоционални реакции. От друга страна, физическите
стресори могат да влияят директно на функционирането на мозъка,
а с това и на неговите възможности да се справи със стреса.
Човешкият живот е последователност от кризи. Те са свързани
със стресовите ситуации и са равностойни на стреса или дистреса
/настъпват като трети етап от Общия адаптационен синдром/.
Кризите са моментите, в които човек изчерпва своите ресурси за
справяне със стресовото събитие. Продължителността на кризите е
около шест месеца. Представляват етапи в човешкия живот, по
време на които настъпва загуба на способността за справяне. Това е
временен отговор на заплашително външно събитие.
1. Очаквани кризи
Възрастови кризи – става преструктуриране на старите
убеждения и ценности, които постепенно отпадат, докато се
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оформят новите; по това време човек е изключително уязвим.
Според психологията приблизително на всеки 7 години човек
преживява такава криза. Те са част от живота ни и ни помагат да
преминаваме към новото възрастово състояние, в което сме, да
прекрачваме границата от предишната възрастова група към
следващата, с всички характерни за нея особености. В този смисъл
кризите са една необходимост, без която не бихме могли да се
развиваме. Най-често тези периоди на възрастова промяна се
преживяват като кризи, защото човек чувства, че старите му
вярвания, ценности, разбирания за живота вече не му служат, а все
още не е изградил нови такива. В тези състояния човек може да
изпадне в депресия, да чувства безсмислие на живота си.
2. Неочаквани кризи
Травмиращи събития - болести, раздели, развод, смърт на близък, уволнение, смяна на месторабота, местоживеене. Популярното
разбиране на стресовото събитие е като нещо негативно за човека
(болест, неприятности в работата, природни бедствия), но то може
да бъде и положително преживяване. Например, новият дом и
повишението в работата, носят със себе си промяна на статуса и
нови отговорности. Влюбването, за някои хора може да бъде
толкова стресово, както и разводът. Всъщност всяка промяна, към
която трябва да се приспособим, предизвиква стрес.
НАВЛИЗАНЕ В КРИЗА
1. Поява на дистрес – равнището на напрежението става
непоносимо
2. Още по-висока мобилизация. Насоките са към облекчаване
/плач, молби за помощ, деструктивно поведение, водещо до
временно облекчаване/
3. Ако до няколко месеца не се справи с кризата, настъпва
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ. Човек е неефективен, загубва усещане за
насоченост, за целеполагане, за движение. Изпада в депресия.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧОВЕК
В КРИЗА
1. Загуба на себеуважение /”Аз съм един неудачник”/
2. Загуба на идентичност /преосмисляне на въпроса „Кой съм
аз?”/
3. Загуба на усещане за справяне
4. Загуба на базисни потребности – за сигурност /човек не
вярва, че ще оцелее/
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5. Отричане на реалността
6. Чувство на вина или обвинение към събития и хора /вместо
опит да се излезе от това състояние/
7. Нагласи на объркване и паника /”Всичко, което опитвам, не
работи – отчаян съм!” – Усещане за безсилие – „Няма смисъл да
опитвам вече – искам просто да си отдъхна.” – поява на
себеразрушителни действия, с временен облекчаващ характер./
8. Стеснено съзнание – човек е в състояние на оглушеност – не
може да реагира адекватно, защото възприятията му са нарушени
/след изтощението, организмът се опитва да се съхрани/, като че е
“застинал” в тишина – не чува, не вижда и не усеща какво става
около него.
9. При суицидни /за самоубийство/ намерения има блокиран
“рефлекс на целта” Тези хора са като в мъгла, не виждат нищо –
нито в бъдещето, нито в миналото. Имат усещането, че са сами –
без надежда, без възможности за промяна, без подкрепа.
Стресът е изключително нашумял проблем и разисквана тема
сред психолози, психиатри и всички специалисти в областта на
социалното дело, както и по – голямата част от социума. Стресът е
състояние на напрежение, което се проявява при хора или
животните под влияние на силни външни/вътрешни дразнения.
В по – големия процент от случаите стресът се възприема като
отрицателно явление тъй като голяма част от масата го олицетворява само и единствено като усещане на неудоволствие.
Темата е изключително обширна и новото поколение специалисти разполагат с широки обхвати и възможности за работа и
творчество, въпреки че изследванията в тази област вече са доста.
Тя става все по-популярна и навлиза в професионалната квалификация не само на специалистите в областта на социалната, психологична и психиатрична професионална сфера, но засяга и мениджмънта и управление на човешките ресурси. Един от главните
стимули е базиран на последните развития в икономиката и
обществото като цяло.
Управление на стреса на работното място, както и институционални индивидуална молба.
Wells J.A. 1984. Стрес в ежедневната реч обозначава състояние
на силно нервно напрежение, предизвикано от отрицателно физическо или емоционално въздействие. В областта на психологията,
обаче, стресът е по-широко понятие, при което е без значение дали
въздействието над човека се възприема от него като приятно
(положително) или неприятно (отрицателно). Стресът се определя
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като неспецифична реакция на тялото на всяко поставено пред него
изискване за преустройство или приспособяване2.
3
Негативният стрес (дистрес, вреден стрес) включва всички
видове дразнители, които могат да бъдат оценени като неприятни,
нарушаващи спокойствието и дори живота на човека. Повечето
фактори на стреса (стресори) са такива. Предизвикващите дистрес
фактори могат да се разделят най-общо в три големи групи:
o екологична система, обществени бедствия,
o социално-икономически фактори на стрес,
o лични инциденти.
• Положителният стрес може да се провокира от общуване
(минало, моментно или предстоящо), от извършване на дейност под
натиска на поставен краен срок, от очакване или предприемане на
екстремно изживяване и други.
Съществуват и много други фактори, които се появяват твърде
внезапно, твърде забележимо и интензивно и с които човек не знае
как да се справи.
Сам по себе си стресът има защитни функции. Посредством
интензивен стрес организмът и психиката на човек реагират на
измененията на околната среда, още повече ако те застрашават
индивида. В тези ситуации стресовото преживяване мобилизира в
максимална степен индивидуалните способности за реакция и
преодоляване на промяната. От гледна точка на времето, за което
човек успява да се справи с негативните последствия от стреса, се
различават:
• Ситуативен стрес — след отстраняването на стресогена
отпадат нервното и емоционалното напрежение;
• Хроничен стрес — човек изпитва нервно и емоционално
напрежение необичайно продължително време, дори и след прекратяване действието на стресогена, като стресът нараства лавинообразно поради непрестанно изменящата се среда;
• Посттравматичен стрес — преживяването на нервно и
емоционално напрежение не е по време на действие на стресогена а
едва след това — с продължителност неопределен период от време.
В този случай е нужна специализирана намеса тясно обвързана с
лечение.

2

Wells J.A. Organizational Stress, 1984.
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Според теорията на Ханс Селие стресовата реакция се
означава като общ адаптационен синдром и протича в три фази:
1. Фаза на тревога — соматичен израз на активацията на
защитните сили.
2. Фаза на съпротива.
3. Фаза на изтощение — при дълго действие на стресогенния
агент.
4.
4

Стрес видове

Физиологи
чен стрес

Професионален
стрес

Здравословни
проблеми,
физиологични и
психосоматичн
и реакции

Психологични,
физиологични,
психоосоматични
реакции с източник
натовареността на
работното място, в
работната среда

Психичен
стрес

Множество
конфликти и
поведенческото
им отражение

Посттравматичен
стрес

Причини
Симптоми

Последици

Фигура 2.1. Видове стрес5
4

Hans Selye The Physiology and Pathology Of Exposure To STRESS, M.D., D.Sc.,
F.R.S.. (1950)
5

Източник: organizational settings // Handbook of Organizational Stress ,
1984.
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Стресори на околната среда
Живеем в непрекъснато променяща се среда все по стимулираща среда. Всеки ден независимо дали спим или сме будни се
сблискваме с поток от информация за събития разгръщащи се в
заобикалящата ни среда. Някои от тях са безобидни и се промъкват
покрай съзнанието ни, други са толкова позитивни, че ни изпълват с
удоволствие, а трети са стресори – събития или отделни дразнители
които заплашват съществуването и добруването на организма.
Стресорите от околната среда директно влияят върху природата и
социалните ни взаимодействия. Социалното поведение се осъществява във физически контекст и определени свойства на средата
формират човешките действия. Когато хората неочаквано се озоват
в неочаквано студена или гореща среда, често проявяват отрицателни междуличностни поведения породени от изпитване на силно
неудоволствие ( гняв, раздразнителност, доскомфорт...). За да се
разбере социалното поведение, обикновено трябва да се разгледат
факторите хора и място. При наличието на пренаселена стая, много
силен шум, твърде висока температура и др, физическата среда
започва да оказва твърде голямо влияние върху социалните
взаимодействия. 6
• Претоварване - Прекомерен брой входящи сигнали, които
идват толкова бързо, че информацията не може ефективно да се
преработи. При наличие на претоварване е налице силен стрес и
реакцията е обвързана със търсене на изход от самата среда.
• Загуба на контрол – Когато важни събития и резултати в
живота на човек се усещат като неконтролируеми се преживяват
различни физически и емоционални последствия. Стресиращите
ситуации подкопават чувството на контрол над индивидуалното
поведение, способността да се разбрира и преработва найадекватно информацията и да се взимат адекватни решения.
• Шум – Шумът предизвикващ стрес се характеризира с всеки
нежелан звук. Възниква в резултат от промени доловени от слуха.
Той е резултат от индивидуалната преценка свързана с това, че
постъпващото слухово съобщение е неприятно, нежелано или
дразнещо. Затова звукът за един човек може да е шум(стресор), а за
друг не. Раздразнителността зависи и от нагласите и убежденията за
шума и неговия източник.
6

Baum. A., Singer J., Baum C.(1982). Stress and the environment. Journal of
sociallssues, 37(1), p.15
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• Температура – Зависимостта на температурните влияние
над чувството на удоволствие и неудоволствие на отделния човек е
безпорна. Въпреки това тя е обвързана с други отделни фактори
като влажност на жъздуха, здравословно състояние, влияние и
нагласа към обстановката и др., които допринасят допълнително за
предизвикващата от температурния стресор степен на стрес.
Следователно въздействието на температурните промени върху
социалното поведение зависи от редица взаимосвързани физиологични, психологически и ситуационни фактори.78
Фактори, влияещи на нивата на стрес
Класическия модел на общо адаптиране към стресовото
усещане се състои от три етапа на стрес (тревожност, неустойчивост и изчерпване). Това отразява физиологичния подход към
стрес и обръща внимание на други аспекти на стреса: психологическите (промени в настроението, отрицателни емоции и чувства,
безпомощност) и поведенческото отражение (директна конфронтация с стресовите фактори, със социума и др.). Развитието на
стреса засягат както индивидуални фактори за ситуацията, така и
характер и личностни черти. Например, за отделния човек, при
който не са на лице ясни приоритети, тежката ситуативна стресова
ситуация може да наложи дискомфорт. В този случай изключително важен фактор се явява объркването на ролите. Примера може да
се даде със служител и същевременно член на семейство (при
фактор срокове обвързани с ограничено време в работата и
противоречие с изискванията на семейството и обратно). 46 Факторите, които допринасят за уязвимостта към стрес може да се
характеризират и с индивидуални черти олицетворяващи авторитаризъм, твърдост, дисбаланс, емоционални, превъзбуденост, психологическа нестабилност, необходимостот постижения и др. Голямо
внимание се отделя както на външните източници за поведенческо
проявление на стрес, така и на вътрешните в лицето на характер,
темперамент, вътрешноличностни проблеми и конфликти и др.
Различни видове характер и свързаните с тях поведенчески модели
идентифицират определен тип личност като "комбинация от
7

Storms M.D., Thomas G.C.(1977). Reactions to physical closeness. Journal of
Personality and social Psychology, 35, pp. 412-418
Glass D.C., Singer J.E., Friedman L.W.(1969). Psychic cost of adaptation to an
environmental stressor. Journal of Personality and social Psychology, 12, 200-210
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действия и емоции, които могат да бъдат наблюдавани във всеки
човек индивидуално или групово. Друга важна характеристика на
личностните фактори е индивидуалното възприемане на отделните
стресори и стресови ситуации. Един от главните видове личностен
стресор е определен в лицето на страха в различни отношения –
определящото за реакцията на хората в страх да не загубят сигурността си в лицето на работа, семейство, оцеляване, животосъхранение.9
Ролево напрежение10
Възникващото напрежение, разглеждано на нивото на отделната личност, включва присъствие на конфликтни тенденции към
действие и чувства на неадекватност, вина, срам и фрустриране на
потребностите. На нивото на социалната система това напрежение
се асоциира с междуличностен конфликт и неуспех на системата да
максимизира постигането на целите си. Степента на напрежение се
отразява в културната система чрез непоследователност и противоречие между нейните елементи. 1
Яснота при ролевите очаквания
Очакванията, свързани с ролите в социалната система, варират
по яснота и степента на съгласие между хората. До определен
момент колкото по- конкретно е очакването, толкова по- лесно е на
човек да му се подчини и толкова по- гладко фукционира системата.
Там, кадето очакванията са неясни, се създава напрежение от
несигурността на индивида за това, какво се очаква от него, и от
многото противоречиви интерпретации на подходящото ролево
поведение. Новостта на ролята не е единствената причина за
липсата на яснота. Тя може да се създава и от последователните
промени в ролята. Там кадето ролевите очаквания в социалната
система по някаква причина са неясни, напрежението в самите
системи води до периодични опити от страна на членовете, заемащи
позициите в нея, да изяснят ролите си. В големите системи,
например бизнес организациите, такъв опит приема формата на
конкретизиране на поставените задачи, които дават отговор на
въпроса какво се очаква от всеки индивидуален член на системата.
Джуэлл Л., Хмелевский Ю.В.. Стресс и депрессия, Ross R.R. & Altmaier E.M. Селье
Г. Стресс без дистресса. М., Прогресс, (1979). Темков, И., Х. Попов (1987)
10
Secord P.F., Backman C.W.(1964). Social Pschology. New York: McGraw Hill,
pp.454-492
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Същият процес може да се наблюдава и в малките
организации/системи( семеен, приятелски кръг). Позициите в
дадена система могат да демонстрират липса на яснота със сходни
последствия. Там, кадето такава категоризация неможе да се
направи точно, в повечето случаи се появява несигурност и
неуместно поведение, а в последствие и ролево напрежение. Там,
кадето липсва консенсус, съсвместното действие на служителите в
дадена организация се затруднява и при тях вероятно ще възникне
усещане за тревожност и несигурност по отношение на работата.
Основните форми на ролеви конфликти в организацията се
характеризират с:
- Какви очаквания се включват в дадена роля.
- Спектъра на позволеното или забраненото поведение.
- Ситуациите за които е приложима ролята.
- Дали очакваното поведение е задължително или просто се
предпочита.
- Кое очакване трябва да бъде с по- висок приоритет при
наличие на конфликт на очакванията.
Конфликтни ролеви очаквания11
Друг източник на ролево напрежение се крие в конфликтните
или конкуриращите се очаквания, които изграждат дадена роля.
Такъв конфликт или съревнование могат да съществуват в даден
ролеви сектор или сред няколко сектора в определена роля.
Конфликтът или конкуренцията в един ролеви сектор се отнасят до
очакванията за поведението към един и същ ролеви партньор.
Конфликт възниква, когато едно очакване изисква поведение, което
в някаква степен е несъвместимо с това характерно за друго
очакване в този сектор или друг такъв изискващ дадената роля.
Възможно е действията да бъдат физически несъвместими поради
факта, че едно действие е противоположно на друго. Възможно е да
са социално несъвместими защото не се очакват от един и същ
човек. Както и да са психологически несъвместими защото изискват
от индивида да приеме противоположни нагласи.

11

Gross N.W., Mason S. and MacEachern A.W. (1958). Explorations in Role Analysis.
New York: John Wiley and Sons.
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Професионален стрес 12
Стрес на работното място e вреден физичен или емоционален
отклик, който възниква, при наличие на слабо съответствие или
несъответствие между необходимостите, потребностите на
индивида и възможностите, способностите, ресурсите на работното
място. Обикновено стрес на работното място възниква и при
нарушен на баланс обвързан с работа/личен живот. Свързаните със
стреса нарушения и разстройства могат да обхащат дълга редица от
състояния, включително депресия, безпокойство, посттравматичен
стрес и други, както и емоционално напрежение като липса на
удовлетворение, умора, напрежение и други. Характерни
поведенчески проявления могат да бъдат агресия , тревожност
злоупотреба с вещества, когнитивни проблеми, като липса на
концентрация и проблеми на паметта. Тези състояния могат да
доведат до по-слабо представяне на работното място или дори
нараняване. Така, в контекста на работната среда, стреса може да се
определи като адаптивен отговор на външни положение, което води
до физически, психологически и / или поведенчески промени в
ли8цето на служителя. Това несъмнено води до промяна в неговата
работоспособност, ниво на мотивация за работа и постижения,
следователно изключително често дава голямо отражение върху
дейността на организацията и на нейната продуктивност.

Фигура 2.4 Професионален стрес
Източник: Селье Г. Стресс без дистресса. М., Прогресс, 1979. С.27

12

Селье Г. Стресс без дистресса. М., Прогресс, 1979
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Причини за стрес на работното място
Основните групи
факторите, които причиняват стрес в организационната среда се
характеризират с :
• Стресови фактори извън организацията;
• Стресови групи;
• Стресови фактори, свързани с организацията;
– Стресовите фактори извън организацията - Стресът на
работното място не се ограничава само и единствено със събития,
условия, фактори и стресори в самата организация.. Всяка
организация е отворена социалната система и нейните елементи - на
работниците и служителите са естествено засегнати от външни
фактори като промени в обществото, икономическите и финансови
условия, промени в личния си живот (семейни проблеми, стареене,
тежка загуба, раждане и т.н.). 42 По този начин, можем да кажем, че
лошото финансово състояние може да насърчи хората да вземат
допълнителна работа, което води до намалено време за почивка и
увеличава стреса.
– Стресови фактори, свързани с организацията
1) липса на колегиалност - липсата на възможности за
служителите да се чувстват членове на екипа, поради спецификата
на работа, лично отношение или други причини. Наличие на сериозни конфликти или несъвместимост между отделните характеристиките на отделния работник, например, личните му цели, нужди,
социално одобрение в рупата, проблем в да общуването също е
сериозен стресови фактор.42
2) Неблагоприятни взаимоотношения с управата. Лидерът не
пренебрегва или ограничава възможностите, незадоволява потребностите на служителя. Наличието на intrapersonal, междуличностни
и вътрешногрупови конфликти.
3) естеството на работата - сложността на задачите, независимостта на работа, степента на отговорност, условията на труд:
4) степен на опасност при изпълнение на работата, шум и т.н.
5) Ролята на неяснота във връзка с поставените задачи или
същността на работата.
6) специфичната организационна структура.
7) едновременно изпълнение на поръчки на двамата лидери.
8) стресорите могат да се изразяват и в стил на управление честата употреба на методи в лицето на неправомерен натиск и
заплахи.
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9) неяснота на работното време- работа на смени,извън
работно време.
Организация

Стрес
Демотивация за работа и постижения

Липса на стрес
Мотивация за работа и постижения

Неколегиалност

Колегиалост

Липса на колективна работа

Наличие на колективна работа

Неблагоприятни условия на труд

Благоприятни условия на труд

Конфликтни взаимоотношения
С управата

Липса на конфликти във
взаимоотношенията с управата

Фигура 2.1: Наличие и липса на стрес в организацията основни
фактори
Източник: Христов, С. - "Основи на управлението" - Варна, 1997 г. с.
2-4.

Според модела на работния стрес предложен от Иванкевич и
Мейтсън, стресорите на работното място най-общо се делят на
четири основни групови категории: 13
o Физически средови стресори – шум, светлина, замърсен
въздух, температура, климатични особености.
13

Ivancevich J., Matteson M.(1987). Organizational Behavior and Management. Plano,
Texas, Business Publications, Inc.
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o Индивидуални стресори
– Ролеви конфликти – конфликти породени от несъвместимост на социалните роли.
– Ролева несигурност и неяснота – причини за този тип
стресори могат да бъдат крехка възраст, недостатъчен личен и
професионален опит, неадаптация, неувереност в личностните
качества и възможности и др.
– Работно пренатоварване
– Отговорност за други хора
o Групови стресори – В тази категория се наблюдават главно
конфликти в междуличностните взаимоотношения, неколегиалност.
o Организационни стресори – Характеризират се с пренебрегване на личността, нейното индивидуално мнение и становище
при вземане на групово организационни решения. Подтискане на
личността и социалната оценка за качествата на индивида.
Стресори
в
работата

Физични
средови
стресори

Индивиду
ални
стресори

Групови
стресори

Организац
ионни
стресори

Демогравскоповеденчески
(възраст, пол,
образование,
физическо
състояние)

Психологически
и физически опит
– оценка на
нарасналите
изисквания към
личността.
Когнитивно
афективни –
поведенчески,
соц. подкрепа,
жизнени
променливи

Последици
от стреса в
работата

Субективни

Поведенчески

Когнитивни

Физиологични и
здравословни

Организационни
Стрес

Модератори

Фигура 2.2 Стрес и работа ( работен модел
Източник: - Стoянов. В. „Човекът в организацията”
фигура 4.2 Стрес и работа ( работен модел )
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- Стр 63

Негативни последици от стреса на работното място 14
– Субективни ефекти – Тревожност, агресивност, апатия,
самота, депресия, умора, фрустрация, ниска самооценка, прекалена
възбудимост.
– Поведенчески ефекти – алкохолизъм, злоупотреба с лекарства и наркотици, емоционална избухливост, прехранване,
нарастващо тютюнопушене,, импулсивно поведение.
– Когнитивни ефекти – неспособност да се вземе решение,
ниска концентрация, занижена ефективност, забавени реакции,
хиперчувствителност към критика, дезориентация, умствено
блокиране.
– Физиологични и здравословни ефекти – повишаване на
кръвната захар, повишаване на сърдечния пулс и кръвното налягане, разширяване на зениците, топли и студени вълни, проблемно
изхождане по нужда.
– Организационни ефекти – ниска продуктивност, отчуждение
на колектива, закъснение или отсъствие от работа.
Управление на професионалния стрес в организацията 15
В зависимост от развитието на човешкия вид, неговите
постижения и предимствата които той си предоставя с времето
(технологии, нововъведения с цел улеснение и удобство и тн.)
нараства и нивото на ежедневен личностен и професионален стрес.
Несъмнено никой не е предполагал, че улесненията ще доведат до
затруднения от друго естество, но ако се вгледаме в поведенческото
отражения на днешната човешка психика това е факт, който е
налице в по- голямата част от членовете на социума. Развитието в
едно отношение води до последващи промени в друго. Всичко
изброено до тук дава предпоставки за все по- голяма нужда от
ежедневна адаптация в различни области на нашето ежедневие и
работна среда. Този фактор оказва значително въздействие върху
хората както в личен така и в професионален план. Работния процес
в организациите се усложнява, тъй като стресорите влияещи върху
единиците от колектива се увеличават, следователно стреса оказващ
въздействие на психиното, физиологичното състояние и работоспособността индивидуално на всеки един служител дава значително отражение върху работата на цялото и крайните резултати за
14
15

Стoянов. В. „Човекът в организацията” Стр 62-64
Стоянов В. „Човекът в организацията” – „Псидо” (2008); „Стр.73-76”
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организацията. В този смисъл сферата на мениджмънта има все пошироко поле за изследване, работа и постижения, тъй като в една
организация съществена роля за благоприятата
среда играе
мениджърския екип и управлението на човешките ресурси.
Стреса в организационната среда може да бъде както дисфункционален, така и функционален. Някои стресори биха могли да
въздействат на служителите стимулиращо и да повишат тяхното
ниво за мотивация и постижения. Те въздействат със силата на
мотиватор в определени ситуации, при определени личностни
качества с определен начин на възприятие на самия стресор. В
определен случай подценените възможности на даден индивид
могат да въздействат като силен стресор пораждащ дискомфорт,
тревожност, демотивация и непродуктивност, а в друг случай могат
да въздействат като силен мотиватор за личностно развитие и
постижения. Погледнато по този начин стресът има функционално
въздействие и отражение. В този смисъл целта на управлението на
стреса е той да се използва по най – ефективен начин благоприятен
както за служителя като единица, групата като колектив, така и за
организацията.
Възможни са три състояния на проблема
– Първо ако се използва даден стресор за постигане на
положителни резултати , управлението на процеса изисква дейности
повишаващи нивото на стрес. Границата в този случай е изключително тънка и на управлението са необходими изключителни
умения за предотвратяване на противополжния ефект.
– Второ – при положение, че стресът е дисфункционален ,
неговото управлениеобхваща усилията за снижаването му до достигане на ниво, което е благоприятно за индивидите за да може да им
въздейства в положителна светлина.
– Трето – при положение, че възможностите на индивидите
превъзхождат изискванията на ситуацията, задачата може да бъде
свързана с повишаването нивото на стрес до точка , в която ще се
получи желаното постижение резултат от дейността.
Разграничени са главно три стратегии за справяне със стреса на
работното място. Основно те са обърнати към задължителната
компетенция и умения на мениджърския екип на организацията.
Първата се отнася до нивото на взискателност и неговото повишаване. Втората е обвързана с намаляване на стресорите по отношение на задоволяване на базистни потребности у служителите.
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Третата е обвързана с изучаването на възможностите на служителите и тяхното използване по най-благоприятен начин.
Навлизайки в епохата на глобални промени при все поголемите експерименти наприродата и научно-техническата революция, човечеството е в период на криза иобновление. Този
глобален тласък напред продуцира деформации в различни сфери
насоциално-психичните структури. Днес потребностити на съвременния човек са отстъпили място предимно на психологичните
изисквания, интересите и стремежите към високо качество на живот
- потребности, които имат тясна връзка със стреса и често се
разглеждат като негови качествени характеристики. та концепция за
стреса принадлежи на канадския ендокринолог Ханс Селие, който
отнася към причините, които предизвикват стрес и дистрес социално-психологичните конфликти, тежката и уморителна работа,
свързана с физическо и психическо напрежение, страх, отговорности, усилия, безработицата, конкуренцията, а също злоупотребата с
цигари, алкохол, наркотици, медикаменти, безсънието, ограничаване на свободата на индивида и обществото, изолацията, принудата, нарасналата корупция и престъпността. Това са причините,
които предизвикват индивидуален, масов, остър или хроничен
стрес. Съвременната психология е изправена пред решаване на този
проблем на новото време и в по-тесен смисъл: проблема с “работния стрес”. Идеята за стреса понастоящем привлича вниманието на
голям брой изследователи и продължава да се развива в психологията. Новите резултати от изследванията говорят, че чувствителността, толерантността и устойчивостта към стреса зависят от
приспособеността към изискванията и ситуациите, както и от
стабилността на релулация на поведението и дейността, които са
резултат от учене. Оттук произтичат нови възможности за разработване на превантивни техники за управление на стреса.
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СИСТЕМЕН МОДЕЛ НА W. ROBERT BEAVERS В
ПСИХОЛОГИЯТА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Вероника Иванова, Иван Александров
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна
Резюме: Настоящият доклад представя модел за изследване на
семейно функциониране и неговото приложение в психологията. Фамилната компетентност и фамилният стил са двете основни дименсии в модела
на R. Beavers за функциониране на семейството. Конструктът семейна
компетентност диференцира семействата според степента на проявени
дисфункции в семейните взаимоотношения на: функционални, адекватни,
гранични и тежко-дисфункционални семейства. Другият основен конструкт според R. Beavers - семейният стил, може да бъде центробежен и
центростремителен.1 При комбинирането на разновидностите на двете
дименсии се получават девет вида семейни групи, три от тях са
функционални и шест са дисфункционални.
Ключови думи: семейство, фамилен стил, фамилна компетентност

Системният модел2 на Р. Бийвърс за семейното функциониране
представен в настоящия доклад е създаден въз основа на емпирични
проучвания. В продължение на повече от 20 години Р. Бийвърс и
сътрудниците му проучват семейното функциониране в 2113 семейства, на деца и юноши с нарушения в развитието. Извадката им
включва заболявания като психози, зависимости, психосоматични
заболявания [2]. В последствие прилагат модела и на контролна
Това са оригиналните понятия, използвани от Бийвърс, за нуждите на настоящото изложение
ще приемаме следните формулировки за понятията: под центростремителен стил на
комуникация се разбира-семейства ориентирани към комуникация в семейството. Под
центробежен стил на комуникация -семейства ориентирани към комуникация предимно извън
семейството. – Бел. авт.
2
Системен модел - Системния подход се прилага към социалните системи, това са групите от
хора, намиращи се в определени взаимоотношения. Поставя акцента върху контекста, т.е.
върху отношенията между хората, разглеждани като членове на една система, в която са
обвързани чрез интеракции (взаимоотношения). Системният подход приема, че проблемите
между хората се пораждат от дефицити в интеракциите, липса на умения в самия процес на
взаимоотношения, а не токова от индивидуалните особености на всеки един член. Системното
мислене съдържа една генерална особеност. То се основава не на обяснителния модел за
линейна каузалност, в която причината води до следствие, а на идеята за циркулярността,
според която симптомът на един член от системата (семейството) циркулира чрез
интеракциите в цялата система и засяга и останалите членове.
Системният подход разглежда системата (семейството) като съвкупност от членове, които са
взаимно свързани. При проблем в една част от системата, реагира цялата система. От тук се
приема, че промяната на цялата система води до промяна на индивида. – Бел. авт.
1
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група от здрави семейства. В резултат на тези проучвания се
предлага метод за изследване на профила на функциониране на
семейството. За изследванията си Р. Бийвърс и сътрудниците му
използват два въпросника - Въпросник за изследване на семейна
компетентност/ здраве, и Въпросник за изследване на семейният
стил. Тези два въпросника обхващат и двата основни фактора от
модела за семейното функциониране (фиг.1).

Деца социопати

Гранични
разстройства

Поведенчески
разстройства

Деца със
шизофрения

Деца с
натрапливости

Деца с невротични
симптоми

10
9
Липса на граници
Комуникацията е
силно затруднена
и конфузна,
липса на активно
внимание
Взаимоотношени
ята в семействата
са негативни,
скептични,стерео
типни,
амбивалетни

8
7
смяна на стиловете
за контрол от
деспотични до
хаотични;границит
е са изменчиви
взаимоотношеният
а са ригидни,
дистанция,
депресия, изблици
на гняв

6
5
Ясна
комуникация,констант
ен лидер, „да те
обичам означава да те
контролирам”.Отноше
нията са белязани от
дистанция, гняв,
тревожност или
депресия,
амбивалетността като
наказание

Дименсия семеен стил
1
2
3
Центрост
Смесен
ремителен

4

5
Центро
бежен

Дименсия семейно здраве-компетентност
Тежко
здрави
Дисфункционални
гранични
среда
адекватни оптимални

4
3
Ясни граници
договорени, но
със страдание
амбивалентностт
а е позната в
реакциите,
моменти на
емоционална
свързаност се
редуват с борби
за власт

2
1
Водят се
преговори,
уважава се
личния избор,
емоционална
свързаност,
интимност,хумор

Фиг.1. Системен модел на Beavers за семейното функциониране изследване на семейства с психично болни деца

В модела на на Бийвърс по хоризонтала (фиг.1) е разположен
факторът Фамилно здраве-компетентност. Въпросникът за изследване на този фактор включва следните основни дименсии (скали).
1. Структура на семейството – включва няколко основни
компонента:
1.1. Разпределението на властта в семейството - от напълно
хаотична, без ясен лидер и липса на йерархия, до еднолична власт на
един човек в семейната система.
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1.2. Коалиции в семейството – от коалиция родител-дете, до
силна родителска коалиция (те възникват тогава, когато една
субсистема или член от една субсистема се съюзява с друга
субсистема или член на друга субсистема). Проучванията върху
семейните отношения при пациенти с психози, хранителни разстройства, гранични разстройства показват, че в дисфункционалното
семейство се наблюдава модел от типа коалиция родител-дете, за
сметка на коалиция родител-родител [2,3]. Екстремно дисфункционалните стойности се срещат в случаите когато родителят създава
реципрочни взаимоотношения с едно от децата, от което се търси
подкрепа и съвет. Коалициите са типични за дисфункционалните
семейства. Типична особеност за дисфункционалните семейства, за
които е установено наличието на коалиция е т. нар. "триангулация" индиректно решаване на отношенията между двама души чрез
включването на трети. Детето става носител на отношения, които го
триангулират (дете, отглеждано от майка и баба, които не се понасят,
но се държат лицемерно; те си разменят отношения чрез детето,
детето е арена на взаимната им омраза). Високите функционалните
стойности се наблюдават при семейства, в които всеки от членовете
се радва на приемане, уважение, като уникална личност. Във
взаимоотношенията си членовете са спонтанни, откровени, толерантни. Всеки се чувства приет, разбран, което е основа за изграждане на
близост в семейството.
2. Фамилни вярвания, концепти или семейна митология всяко семейство има собствена концепция за това как функционира.
Тази дименсия изследва доколко има конгруентност между концептите (например: ”ние сме щастливо семейство”, „ние сме образцово
семейство”) и реалната ситуация в семейната среда. Примери за
семейни митове са: „ Ние сме задружно семейство”, „ Ние сме
семейство от герои”, „ Ние сме семейство на музиканти (лекари,
художници). Всяко нарушаване на мита от някого в семейството е
криза за цялото семейство и може да го доведе до дисфункционалност.
Почти във всяка система може да бъдат открити отношения,
свързани с митове и предразсъдъци. Те са продукт на ригидно,
неадаптивно, консервативно мислене, което пренася, удържа и
яростно защитава тези митове. Например: Майка поучава сина си:
„Всички в нашето семейство са били лекари, ти нямаш право да
бъдеш различен”, „Нашето семейство винаги е било по-различно,
по-особено от другите”, „Ние винаги сме били елитно семейство”,
„Всички снахи в нашето семейство са били с висше образование”.
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3. Проблемно фокусирани стратегии за справяне с трудности
и кризи - от ефикасни, до напълно неефикасни стратегии за
справяне. Тази дименсия отчита интерактивните способности на
членовете на семейството да се справят в трудни и кризисни
ситуации - дали успяват да достигнат до консенсус при взимане на
решения касаещи цялото семейство. Отчитат се преобладаващите
модели на вземане на решения и решаване на проблеми. Ефикасен е
онзи стил, в който се използват максимално ресурсите на
семейството, фокусирани върху търсене на решаване на проблема.
4. Автономия – включва:
4.1. Яснота на експресията – доколко се позволява на членовете
на семейството да говорят директно за своите мисли и чувства, да
споделят мнението си, да говорят свободно и за позитивните и за
негативните си преживявания, да бъдат спонтанни. В семейства с
неясна експресия на мисли и чувства преобладава „ груповото
мислене”.
4.2. Отговорност - изследва се способността да се носи отговорност за постъпките.
4.3. Отзивчивост – отнася се за нивото на възприемчивост и
отзивчивост към другите. Изследват се способностите на членовете
на семейство да разпознават и чуват посланията на другите от
семейството.
5. Афективен стил в семейството – включва богатството на
емоционалната гама, способността за емпатия, чувството за хумор,
преобладаващия тон на настроението в семейството, наличието на
хронични конфликти.
6. Обща скала семейно здраве-патология – от оптимална
(адаптивна) до тежко дисфункционална.
Дава информация за адаптивната семейна флексибилност
(гъвкавост). Семействата с високи стойности по този фактор (функционални/оптимални) имат способността да се променят и развиват.
Способните, с висока компетентност семейства имат система от
близки междуличностни отношения, които определят взаимосвързаността и взаимовръзките на промените в системата. Когато в
семейството не властват устойчиви и непроменяеми поведенчески
модели, членовете имат повече свобода за да могат успешно да се
диференцират. Дисфункционалното семейство се характеризира с
ригидност и неспособност да се променя.
По вертикалата (фиг.1) е разположен факторът: Фамилен стил
В трудовете на Е. Ериксън за първи път се съобщава за проблемите на семейният стил на комуникация. Ериксън описва своите
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наблюдения върху живота на племето юка в североизточния
Пасифик, за които целият съществуващ свят се ограничава до диаметър от 240 км. Ериксън нарича този тип семейства с интеоризиран
семеен стил, терминът използван от системните теории е центростремителен. Наблюдава и описва и животът на племето сиокс,
номади, чиито семеен стил той нарича екстеоризиран, терминът
използван от системните теории е центробежен [5].
Важно е да отбележим, че семейството променя своя стил на
комуникация-особено в кризисни периоди - като юношеството при
детето например.
Заизследването на този фактор Р. Бийвърс и сътрудниците му
използват Въпросник за изследване на семейният стил състоящ се от
следните основни дименсии (скали):
1. Необходимост от независимост на членовете в семейството
– оптималното семейство е чувствително и толерантно към необходимостта от независимост на членовете си. Включва съобразяване на
родителския контрол с възрастта на детето и конкретната ситуация.
2. Конфликти между възрастните в семейството - в оптималните семейства конфликтът е открит и се решава бързо. В дисфункционалните конфликтите често приемат пасивно-агресивна форма,
използват се индиректни и прикрити форми на проява на конфликти.
Факторът семеен стил се отнася до стила и насочеността на
фамилната комуникация. Представен в континиума от интериоризиран (центростремителен) стил към екстериоризиран (центробежен). Фамилиите ориентирани към интериоризиран стил на комуникация предпочитат и намират за удовлетворителна комуникацията
един с друг, за сметка на тази с хора извън семейството. Семействата
с комуникативен стил ориентиран извън семейството, намират външния на семейството свят като източник на удовлетворяваща комуникация, а взаимоотношенията в семейството са по-маловажни. [2]
На фигура 1 се вижда, че екстремно ниските или високи стойности в
семейния стил са свързани с ниски нива на семейна адаптивност и
функциониране. Колкото повече семейството става по-функционално
и с по-високи стойности по фактора семейно здраве и компетентност,
толкова екстремните стойности на факторът семеен стил се приближават до смесения стил, т.е. до стил на комуникация съчетаващ
комуникацията в семейството с тази извън него. Функционалното
семейство притежава ресурс да се адаптира и променя по различни
начини, спрямо промените настъпващи в социалната среда и съобразявайки се с нуждите на всеки един от членовете си. Например:
семейство с малко дете има предимно интериоризиран стил на
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комуникация. Колкото повече детето пораства и се превръща в
тийнейджър, толкова стилът на комуникация се измества към насочен извън семейната система. По този начин семейството е оптимално (адаптивно) [1] .
При комбиниране на тези два основни фактора и техните
операционални конструкти, се получават девет типа семейни групи
разположени в пет степенен модел на семейно развитие. Три от
групите са функционални (оптимални), а останалите шест проблематични, дисфункционални.
1 група - оптимални семейства
2 група – адекватни семейства
3, 4, 5 групи - междинен вариант
6, 7 групи – гранични семейства
8, 9 групи - тежко дисфункционални семейства
Моделът е базиран на съвместното използване на клинични
изследвания и емпирични проучвания [3] .
Група 1 Оптимални семейства
Оптималните семейства имат модел на ефективно функциониране. Интеракциите носят удовлетворение на членовете на семейството. Интимността в отношенията е търсена и желана. Взаимоотношенията се характеризират с експресия на близост, с устойчива
честота във времето, с уважение към различните гледни точки на
всеки член на семейството. Индивидуалният избор и виждания се
уважават. В тези семейства има проблемно фокусирана групова
стратегия за разрешаване на проблеми. Индивидуалността на всеки
отделен член се уважава и приема. Съществуват ясни граници между
отделните членове вътре в семейството и между семейството, и
социалната среда. Съществуващите конфликти се разрешават бързо.
Група 2 Адекватни семейства
Адекватните семейства се различават от оптималните по това,
че са ориентирани към упражняването на контрол. В междуличностните конфликти не липсват прояви на близост и директна
конфронтация. Родителската коалиция е по-малко емоционално награждаваща, отколкото действително ефективна. В семейството има
дефицит на интимност, спонтанност, радост и забавление [1].
Съществуващите ролеви и полови стереотипи са свързани с властни
и не даващи външна емоционална експресия на преживяванията си
мъже (важи концепцията „мъжете не плачат”) и безпомощни,
емоционални и често депресивни жени.
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Групи 3 и 4 и 5 са семействата със средна степен на дисфункция
(семействата с девиантен юноша) границите вътре в семейството между отделните подсистеми и членове не са гъвкави и трудно се
променят във времето (ригидни), йерархията е структурирана при
явен контрол и с твърде малко възможности за дискусия и договаряне на правилата между членовете. Диференцирането на функциите
се характеризира със стереотипизиране на ролите, голяма дистанция,
ограничаване на потенциалите и на спонтанността. Комуникацията в
тези семейства често е много по-ясна, отколкото в здравите семейства. Децата в тези семейства са застрашени от психологически
проблеми, въпреки сравнително добрите адаптивни модели на
функциониране. Прекаления родителски контрол и свръхпротекция
често водят до тревожност, безпокойство, срамежливост [4].
Семейството е концентрирано върху контрола и силовите методи за налагане на правила и диференциране на членовете. Членовете
на семействата със средна степен на дисфункция се възприемат като
антисоциални индивиди, затова с основна значимост при тях са
усилията за контрол. Членовете на семейството нямат проблем с
границите на семейната система. Обикновено едно от децата в тези
семейства е любимец на родителите. Предпочитаното дете може да е
различно за всеки от родителите. Родителите живеят с убеждение, че
съществува еднозначност в чувствата, отхвърляйки възможността
човек да изпитва противоречиви емоции към другите. Членовете на
семейства със средна степен на дисфункция, които имат стил на
общуване ориентиран към семейството, използват открит, авторитарен контрол. Родителските манипулации и индиректния контрол са
минимални. Експресията на враждебност не е допустима и затова
често е скрита. Експресията на нежност и грижа е полезна и допустима. Има само сдържана спонтанност и богат набор от правила и
авторитет. Полово-ролевото разпределение и стереотипи са максимално изявени в тази група. Тези семейства са изградени в патриархален стил - майки домакини, отдадени на децата си и авторитарни
мъже, с липса емоционална експресивност.
Групи 6 и 7 Гранични семейства
Граничните семейства са хаотично използващи полярни
поведенчески модели, от свръх контрол и авторитаризъм до липса на
контрол и либерален стил. Използват неефективни стратегии в
полюсите на доминантност-подчиненост. Индивидуалните членове
имат малък опит с изслушването и възприемчивостта един към друг.
Тези семейства са по-близки до дисфункционалност, отколкото до
семействата с тежка степен на дисфункция. В семействата, чийто
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семеен стил попада в екстремните стойности на интериоризирания
стил (ориентиран към семейството), липсата на правила и хаотичните
взаимодействия се изразяват повече вербално, отколкото поведенчески. Конфликтите са интензивни, но винаги скрити. В такива
семейства често се срещат обсесивни и аноректични пациенти [3].
В семейства със стил на комуникация, насочен извън семейството, има много емоционална експресия на гняв. Родителската
коалиция е слаба и често има интензивни конфликти между членовете. В тези семейства децата се учат добре да манипулират
нестабилната и колеблива родителска коалиция. Обикновено юноши
с гранични личностови разстройства се развиват в такова семейство.
Групи 7 и 8 Семейства с тежка степен на дисфункция
Обща характеристика на тези семейства е, че те си поставят за
цел да бъдат "идеално семейство". В името на тази цел, възникващите проблеми във взаимоотношенията се прикриват, не се
допускат и минимални прояви на конкурентност, нелоялност,
конфликтност. Отключващи изявата на патология се оказват периоди, които би трябвало да са преходни към промяна в организацията
на семейството - промяна, която да отговори на новите потребности
на членовете на семейството (например: детето навлиза в пубертета и
са необходими нови правила на взаимодействие, позволяващи и дори
стимулиращи процеса на развитие на личностната автономност) [2].
Вместо адаптация към новите изисквания, обаче, семейството
реагира със засилваща се ригидност - с все повече от старото
поведение, с все по-стриктно и разширяващо обхвата си приложение
на старите норми, регулирали взаимоотношенията между членовете
му в предишния етап, когато семейната сплотеност (кохезия) е била
преобладаваща и за онзи период е подпомагала оптималното функциониране на семейството.
Семействата с тежка степен на дисфункция имат голям дефицит
в комуникацията и най-вече в нуждата от комуникативна свързаност,
общност. Тази група са най-ограничени по отношение на адаптивност и гъвкавост. Членовете на семейство имат ниска способност да
са толерантни към амбивалентността. Отсъства желание за дискусия,
а емоционалната дистанция прави невъзможна удовлетворяващата
среща между тях. Фамилното функциониране е белязано от липса на
ясни правила, използват се много прикрити и индиректни методи за
поддържане на контрол.
Дисфункционалните семейства с интериоризиран стил на комуникация, са затворена система, водена от концепти като „семейството - моята крепост” или „каквото се случва в семейството, не се
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изнася навън”. За съседите си това семейство вероятно изглежда
необичайно. Децата могат да забавят своето емоционално съзряване.
В тези семейства силен конфликт настъпва, когато в определен
момент на развитието си индивидите имат потребност от отделяне и
индивидуация, но се сблъскват със строга семейна система
изискваща безпрекословна лоялност [2] .
Дисфункционалните семейства със стил на комуникация ориентиран извън семейството, имат неясни, аморфни граници между
семейство и социум. Отнасят се с презрение и пренебрежение към
независимостта, свободната воля, човешките права и топлината в
емоционалните отношения. По това се различават от дисфункционалните семейства, ориентирани към комуникация в семейството, но
непълната комуникация и трудностите в адаптацията и на двата типа
са подобни. Децата в тези семейства често са ограничени в социалното си и емоционално развитие [1].
Обобщение
Семейното функциониране се описва по-добре в континиум, а
не в типизиране и класификация. Целта е да се видят способностите
за адаптивно и функционално семейство в динамичен и развиващ се
континиум, позволяващ да се съпоставят понятия като болест и
здраве в контекста на взаимоотношенията в семейната система.
Семейството може да е функционално в една от характеристиките си
и дисфункционално в други.
Полярните стойности по факторите семейно здраве и семеен
стил на комуникация са свързани с дисфункционалноста. Дисфункционалните семейства се различават от функционалните основно по
използването на контрол и авторитарния родителски стил за сметка
на приемането и емпатията. Общата характеристика на дисфункционалните семейства е желанието им да изглеждат „образцово
семейство”. В дисфункционалното семейство се наблюдава модел от
типа коалиция родител-дете, за сметка на коалиция родител-родител.
Моделът на Р. Бийвърс е приложим в работата на фамилните
терапевти и брачни консултанти, както и в клинични изследвания,
отчитащи ролята на семейните отношения като фактор в развитието
и поддържането на психопатологична проблематика, емоционални,
личностови нарушения и тревожни разстройства.
В медицинската практика моделът е полезен с насочващата си
роля към отчитане важността на взаимодействието личност-семейна
среда.
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ЗАВИСИМОСТ НА СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ ОТ
СОЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
ПРИ РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО
ПОДПОМАГАНЕ
Стефка Дойкова
Институт за изследване на населението и човека, София
Резюме: Представени са резултати от изследване в дирекциите за
социално подпомагане в област Хасково. Основната цел е да се изследват
проявите на синдрома бърнаут и влиянието на отделните фактори от
условията на средата върху синдрома като цяло и неговите скали емоционално изтощение, дехуманизация и намалена работоспособност.
Установи се, че компонентите на синдрома бърнаут са изявени сред
работещите в сферата на социалното подпомагане от област Хасково.
Параметрите на бърнаут синдрома са близки в дирекции независимо от
различието в контингента на обслужваните клиенти. Обобщените резултати на изследването установиха статистическа значимост на проявите на
компонентите на синдрома бърнаут при работещите в сферата на социалното подпомагане в област Хасково.
Ключови думи: социални условия на труд,синдром бърнаут,
емоционално изтощение, дехуманизация и намалена работоспособност

1.Увод
Още през 50-те години на XX век се открива, че освен
физическите условия, в които протича трудовата дейност, въздействие върху психичното състояние на работещите имат взаимоотношенията на работното място, стила на ръководство, конфликти
и сътрудничество, степен на съвместимост и отговорност в екипите
т.е. социалните условия на труд. Негативно въздействие на т.нар.
"социални фактори" на работната среда, въздействията върху
психичното състояние, работоспособността и отношението към
работата е голямо, оттам дългосрочно - върху психичното и
физическото здраве на работещите. В резултат на стресорите в
социалните условия на работното място и на терена на работа могат
да се появят редица психични, физически и поведенчески реакции,
като бърнаут, депресия и психосоматични заболявания. Синдрома
на бърнаут най-често се появява сред индивиди ангажирани в
обслужването на хора или помагащите професии, вероятно поради
стреса, асоцииран със социалните взаимодействия между помагащ и
реципиент. Равнището на бърнаут при служители нараства значително през последното десетилетие. Най-чести причини за това се
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посочват от една страна промяната в количеството и характера на
асоциалното поведение на клиентите в посока на увеличаване и
усложняване, а от друга повишените изисквания, предявявани от
страна на обществеността, въвеждането на нови професионални
стандарти - европейски и световни. Промените в съдържанието на
работата, в служителите и в организациите са тенденции, които
изискват промяна на традиционните модели за управление на
човешките ресурси. Работодателите търсят по-гъвкави и адаптивни
сътрудници, притежаващи умения, които да отговарят на променените изисквания на работата. Същевременно с това, служителите
също имат по-високи очаквания за работата, която им се предлага.
Балансът на трудовия живот, предпазващ от изтощение и бърнаут,
съхраняващ и укрепващ здравето, мотивацията и работоспособността, е задължително условие при фoрмирането на социалните условия на труд на работното място.
Теоретични основи на изследването
1. Проблемът за социалните условия на труд на работното
място
Ние дефинираме средата като относително обособена и устойчиво организирана съвкупност от материални условия и установени
на тяхна основа социални взаимоотношения. Тя предявява изисквания към индивидите в нея да изразходват време, средства и други
ресурси и предоставя определени възможности да задоволяват личните потребности. Тази дефиниция произтича от подхода за анализ
на поведенческите обстановки (behavioral seettings), който е
типичен за психологията на средата. Според нас средата може да се
опише с някои базисни дименсии, които отразяват типични процеси
и характеристики. Първата от тях, „организационно и функционално състояние", се отнася до начина, по който средата функционира като обособена цялост. Втората дименсия изразява отношението на конкретната среда към по-широкия социален контекст, в
който тя съществува. Третата дименсия засяга отношението на
средата към пребиваващите в нея индивиди и се проявава чрез
чувството на субективен комфорт от присъствието в нея. Много
емпирични данни регистрират индивидуални различия в представите за особеностите на средата. Определяйки факторите на работната среда ние разгледахме физически условия на труд, организационни фактори и социалните фактори - включени като параметри на психологичните аспекти на условията на труд.
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1.1. Физическите условия на труд като област на въздействие и
контрол са отдавна ясно определени. За тях съществуват хигиенни
норми, методи и ред за измерване, правила и отговорности при
неспазването им. Съществени параметри в тях са: равнището на
шума, вибрациите, особеностите на микроклимата, лъченията,
осветеността и др., т.е. физическите и химическите вредности на
работните места. В случай, че самият трудов процес и условията, в
които той протича са вредни за здравето и живота на човека, се
спазват задължителна процедура за намаляване на вредните
въздействия.
1.2. Организационни фактори От тях с най-изявена връзка с
психичното състояние на работещите имат режимите на труд,
планирането и контрола, оценяването и стимулирането.
Работата на смени, която включва и нощни смени е найнеблагоприятна за нормалното функциониране на организма на
човека, тъй като изисква постоянна смяна на динамичния стереотип. Тя е свързана с дневната динамика на работоспособността,
води до по-бърза умора и стрес, а в дългосрочен план, особено при
по-трудно адаптиращите се работници - до заболявания и
текучество.
Планирането, контролът, оценяването и стимулирането са
управленски функции, които също се подчиняват на определени
изисквания, за да не създават допълнително психично напрежение
конфликти и неудовлетвореност. Тези изисквания в последно време
се включват в"организационната култура" и се разглеждат в
организационната и управленската психология.
1.3. Социални фактори - включват взаимоотношенията на
работното място, стила на ръководство, конфликти и сътрудничество, степен на съвместимост и отговорност на екипите.
Моос и сътрудниците му използват поредица от скали за
социалния климат, за да установят три основни характеристики.
Това са взаимоотношенията с останалите хора, личностното развитие и ориентация на целите, поддържането и промяната на околните условия. Тези три категории са свързани с множество видове
различно поведение.
Разширява се обсега на факторите, които подлежат на оценка
при анализ на "условията на труд". Разширяват се и параметрите,
върху които тези условия могат да окажат негативно въздействие.
Разширението се отнася предимно до психологични променливи.
Могат да бъдат оценявани въздействия върху психичното здраве,
включващо преживявания на стрес, професионален стрес, бърнаут
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депресия, работоспособност, липса на психичен комфорт и
удовлетвореност от труда; мотивацията за труд включваща нагласи
и отношения, ценности и мотиви за труд, трудова активност,
идентификация с работата и работното място.
2. Бърнаут-същност,параметри, организационни корелати
Синдромът на професионално изчерпване „бърнаут"
(“burnout” – изгаряне) е описан за първи път през 1974г. от
Freudenberger H. Y. при работещи в социални служби, които след
около година работа ставали депресивни и емоционално изчерпани, нервни и раздразнителни, цинични и подозрителни към
хората, с които работели (Freudenberger H.J. Staff Виrnоut, J. Soc Issues
[1974; 30; 159-165) Авторът схваща бърнаута като състояние на
изтощение вследствие на усилена работа за изпълнение на неограничени изисквания и изчерпване на личностните и емоционални
ресурси. Обобщено, този синдром бихме могли да опишем като
състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване,
характеризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и
безнадежност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение
към работата, живота и другите хора. Най-често той се развива при
работещите в различните сфери на здравеопазване, образование,
обслужване, занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на други хора (здравословни, социални или психологически).
Работещите при такива условия са застрашени от емоционално
изчерпване и риск от „бърнаут” Бърнаутът се разглежда като продукт
на взаимодействието между ентусиазирания помагащ и неговите
нуждаещи се клиенти.
2.1. Параметри на бърнаут
Емоционално изтощение- първият компонент на бърнаут
синдрома се изразява в чувство на умора, преминаващо в усещане за изчерпване на емоционалната енергия. Емоционалното
изтощение е процес, възникващ в резултат на претовареност на
преживяни емоционални искания на другите и се чувства
изчерпан и в невъзможност да продължи.
Деперсонализация/дехуманизация/ - вторият компонент е
обикновено се свежда до възприемане на негативни нагласи или
незаинтересованост към другите. Описва се като цинизъм, раздразнителност, липса на идеализъм, негативни или неподходящи
нагласи към реципиента. В помагащите професии този тип самооценка може да доведе до чувство за намалена личностова изява.
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Намалена работоспособност, която е третият компонент на
синдрома "бърнаут", се описва като влошена компетентност и
неудовлетвореност от собствените постижения. Обикновено този
симптом е резултат от това, че индивидът не може да даде помощта,
която се очаква или изисква от него. Задълбочаването на ниската
себеоценка и появата в част от случаите на депресивна симптоматика
не позволяват на индивида да върши ефективно работата си.
2.2. Организационни корелати на бърнаута
Съвременната теоретична рамка на бърнаут синдрома ясно
интегрира индивидуални и ситуационни фактори на базата на
модела "работа (среда)-личност" с фокус върху съответствието
между работещия и шест ключови области на работната среда:
трудово натоварване, контрол, възнаграждаване, общност, справедливост и ценности, които внасят различни перспективи във
взаимодействието на хората със ситуацията им на работа. Тези
шест области от живота в дадена организация са рамката на предшестващите развитието на бърнаут организационни характеристики.
Колкото по-голямо е хроничното несъответствие, толкова поголяма е вероятността от възникване на бърнаут, който на свой ред
води до редица отрицателни последствия за индивида и организацията, т.е. бърнаут е значим медиатор на причинната връзка
(постижение, производителност, здраве). Особено внимание
заслужава продължителността на действащата връзка на хората с
работата им.
Емпирично изследване
Цел на изследването: Да се конкретизира влиянието на
социалните условия на работното място, на отделните фактори от
условията на работа, върху синдрома бърнаут като цяло и върху
неговите компоненти - емоционално изтощение, дехуманизация и
намалена работоспособност.
Задачи на изследването:
1.Да се изследват социалните условия на работното място в
дирекциите „Социално подпомагане” на област Хасково.
2. Да се изследва степента на бърнаут синдрома при изследваните лица и в дирекциите „ Социално подпомагане „ в Хасковска
област.
3. Да се изследва зависимостта между конкретните параметри
на условията на работното място и тези на синдрома бърнаут.
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Хипотеза:
1. Предполага се, че социалните условия на работното място
влияят върху появата на синдрома бърнаут при работещите в сферата на социалното подпомагане в Хасковска област. Допускаме, че
организационните и социални фактори ще влияят повече на
степента на бърнаут, по-лошите условия на труд определят повисока изява на синдрома бърнаут.
2. Предполага се, че социалните работници, които работят в
по-добри физически условия на труд, ще преживяват по-слабо
синдрома бърнаут, тъй като този фактор няма да се преживява като
стресогенен.
3. Вероятно работещите в по-добри социални условия на
работното място ще преживяват по-слабо проявите на синрома
бърнаут, поради по-доброто вписване в екипа.
4. Във връзка с разликите в оценките на организационните
фактори на средата ще се наблюдава различна степен на изява на
бърнаут синдрома при изследваните лица в област Хасково, тъй
като организацията на работата в различните изследвани групи е
различна.
Методика на изследваните лица
Изследвани лица:
Извадката обхваща 150 лица на възраст от 20 до 59 години
(М=38,5). Преобладават жените (N=141), лицата с висше образование (N=114), с трудов стаж 11-20г.(N=80) и изпълителите (N
=92).
Методики:
1. Методика за изследване на социалните условия на
работното място на Муус и Инсел, която е модифицирана и
адаптирана за българските условия от колектив с ръководител В.
Русинова.
2. Методика за изследване на бърнаут синдрома (Мaslach
Burnout Inventory) разработена от Маслач и Джаксън.
3. Методика на изследване на честотата и силата на
бърнаут, модифицирана от В.Русинова.
С посочените методики изследвахме зависимостта между
социалните условия на труд на работното място и проявите на
синдрома бърнаут сред работещите в сферата на социалното
подпомагане в дирекции за “Социално подпомагане”(Д”СП”)в
област Хасково - гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр.
Свиленград, гр. Тополовград и гр.Ивайловград.
Данните са
получени при еднократно измерване с посочените методики с
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150(сто и петдесет) служители от дирекция “Социално
подпомагане” в област Хасково в периода от м. ІХ.2009г. до
м.VІ.2011г. Извадката е хомогенна.
Резултати и обсъждане
Предположихме, че социалните условия на работното място
влияят върху появата на синдрома бърнаут при работещите в
сферата на социалното подпомагане в Хасковска област. Допуснахме, че организационните и социални фактори ще влияят повече
върху проявената степен на бърнаут.
Проверихме първата хипотеза с регресионен анализ.
Измерихме предикторите на социалния климат на работното
място.Установихме кой от тях влияе най-силно върху измеренията
на бърнаут.
Таблица №1 Коефициент на детерминация
на предикторите на социалния климат
№ по ред
1

R

R Square
,343(a)

,118

Стандар тна
грешка
4,59958

Коефициента на детерминация (R Square) показва, че явлението бърнаут може да се обясни със социалните условия на труд на
работното място. При по-голяма извадка на изследвани лица подобре би се проявила тази тендeнция.
В таблица 2 коефициента за степента на значимост Sig показва,
че вероятността за грешка и съответно резултата е по-значим на
предиктора Групова сплотеност-0,03. При това Beta /стандартизирания коефициент на регресия/ е със знак минус, което показва, че
бърнаута влияе върху груповата сплотеност-колкото груповата
сплотеност е по-силна, толкова проявите на синдрома бърнаут са
по-слаби. Повишването на груповата сплотеност в екипите, които
работят в сферата на социалното подпомагане допринася за
намаляване, понижаване на бърнаута. Има тенденция за значимост
и при „Ориентация в задачите”. Тук стандартизирания коефициент
на регресия Beta пак е отрицателен. т.е. бърнаут или по-точно
измерението на бърнаута Емоционално изтощение-честота влияе
отрицателно върху „Ориентирането в задачите”, но това е тенденция и допускаме, че при по-голяма извадка би се получил резултат с
по-голяма степен на значимост.
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Таблица 2 Влияние на измеренията на социалния
климат на работното място
Стандартизиран
коефициент
Beta

№ по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Constant)
Включеност
Групова сплотеност
Съгласуваност с
ръководството
Автономия
Ориентация в задачите
Натиск в работата
Яснота на работните
задължения
Управленски контрол
Иновации
Физически дискомфорт

Sig

,078
-,222

,004
,411
,033

,074

,408

,025
-,175
,136

,786
,082
,114

,088

,298

-,041
-,029
,120

,700
,744
,241

Проверихме кои от тези предиктори, т.е. измеренията на
социалния климат на работното място, най-силно влияние върху
измеренията на бърнаут- емоционално изтощение, дехуманизация и
намалена работоспособност. При подскалите Емоционално изтощение – честота и Емоционално изтощение - сила са изразени със
стойност от 0.033, при дехуманизация-честота със стойност 0.50, а
при намалена работоспособност честота със стойност от 0.03. Нови
тенденции в тази подскала се забелязват при предикторите „Натиск
в работата” /0.98/ и „ Организация на задачите” /0.82/. Предполагаме, че натиска в работата т.е. административния контрол, ако
не бъде прилаган по подходящ начин ще допринася до проява на
синдрома бърнаут при работещите в сферата на социалното подпомагане. Организацията на задачите като предиктор на социалния
климат със стойности 0.32 над нормата би повлияла за появата му
при работещите в сферата на социалното подпомагане.
Основни разлики се установиха при подскалата „Намалена
работоспособност – сила”, където предикторът „Съгласуваност с
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ръководството” /0.30/ може да окаже влияние при проявите на
бърнаут. При подскалата „Намалена работоспособност-честота”
предикторът „Включеност”/0.28/ оказва влияние върху проявите на
бърнаут. „Груповата сполотеност” не влияе върху неговите проявите при подскалата „Дехуманизация – сила” и „Намалена работоспособнаст-сила”. Можем да твърдим, че „Груповата сплотеност”
(емоционална близост, откритост, честност, топлина) е факторq
които понижава измеренията, проявите на бърнаут. Доказаха се
предположенията ни, че социалните условия на работното място и
най-вече предикторите им „Групова сплотеност”, „Включеност” и
„Съгласуваност с ръководството” оказват влияние при подскалите
на бърнаут. Налага се изводът,че организационните и социалните
фактори влияят върху степента на бърнаут като тенденция.
Втората хипотеза проверихме с корелационият анализ. Беше
проведено измерване на скалите на бърнаута, с коетосе установиха
основни тенденции на проява на синдрома. Установи се, че
измеренията си влияят и са свързани едно с друго. Корелацията
Емоционално изтощение –сила и и Емоционално изтощение –
честота е равна на 1,т.е. това показва,че между честотата и силата
на емоционалното изтощение няма разлика за изследваните лица
Има значима взаимосвързаност и взаимовлияние между другите две
измерения /подскали/ на бърнаута- дехуманизация и намалена
работоспособност.
С Т-тест проверихме значимостта на разликите по двойки
между подскалите на бърнаута емоционално изтощение, дехуманизация и намалена работоспособност с измерения на честотати
силата на проявата им
Таблица 3 Разлики по двойките между
подскалите на бърнаут

N Валиден
Липс
ващ
M
Обхват
Общо

Емоционално
изтощениечестота

Емоционално
изтощение-сила

Дехуманизациячестота

Дехуман
изациясила

148

148

150

150

Намалена
работоспособностчестота
150

Намале
на
работоспособностсила
149

2

2

0

0

0

1

21,5878

21,5878

24,6067

25,4533

27,8333

25,0604

28,00

28,00

28,00

36,00

39,00

33,00

3195,00

3195,00

3691,00

3818,00

4175,00

3734,00
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ЕИ

ЕИ

ДХ

ДХ

НР

НР

Установи се, че най-високи стойности на бърнаут са по
измерението „Намалена работоспособност”. При дехуманизацията
стойностите по-високи от измерението емоционално изтощение,
което е с най-ниски стойности на проява.
Резултатите от изследването потвърдиха част от хипотезите, но
друга част от тях не се оправдаха Явно обществено – икономическите условия в обществото, начина на живот на работещите,
несигурността на работното им място ги принуждават да дават
социално-приемливи отговори. В живота и трудовата дейност в
условия на криза преобладава адаптивения, гъвкав модел на поведение. Изследването бе проведено с малка извадка от изследвани
лица, обословено от наличния щат на служители в дирекциите за
социално подпомагане. Въпреки това тенденцията в резултатите са
достатъчно явни и статистически занчими, което предполага, че до
голяма степен се доближават до действително съществуващите
тенденции на прояви на синдрома бърнаут сред работещите в
сферата на социално подпомагане.В литературата няма данни за
друго изследване по проблема на зависимостта на социалните
условия на работното място при работещите в сферата на
социалното подпомагане. Видно е, че проучванията в тази сфера
трябва да продължат.
Използвана литература
Алхан Т.Ф. /2004/ Бърнаута и учителската професия, психологически
изследвания кн.1 1001-114
Пейчева М., /2004/ "BURN АUT" или синдром на " професионалното
изпепеляване", сп. Психология журнал, № 16, 17-19, В.
Русинова В. /2006/ Психологически променливи и условията на труд, сб.
Психологически аспекти на условията на труд в организациите, С.
Русинова В., Василева Л. /1995/ Професионалния стрес теоретичен и експериментален модел на К.Л. Купър- Българско списание по психология №4, 39-48

970

Русинова В. Василева Л. Жильова С./1995/ Оценка на професионалният
стрес в трудовите дейност, сб. 25години институт по психология, 137147, БАН, С.;
Русинова В. /2003/ Причини за професионалния стрес в кроскултурен
план, Сб."Стрес", Първа национална трипартийна конференция,
С.,КНСБ,78-84;
Стаменкова Н., /2005/ "Професионално изпепеляване " Burnaut" сп.
Психология журнал,6-9, В.;
Ценова Б.,/1996/ Професионален стрес и психично здраве при учителите, І
част Българско списание по Психология 4, 46-72, С.;
Ценова Бистра / 2005/ Организационни корелати на бърнаута, сб. ІХ
Европейска конференция на Е О Р по Организационна психология "
Психосоциални ресурси в сферата на услугите, Дрезден;
Христов Ж. /2006/ Стратегии за превенция на и управление на
психическото въздействие при стрес, сб. Псхологически аспекти а
условията на труд в организациите, С.;
Ryf,C.D.(1989),Happinees is everything, or is it?Explorations on the meaning
of psychological well-being, Jurnal of Personality and Social
Psyhology,57,1069-1081.
Pepitone,A.(1976),Self,socialenvironment, and stress,in:M.H.Appley,
R.Trumbull(Eds), Psychological Stress, New York: Appleton-Centrury-Crofts.
Bussing, A., BisselsT.(1998),Diferent forms of work satisfaction: Concept and
gualitative research, European Psychologist,3,209-218.
(Freudenberger H.J. Staff Виrnоut , J. Soc Issues [; 1974; 30; 159-165).

971

ИДЕАЛЕН И РЕАЛЕН МЕНИДЖЪРСКИ ПРОФИЛ –
ТОЧКИ НА ПРЕСИЧАНЕ
Велислава Чавдарова
ВТУ “Св. св.Кирил и Методий”
Резюме: От изключителна важност за един мениджър е той да е
наясно как го възприемат неговите подчинени, как оценяват способностите му, начина, по който се държи с тях, външния му вид. Това ще
му помогне да разбере на какво разстояние е от изградения идеал за
мениджър и да се опита да се доближи в максимална степен до него.
Настоящото изследване търси отговор на въпроса: оказва ли
влияние видът организация, в която работи даден индивид върху оценките, които дава по параметрите външен вид, способности и отношение на
реалните си мениджъри и оценките, които поставя по същите
параметри на идеалният образ за мениджър.
Ключови думи: мениджър, мениджърски профил, реален и идеален
образ

Всеки мениджър трябва да владее изкуството да управлява
впечатлението за себе си, да създава позитивна представа и да се
стреми да се доближи максимално до идеалния образ за мениджър,
който са изградили подчинените му, макар че това е в голяма степен
субективно.
Много наблюдения се правят върху дейността на талантливи
мениджъри. На базата на тези наблюдения се изгражда профил на
личността на един добър организатор и на дейността му. А.
Ковальов и В. Мясищев изброяват следните качества и способности
на организатора:
1. Потребност от общуване и активност на общуването.
2. Увлеченост от целите на колектива.
3. Склонност да ръководи, да се разпорежда.
4. Стремеж за признание.
5. Волеви качества като: постоянство и упоритост, способност
да преодолява трудности, самообладание, решителност.
6. Наблюдателност и способност да опознава другите – познаване на особеностите на характера им, интересите им, интелектуалните и физическите им качества.
7. Гъвкавост на ума – способност да взима в предвид цялата
сложност на ситуацията и да съобразява плановете си с нея.
8. Широта и перспективност на мисленето, прогнозиране
последи-ците от действията, съставяне планове за бъдещето, усет за
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благоприятните моменти, добра преценка за средствата, така че да
се изберат най-резултатните.
9. Способност да рискува.
10. Добра интуиция, бързина на реагиране и ориентиране.
11. Прямота и принципност.
12. Взискателност спрямо себе си и спрямо другите.
Л. Умански допълва още качества като:
13. Способност да зарази с енергията си другите, да ги
активизира.
14. Способност да намери най-добрия практически подход към
всеки човек в зависимост от неговата индивидуалност.
15. Психологическа избирателност – способност вярно да се
разбира и реагира на психиката на хората.
16. Способност да се виждат недостатъците в действията и
постъпките.
17. Самостоятелност.
18. Самообладание и настойчивост.
19. Работоспособност и организираност – способност да организира и самия себе си [2].
Към профила се включват и задължителните изисквания за
деловитост, целенасоченост и конкретност.
Ефективният лидер следва да има профил, съчетаващ професионални умения с висока степен на социални умения и емоционална интелигентност [3].
Съществуват различни типизации на организациите. Различните автори правят своите класификации на базата на различни
критерии. Двете форми на организация, които представляват интерес за нашата работа са държавната и частната. Двата вида организации, колкото си приличат, толкова се и различават. Едната
разлика произхожда от собствеността. Другата идва от това, че
държавните организации са много по-бюрократични и им липсва
гъвкавостта на частните.
В частните организации най-облагодетелствани от печалбата са
собствениците, които в по-голям процент от случаите са и мениджъри на организацията. В тези организации и самите изисквания
към работниците са различни.
От изключителна важност за един мениджър е той да е наясно
как го възприемат неговите подчинени, как оценяват способностите
му, начина, по който се държи с тях, дори външния му вид. Това ще
му помогне да разбере на какво разстояние е от изградения идеал за
мениджър и да се опита да се доближи в максимална степен до него.
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Целта на настоящото изследване е да даде отговор на въпроса:
оказва ли влияние видът организация, в която работи даден индивид
върху оценките, които дава по параметрите външен вид, способности и отношение на реалните си мениджъри и оценките, които
поставя по същите параметри на идеалният образ за мениджър?
Освен това поради постепенното преминаване от държавна към
частна собственост и допускането, че собствениците на частни
организации имат по-голям личен интерес и оттук много по-големи
изисквания по отношение качеството на работа на своите работници, а по-големите изисквания към работниците водят и до повисоки очаквания и критерии и към техните работодатели и мениджъри, другата цел на настоящото изследване е да се даде отговор на
въпроса: по-голямо ли е разминаването между оценките за реалния
мениджър и представата, която са изградили за това, какъв трябва
да бъде мениджърът им, работниците в частните организации в
сравнение със същите оценки, които дават на своите мениджъри
работниците в държавните организации?
Водещата хипотеза на изследването е обвързана с твърдението, че при работниците в частните организации има по-голямо
разминаване между идеалната представа за мениджъра и реалния
му образ.
Така формулираната хипотеза предполага следните конкретизации:
- Налице е разминаване между представите на служителите за
външния вид на идеалния мениджър и реалното състояние на
нещата в частните и държавни организации.
- Налице е разминаване между представите на служителите за
способностите на идеалния мениджър и реалното състояние на
нещата в частните и държавни организации.
- Налице е разминаване между представите на служителите за
отношението към подчинените на идеалния мениджър и реалното
състояние на нещата в частните и държавни организации.
- В частните организации работниците са много по-критични
по отношение на трите параметъра – външен вид, способности и
отношение на мениджъра в сравнение с държавните.
Обект на изследване са 80 служители в частни и държавни
организации, разпределени както следва – 38 служители в държавни
фирми и 42 служители в частни фирми.
Методиката на проучването включва тестуване с въпросник,
разработен от катедра „Социална, трудова и педагогическа психо-
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логия” в СУ”Св.Климент Охридски” с ръководител проф. Крум
Крумов.
След провеждане на изследването бяха установени следните
резултати:
Оказва се, че има по-голямо разминаване в оценките за
външния вид, които дават на реалния си мениджър и на идеалната
представа за мениджър работниците от държавните организации.
Средната оценка за външния вид на реалния им мениджър е х=3,5, а
средната оценка за това как би трябвало да изглежда един
мениджър, т.е. средната оценка за външния вид на идеалния
мениджър е x=4,6 . Разминаването в тези оценки при частните
организации е минимално .
Разлика в средните оценки по външен
вид на реалния мениджър и идеалния
образ за мениджър на работниците от
държавни организации

реален образ;
3,5
идеален образ;
4,6

Графика 1. Разлика в средните по параметъра „външен вид”
в държавните организации
Разлика в средните оценки по външен вид
на реалния мениджър и идеалния образ за
мениджър на служителите от частните
организации

идеален
образ 3,8

реален
образ 3,2

Графика 2. Разлика в средните по параметъра „външен вид”
в частните организации
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Освен това се вижда, че по-критични в оценките си са
работниците в държавните организации. При тях разминаването в
средните оценки за външния вид на реалния им мениджър и
идеалния образ за мениджър е много по-голямо в сравнение със
същите при служителите от частните организации. Може да се окаже, че идеалната представа се гради на базата на реалния пример.
Сравнявайки средните оценки, които дават на реалния си
мениджър за отношението му към подчинените държавните и
частните служители, се забелязва, че работниците в държавни
организации оценяват по-високо ръководителите си във връзка с
отношението им към тях (x=4,52) за разлика от частните служители,
които дават по-ниски средни оценки (x=1,22).
Разлика в средните оценки по параметъра
отношение на мениджъра към подчинените за
реалния мениджър и идеала за мениджър на
държавните служители

реален образ
4,52

идеален
образ 9,46

Графика 3. Разлика в средните по параметъра „отношение към
подчинените в държавните организации
Разлика в средните оценки по
параметър отношение на
мениджъра към подчинените за
реалния мениджър и идеалната
представа за него на работниците
от частни организации
реален образ
1,22

идеален
образ 8,76

Графика 4. Разлика в средните по параметъра „отношение към
подчинените в частните организации
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Тук е налице по-голяма критичност в оценките към мениджърите на работниците в частни организации.
Забелязва се и разминаване при средните оценки, които дават
за отношение към подчинените на идеала за мениджър държавните
и частни служители (x=9,46; x=8,76). Държавните работници отново
дават малко по-високи оценки за това, какво би трябвало да бъде
отношението към тях от страна на мениджъра. Вижда се, че
служителите в държавни организации дават като цяло по-високи
оценки и на реалните си мениджъри и на идеалната представа за
мениджър. Разликата в оценките за идеалната представа по параметъра „отношение на мениджъра към работника”, дадени от
държавните и частни служители, е показана на графики 5 и 6.
Разлика между оценките, които дават на
реалния си мениджър и на идеалния образ за
мениджър по параметъра способности
служителите в частни организации

реален
образ 8,92

идеален
образ 19,44

Графика 5. Разлика в средните по параметъра „способности”
в частните организации

Идеалният образ по отношение на това, какви способности
трябва да има един мениджър си остава връх, който реалните
ръководители още не са изкачили. Служителите явно очакват много
повече от своя ръководител. Щом той е идеал, може би, трябва да
притежава и някакви понякога нереалистични способности.
Мениджърите са натоварени със свръхочаквания.
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Разлика между оценките, които дават на
реалния си мениджър и на идеалния образ
за мениджър по параметъра способности
служителите в частни организации

реален
образ 8,92
идеален
образ
19,44

Графика 6. Разлика в средните по параметъра „способности” в
държавните организации

Обобщеното сравнение между оценките, давани на
мениджъри-те в държавните и частните организации, може да се
представи по следния начин (табл.1):
Табл.1. Средни оценки по външен вид, способности и отношение
на служителите от държавните и частни организации за реалния
мениджър и идеалния образ за мениджър
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Оценки за външен вид

ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Оценки за външен вид

Реален мениджър
Идеален мениджър
3,5
4,6
Оценка за способности

Реален мениджър
Идеален мениджър
3,2
3,8
Оценка за способности

Реален мениджър
Идеален мениджър
15,18
22,94
Оценка за отношение

Реален мениджър
Идеален мениджър
8,92
19,44
Оценка за отношение

Реален мениджър
4,52

Реален мениджър
1,22

Идеален мениджър
9,46

Идеален мениджър
8,76

Както се вижда от таблицата, при държавните служители се
забелязва тенденция като цяло да дават по-високи оценки и на
непосредствените си ръководители и на изградените идеални
образи за ръководител.
Базирайки се на тази информация може да заключим, че в
действителност служителите в частни организации са по-критични
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в оценките си към техните мениджъри. Това се подразбира и от
начина на взаимодействие в този вид организации. Там личният
интерес е по-голям, защото облагодетелстван от печалбата найчесто е мениджърът на организацията. Ето защо и изискванията към
качеството на работа и към работници са по-високи. Точно на
базата на тези повишени изисквания към тях от страна на
ръководството, самите служители си изграждат и по-висок идеал за
мениджър. Именно на базата на този идеал те оценяват по-критично
непосредствените си мениджъри. Поставят оценката на базата на
идеала и искат мениджърът максимално да се доближи до този
идеал, а не променят идеала на базата на реалния образ.
Може да се направи изводът, че видът организация не е
статистически значим фактор, който влияе върху оценките, които
работниците дават по параметрите външен вид и отношение към
тях на своите непосредствени мениджъри и на идеала за мениджър.
Видът организация оказва влияние единствено върху оценките,
които държавните и частни служители дават за способностите на
своя реален мениджър.
В действителност разминаването между оценките, които частните служители поставят по параметрите способности и отношение
към тях на непосредствените си мениджъри и на идеалната представа за мениджър, е много по-голямо в сравнение със същото при
служителите в държавните организации. Изключение правят само
оценките по параметъра външен вид.
На базата на това разминаване се прави и изводът, че
работниците в частни организации са много по-критични по
отношение оценките, които дават на своите мениджъри в сравнение
с тези от държавните организации.
Корелационният анализ показа, че съществуват взаимовръзки
между оценките, които се дават на реалните мениджъри за външен
вид, способности и отношение към подчинените и идеалните
оценки по същите параметри и за двата вида организации.
Изчислените коефициенти на детерминация показват че в по-голям
процент от случаите „реалната” и „идеална” оценка са независими
една от друга.
Интересно е да се направи сравнение между частните организации с чисто българско участие и частните организации, в които
собствениците са чужденци. С оглед на това, че в България някои
чужди фирми и организационни практики тепърва навлизат, като
например специалните обучения за мениджъри, отделите по
човешки ресурси, в които доскоро, а и сега не работят специалисти
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в областта, ще е добре да се провери дали се различават оценките за
мениджърите от страна на работниците в едните и другите видове
частни организации. Да се развенчае или потвърди митът за това, че
„на Запад” нещата са значително по-съвършени; да разберем какво
можем да използваме от тяхната организационна практика или те от
нашата; да видим приложим ли е западният стил управление на
българска територия в практиката на българските частните фирми.
Проблеми, които ще бъдат анализирани в следващи приложни
изследвания.
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ЕВРОПЕЙСКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ СОЦИАЛНИ
КОМПЕТЕНЦИИ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бисерка Зарбова, Кристина Христова
Институт по психология – МВР, София
Този доклад представя един текущ международен проект, насочен
към развитие на социалната компетентност на работещите в
правоохранителния сектор. Проектът се изпълнява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия, Програма „Учене през целия живот”,
секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Трансфер на
иновации”, Многостранни проекти. Координатор на проекта е Институтът
по психология-МВР, в консорциум с пет партньорски организации от
България, Чехия и Турция, а срокът за неговото изпълнение е 01.10.2010г.
- 30.09.2012г.
Три са основните опорни точки на изходната теза на проекта: ролята
на социалната и гражданска компетентност за адаптацията и просперитета
на всеки човек; ключовото значение на социалната интелигентност за
ефективността на служителите в правоохранителната система и природата
на тези умения, която изисква постоянно обучение.
This report presents a current international project, which is focused to
social competency development of the employee in low-enforcement sector.
The project has financing support from European commission, Life Long
Learning Programme, Leonardo da Vinchi Sectoral Programme, Transfer of
innovation, Multilateral projects. Project coordinator is Institute of PsychologyMinistry of Interior in a consortium with five organizations from three countries
- Bulgaria, Chez Republic and Turkey. The duration of the project is two years:
01.10.2010- 30.09.2012
There are three main arguments about project proposal: the value of social
and civil competencies for the personal and professional success; the importance
of social intelligenceе for the quality of policemen works; the nature of social
skills, which have to be developed continuously by training.

Основна цел на проекта
Настоящият проект има за цел да предостави цялостна обучителна система за развитие на социалните компетенции на служителите в полицията и в други частни и държавни правоохранителни
институции извън МВР чрез трансфер на комплексна иновативна
методология от Чехия към България и Турция.
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Обосновка
Динамиката на социалните и икономическите процеси в съвременното глобално общество изправя индивидите и организациите
пред нови предизвикателства, свързани с комплицираността и
интензивността на промените, които се случват ежедневно. Изискванията за справяне в ситуациите варират, независимо от сходния
характер на проблемите, наличните експертни знания и предходен
опит. Периодично се пораждат кризи в различни области на обществения живот и всеки път все по-остро стои въпросът за подготвеността на институциите и хората за преодоляването им, за
възможностите на лидерите да управляват тези процеси. Изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретен
тип задачи (свързани с необходимите теоретични познания и
практически умения) вече не са достатъчни за постигане на целите,
когато те се реализират в друг контекст. Необходима е качествено
нов тип експертиза - комбинация от знания, умения, нагласи и
отношения или т.нар. компетенции, които в своята цялост формират
съдържимото на компетентността. Компетенциите се простират
отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на
личността за продължаващо, надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими –
индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в
различни ситуации и контекст, независимо от областта на професионалната си подготовка; и мултифункционални – приложими са
за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на
различен тип задачи. За успешното функциониране на всяка
съвременна организация, освен тясно професионалната експертиза,
е от съществено значение и компетентностния профил на работещите в нея. Поради това, в управленски аспект, „компетенциите”,
като по-широко обхватно понятие, е предпочитано пред ограничеността на термина „базисни умения” и намира приложение както на
пазара на труда, така и в ежедневен контекст като основен конструкт за пълноценно личностно функциониране и активна гражданска изява/включеност. В условията на динамични промени и
застъпващи се кризи се налага не толкова и не само необходимостта
от бързото намиране на единствен правилен отговор или на решение от типа „или-или”, а все по-често се изисква справяне с напрежението между противоречащи си или изглеждащи несъвместими
цели като аспекти на една и съща реалност (напр. автономност и
солидарност, иновативност и стабилност/последователност). Така
982

индивидите трябва да се научат да мислят и действат по един поинтегративен начин, да вземат предвид взаимовръзки и зависимости
между позиции и идеи, които може да изглеждат крайно
противоречиви и взаимноизключващи се. В центъра на социалната
компетентност е и способността на индивида да мисли за себе си
като изразител на духовна и интелектуална зрялост и да поема
отговорност за своето съществуване, учене и действия.
Социалната компетентност е свързана с нивото на личностната
социализация, изразяваща се в способността ни да разбираме, както
самите себе си, така и другите хора. Развиването й по пътя на
обучението е толкова важно за личностния и професионален успех,
колкото и развитието на комуникативните умения на роден и чужди
езици, математическите, дигиталните и артистичните способности,
които формират ключовите компетенции на всеки съвременен
европейски гражданин. /Лисабонска стратегия, 2000/
Подобряването на социалните умения е предпоставка за социална активност и ефективни взаимоотношения между хората.
Същността на работата на служителите на реда изисква високо
развити умения за социалност, рефлексивност и интерактивност
/ключови компетенции, дефинирани от Международна организация
на труда/, които представляват аспектите на социалната компетентност. Социалните умения на полицейските служители са сред
основните критерии за оценка на техните професионални качества,
тъй като работа им е свързана с постоянно взаимодействие с
гражданите и институциите не само на страната, но и на европейската общност. Това се отнася и за всички служители, заети в
правоохранителната система. За да бъдат ефективни в работата си, е
необходимо да им се предоставя специализирано обучение за развитие на тези умения. Традиционно системата за подбор на
служители в полицията в България отддава висока значимост на
социалните умения на кандидатите за работа, но без да е осигурено
тяхното системно по-нататъшно развитие в процеса на професионалната дейност на полицаите.
Партньорството по проекта има за цел да адаптира резултати
от предишни проекти към потребностите на специфична професионална група, която представлява около 7-8% от активно работещото населения във всяка от страните участнички. Водещия
мотив, обаче, е не толкова числеността на заетите в този сектор, а
рефлексията от тяхното поведение върху социалния живот и обществената значимост на дейността им като цяло. Изследванията
върху мотивацията и удовлетвореността на служителите през
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последните 10 г. показват дефицити, които биха могли да бъдат
компенсирани в значителна степен чрез обучение за развитие на
ключови социални компетенции. Парадоксално е, че въпреки
очевидната потребност от това, към момента няма разработена
стандартна методология и се предлагат само изолирани отворени
обучения.
В системата на МВР от 2002 г. се интегрира моделът „Полицията в близост до обществото”, чиято главната цел е да се подобри
качеството и ефективността на полицейската дейност и да се засили
доверието между служителите на реда и обществото посредством
отчитане на регионалните специфики, приоретизиране на задачите
по места и прилагане на проактивен и проблемно-ориентиран
подход на работа, активизиране на взаимодействието и партнирането между институциите от правителствения и неправителствения
сектор, формиране на нова полицейска култура. Проучване (2006г.)
на общественото мнение показва, че един от факторите за това е
подобряването на социалната компетентност на служителите на
реда и в частност уменията за разрешаване на конфликти и
ефективна комуникация . Осъществяването на принцип „полицай
близо до обществото” е възможно единствено чрез системна подготовка на служителите на реда за адекватно взаимодействие с
представители на различни социални и етнически групи.
В последните години полицаите в Турция са определяни от
международната организация за защита на човешките права, като
твърде груби към гражданите по време на улични протести. Съдът
на Европа за човешките права не спира да получава оплаквания за
полицейско насилие. Анализът и оценките на ситуацията сочат, че
именно обучението за развитие на социалните умения е един от
начините постепенно да се минимизират съществуващите проблеми
и да се установи принципа за хуманизиране на полицията и
поставянето й „близо до обществото”.
Организационно проучване в Чехия (2010г.) посочва, че
проблемите при управлението на полицията и постигането на
целите, са следствие на неефективна комуникация, плод на слабо
развити социални умения, при различните категории служители, в
това число и директори на полицейски управления.
От гледна точка на Европейския съюз, с отварянето на границите между държавите и увеличаването мобилността на хората,
социалните компетенции стават задължителен елемент от квалификацията на полицейските служители не само на национално ниво,
но и в интернационален мащаб.
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Предистория
Партньорът от Р Чехия - RPIC-ViP разполага с know-how за
развитие на ключови компетенции за пазара на труда, чието
разработване е стартирало преди 8 г. и непрекъснато се надгражда в
отговор на потребностите на различни целеви групи. Този продукт
е създаден съвместно с 14 национални партньори от региона
Моравия- Силезия и 8 чуждестранни организации.
Изходно начало на техните разработки е разбирането, че
развитието на ключовите компетенции и интегрирането на този
подход в "традиционните" образователни системи е в съответствие
със стратегии, реализирани на различни нива – от Лисабонската
стратегия на ЕС до националните, регионални и местни стратегии
за развитие. Проектът “Компетенции за пазара на труда”
(“Competencies for Labour Market”) в рамките на инициативата
EQUAL има за цел да разработи програми за обучение по ключови
компетенции, след като местните власти на региона МоравияСилезия са приели развитието на посочените по-горе компетенции
за един от ключовите си стратегически приоритети. На база анализ
на проведеното проучване сред повече от 2000 работодатели
(представители на малки, средни и големи предприятия ) те са
създали Компетентностен модел, който включва 14 ключови компетенции. Разработените дидактични материали съдържат пълен
комплект от наръчници за обучителя и обучавания, интерактивни
DVD видео материали - филми и симулации, въпросници за
обективна и субективна проверка на нивото на компетентност,
инструментариум за прилагане и по-нататъшно развитие на компетенциите в ежедневния живот, инструментариум за обучение и
сертифициране на обучители по ключови компетенции и т.н.
Ефективността на методологията е била проверена посредством
обучение и обратна връзка от 420 лица от три целеви групи:
студенти, работещи и безработни лица. Следващият проект
“Identification, Dissemination and Exchange of good practice in Local
Employment development and promoting better governance”- IDELE,
потвърждава по безспорен начин добрата практика на инициативата
“Competencies for Labour Market”.
Към момента RPIC-VIP са партньори в още 4 проекта, които са
свързани с надграждане на методологията, адаптиране към различни целеви групи и разпространение в още 6 европейски държави.
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Принципи на обучението
Трансферираната методология е интерактивна, основана на
принципа „Учене чрез игра” /Ян Коменски/, теорията на функционалността и обучението на възрастни с елементи на груповодинамичен тренинг. Учебното съдържание е организирано на модулен принцип с продължителност 2 дни за всяка компетенция. В
преподаването се съчетават индивидуална и групова работа като се
интегрират широк спектър от методи- теоретично представяне,
brain- и write storming, ролеви игри, групова дискусия, обсъждане на
казуси, упражнения за енергетизиране, самооценка, обратна връзка.
Използват се съвременни средства за визуализация.
Дидактичните материали и приложения са с обем около 200
стр. за всяка компетенция и съдържат: Ръководство за обучителя с
приложения, Наръчник и работна тетрадка за обучаемите, въпросници за самооценка и оценка на обучението, презентация по темата.
Очаквани резултати от проекта
Резултатите от този проект са предназначени да допринесат за
развитие на социалните и гражданските компетенции на голяма
професионална група в държавите на консорциума, което е в
съответствие с постигане целите на програма „Учене през целия
живот”, а именно да бъдат поощрявани хората да участват в
иновативни образователни програми за личностно и професионално
развитие.
Краткосрочни цели
1.Разработване на набор от онлайн въпросници за полицаи, с
които те биха могли да установят нивото си на развитие на ключови
социални компетенции.
2. Създаване на цялостна методология за тренинг и развитие на
социалните компетенции на служителите в правоохранителната
област.
3. Създаване на система за обучение на обучители.
4. Изграждане на пилотни центрове за професионално обучение в България и Турция.
Дългосрочни цели
1.Популяризиране сред служителите на важността и ползите
от развитието на техните социални умения.
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2.Развитие на положителния имидж на право охранителната
система сред обществото.
3. Установяване на стандарт за обучение на обучители на
полицаи и охранители.
Дейности за реализиране на целите
Трансферираната методология представлява комплексен подход за проучване, анализ и обучение за развитие на ключови
компетенции, необходими за пазара на труда изобщо, който в
рамките на този проект се адаптира към социо-културния и професионален контекст на преките бенефициенти чрез следните основни
дейности:
• проучване на потребностите от обучение;
• адаптиране на обучителната програма за развитие на
социалните умения към потребностите на полицейските служители;
• адаптиране на система за субективна и обективна
диагностика;
• разработване на методология за обучение на обучители;
• тестване на методологията чрез обучение на обучители и
служители в право охранителната система;
• сертифициране на обучители;
• създаване на центрове за обучение с цел дългосрочно
използване на резултатите и гарантиране на тяхната устойчивост .
Непосредствено след стартиране на проекта беше направено
проучване на потребностите от обучение в държавите участнички
сред около 3000 д., на базата на което бяха идентифицирани
следните компетенции, чието развитие е в най-голяма степен
релевантно на актуалните обучителни нужди на целевата група:
• Ефективна комуникация;
• Сътрудничество;
• Планиране и организиране;
• Ефективност;
• Разрешаване на проблеми;
• Проактивен подход;
• Устойчивост на стрес;
• Учене през целия живот.
Процесът на адаптиране на обучителните материали, който е с
продължителност 1г. премина през следните етапи: превод, семантичен и лексикален анализ и редакция, пилотно тестване в обучение
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на обучители и служители в полицията, корективни действия,
подготовка за публикуване. Крайният продукт, който предстои да
бъде отпечатан до края на м.май ще съдържа всички необходими
ръководства и приложения, както за обучение на целевата група,
така и за обучение на обучители.
Като елемент от системата за диагностика на развитието на
ключови социални компетенции и определяне на потребността от
обучение по тях е разработена Internet платформа за on-line
диагностика, която от м.август 2011г. функционира на сайта на
проекта – www.socopolice.eu .
По проекта в страната ни са проведени три шестдневни
обучения на обучители – първото, директно от страна на чешките
партньори с осем психолози от Института по психология, второто –
вече обучените психолози обучиха 13 свои колеги от Института и
третото обучение, при което бяха обучени психолозите, работещи в
регионалните структури на Института, където се изграждат и
пилотни центрове. Едно обучение на обучители по проекта е
проведено и от турските партньори.
Обратната връзка от страна на участниците в тези обучения е
положителна, както по отношение значимостта на темата и ползата
от разработването на методологията, така и по отношение
качеството на трансферираните материали.
От м.ноември 2011г. до м.март 2012г. се осъществиха и
пилотните обучения в изградените по проекта обучителни центрове
по региони в цялата страна – София, Варна, Бургас, Пловдив,
Плевен, Благоевград, Монтана. За този период бяха проведени общо
80 пилотни обучения по 8-те обучителни модула, в които взеха
участие 920 служители от различни структурни звена на МВР от
цялата страна. Допълнително, от страна на другия български
партньор по проекта, са проведени още 3 пилотни обучения на
служители от частни организации в правоохранителната област. В
Турция също са проведени по 8-те компетенции 8 пилотни
обучения на служители и курсанти от Висшия полицейски колеж
Rustu Police College в гр.Измир.
Към всичките 8 обучителни теми беше заявен много силен
интерес от страна на служителите в МВР, като броят на изразилите
желание за участие значително надвишава предвидените за
обучение по проекта 800 участника. Подчертано силен е интересът
към модулите „Ефективна комуникация”, „Разрешаване на
проблеми”, „Устойчивост на стрес”, по които са проведени и наймного обучения.
988

В обратната връзка от приключените обучения участните дават
позитивна оценка за цялостния обучителен процес, за качеството на
преподаване и съдържанието на информацията. С по-ниска степен
на удовлетвореност е оценена организацията на обучението в
аспекта на предварително информиране в структурите, което е
обяснимо предвид пилотния характер на обученията, обхвата на
присъствие на служители в информационните срещи и времевата
им разположеност спрямо конкретните обучителни сесии. Като
препоръки категорично и еднозначно са отразени желанието за
утвърждаване на този тип обучения като елемент от програмата за
професионална квалификация на служителите в МВР и превръщането им в постоянна и системна практика за обучение и развитие,
както за изпълнителски, така и за ръководен състав в организацията. В тази връзка е изготвено и вече утвърдено от Главния
секретар на МВР предложение за продължаване на обучителния
процес за развитие на социалните компетенции на служителите от
системата.
Процесът на сертифициране на обучителите, обучени за работа
по методиката на проекта се осъществи чрез непосредствена
супервизия от чешките партньорите – автори на методиката, по
време на пилотните обучения по две от компетенциите.
Заключение
Трансферираната, адаптирана и тествана в пилотните центрове
интегрирана система за обучение създава възможност да се добави
важен елемент към професионалната подготовка на работещите в
правоохранителната система. Проектът предоставя ефективна
методология на Министерството на вътрешните работи, което
притежава ресурси да я използва, така че да бъде удовлетворена
обективна потребност по отношение подготовката и пълноценната
професионална реализация на служителите.
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СИСТЕМЕН МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХИЧНИЯ
СТРЕС В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА
Валери Стоянов
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Резюме: В доклада се представя нов системен модел за изследване
на психичния стрес в организационна среда. Изходната парадигма е за
системата „индивид–среда”, в която човекът е подсистема и
взаимодейства с другата подсистема – на средата. На основата на
тълкуване на психологичната същност на ситуациите като системен
индивидуален конструкт, на индивида се гледа в някаква степен като на
създател, на конструктор на подсистемата на средата, с която
взаимодейства. Това го превръща в “център на стреса”. Показана е
ролята на обратната връзка при системните модели, при които
последиците от стреса имат отношение към възприемането и оценката
на стресорите в следващи моменти. Анализирани са възможностите за
емпирична проверка на модела.

Независимо от това, че една от най-адекватните до момента
теории за психичния стрес, транзакционалната теория на Р. Лазаръс,
поставя в центъра на стресовия процес преживяващия индивид и
стреса се разглежда като резултат от когнитивния процес на оценка,
в който се отразява индивидуално-психичната уникалност, тази
теория не е вдъхновила много изследователи на стреса в организациите [вж. 4;8;9;11]. Изследването на организационния стрес е,
преди всичко от позициите на подход, който може да се обозначи
като “обективистичен модус”, т.е., приема се, че съществува
определен набор от стресори в организациите, които въздействат
върху индивидите, а личностните особености се изследват или като
медиатори на това влияние върху последиците от стреса, или почесто като модератори. На тази основа се търси специфично
влияние върху взаимовръзката “стресор–последици от стреса”, при
различните нива на личностните особености. Именно по модела,
при който личностните особености модерират взаимовръзката
“стрес–последици от стреса” са направени множество изследвания в
световен мащаб и е натрупан богат изследователски материал.
Дефицитите в изследването на стреса в организациите са в посока
на това, че човекът е поставен някак си встрани от стреса, но е
принуден постоянно да се „среща” с него. Стресорите съществуват,
а човекът само модерира тяхното влияние[вж. 4;8;9;11].
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Настоящият доклад е опит за ревизия на моделите за изследване за стреса в организациите и като се прилага психологичния
подход към стреса, се предлага системен модел за неговото
изследване в организациите. Изходната парадигма е за системата
„индивид–среда”, в която човекът е подсистема и взаимодейства с
другата подсистема – на средата. На базата на ново тълкуване за
психологичната същност на ситуациите като системен индивидуален конструкт (а не като обективно съществуващи обстоятелства),
на индивида се гледа в някаква степен като на създател, на
конструктор на подсистемата на средата, с която взаимодейства.
Това го превръща в “център на стреса”.
При системните модели последиците от стреса имат отношение към възприемането и оценката на стресорите в следващи
моменти, т.е. налице е обратна връзка, чрез която зависимите
променливи се превръщат в независими и обратно. При линейните
модели в ролята на независими променливи са стресорите, т.е.
фактори на средата причиняващи стрес, а в ролята на зависими –
последиците от стреса[вж. 4, с. 38-74;8;9].
В модела, който предлагаме за изследване на психичния стрес,
се изхожда от схващането за индивида като „център на стреса”. В
такъв смисъл се облягаме на системния подход, като разглеждаме
индивидът и средата като система, в която индивидът е подсистема.
Доколкото индивидът е социално същество и има психика и
съзнание, то при взаимодействие със средата, човек в голяма степен
сам „създава” подсистемата на средата, с която взаимодейства. Това
подсказва, че т.нар. стресори, идващи от средата, ще са онези
средови фактори, които са възприети и оценени като такива.
Съществуването на „обективни” стресори може да има тогава,
когато стресът се изнесе от конкретния човек и учените правят
обобщения по т.нар. обективни критерии. Например, изследванията
чрез медицински показатели (напр. биохимични тестове), за
влияние на определени физически фактори на средата върху телесните функции. Когато обаче говорим за психичен стрес, инивидът
няма как да бъде изключен и това е централната фигура в модела за
изследване. Подобни разсъждения показват, че изследването на
психичния стрес е възможно чрез субективни отчети, за това, как се
оценяват организационните фактори, отношението на средата към
индивида, взаимоотношенията му със средата и взаимодействието
на средата с широката социална система. Оценките могат да се
операционализират до различни индикатори, но централиния
проблем е, че тези оценки са на конкретния индивид и те са изходна
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база за анализ на психичния стрес. Налице са много емпирични
изследвания, които се опират на интеракциониски модели и
транзакционалния модел на психичния стрес. Част от тях показват
важността на когнитивните оценки за генерирането на психичен
стрес и последиците от стреса, както и влиянието на предходните
състояния на индивида за тези оценки [вж. 4;8;9;11].
Именно от тази когнитивиска позиция и от методологичните
постановки на транзакционалния модел за психичния стрес изхождаме, когато залагаме системен модел за изследване на организационния стрес (фиг.1). Оценките за средата силно се влияят от
индивидуалните (личностни) особености на служителите в организацията. Тези индивидуални особености представляват факторите,
определящи „филтъра”, през който се анализира постъпващата от
средата информация. Наличието на определени оценки за организационните фактори очакваме да генерират вторични оценки за
възможностите да се контролират ситуациите в средата или да не се
контролират в някаква степен. Когато вторичните оценки са за
труден контрол и непредсказуемост, тогава може да се говори за
кумулиране на стрес, който по-късно ще доведе до последици в
психичен и психо-соматичен план. Важен момент от проблема за
стреса е този за справянето с него. Очакванията са избора на
стратегиите да зависи, както от личностни особености, така и от
ситуативни фактори. В такъв смисъл, избора ще се детерминира
непосредствено, както от личността, така и опосредствано от
характера на оценките за средата, нивото на кумулирания стрес и
респективно - интензивността на последиците от стреса.
Използваните стратегии за справяне със стреса могат да са
ефективни, но могат и да не са толкова ефективни. Очакваме, при
различни нива на кумулиран стрес, да имаме различна ефективност
на стратегиите за справяне със стреса, което се отразява на
резултата от стреса (последиците от стреса). В един системен
модел, крайният продукт от функционирането на системата, влияе
чрез принципа на обратната връзка, върху устойчивостта и функционирането на системата. В такъв смисъл се очаква, че интензивността на преживяваните последици от стреса ще влияе на оценките
за средата, кумулирането на стрес и избора на стратегии за
справяне. Това е проблемът за влиянието на психичните състояния
върху психичните процеси. Именно за това обратната връзка е
важен компонент от модела. Този момент често е пропускан в различните модели на стреса, които са линейни по своята същност
[вж.4, с. 38-74].
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Съществен е и проблемът за това, как кумулирания стрес влияе
върху оценката на средовите фактори. Оценките не са статични
картини за организационната среда. Те също имат своя динамика и
се обуславят от много фактори. Единият от тях е именно възприетият стрес. Затова и на фиг. 1 е дадена обратната връзка от
кумулирания стрес към оценките за средата.
Представените на фиг. 1 посоки на връзки между факторите в
системния модел предполагат при емпиричната проверка на модела,
да се направят проверки на медиаторни и модераторни хипотези.

Стратегии
за
справяне
със стреса

Среда

Индивид

Оценки за
средата
Последици
от стреса
Кумулиран
стрес

Фиг. 1. Методологичен модел на изследването
Основна идея в медиаторния модел е, че влиянието на определен стимул се опосредства от трансформаторни процеси, вътрешни за организма [вж. 7;10].
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Медиатор
а

Независима

b

с

Изходна (зависима)

променлива

променлива

Фиг. 2. Медиаторен модел
Една променлива съществува като медиатор, когато са
изпълнени следните условия (фиг. 3.2): а) вариациите в нивото на
независимата променлива стават причина за значими вариации в
нивото на медиаторната променлива (път “а”); б) вариациите в
медиаторната променлива стават причина за значими вариации в
изходната променлива (път “b”); в) когато път “а” и път “b” са
контролирани, предишните значими отношения между независимата променлива и изходната променлива не са дълго значими.
Перфектна демонстрация на медиаторния модел имаме, когато път
“с” стане равен на нула при контрола на влиянието на медиатора.
Ако път “с” при контролирането на път “а” и път “b” има остатъчна
стойност, това показва, че има и други опосредстващи променливи,
които при конкретното изследване не са взети предвид.
Статистически, процедурата по проверка на модела изисква
решаването на три регресионни уравнения.
В първото се регресира медиатора върху независимата
променлива, във второто – изходната върху независимата, а в
третото – изходната променлива върху медиатора и независимата
променлива.
За наличие на медиаторен ефект, следва да са налице значими
ефекти в първите две уравнения, а в третото медиаторът трябва да
запази значимото си влияние, докато влиянието на независимата
променлива върху изходната променлива следва да е значително
намаляло, в сравнение с това във второто уравнение. Във всяко
уравнение се оценяват и тестват по отделно коефициентите. Тук не
е нужно да се използва йерархична или стъпкова регресия или пък
парциална корелация [ 7, р. 1177].
Предвид презумпцията, че независимата променлива обуславя
медиатора, двете променливи следва да корелират значимо.
Медиаторът показва механизма, чрез който независимата
променлива е възможно да влияе върху зависимата и как и защо се
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осъществява това въздействие. Като се има предвид целта на
настоящото изследване и модела на изследваното явление, именно
тестването на медиаторни хипотези може да доведе до разкриване
на механизмите на индуциране на стрес в организационна среда и
трансформирането му в последици от стреса.
В изследване по този модел е съществено да се проучи:
влиянието на личностните особености върху възприемането на
различни аспекти на организационната среда, операционализирани
като оценки за средата; влиянието на личността върху избора на
стратегии за справяне със стреса в организационна среда, както и
върху кумулирането на стрес от взаимодействието с организационната среда; влиянието на личността върху генерирането на
последици от стреса, както и дали има медиатирани влияния на
личностни особености върху избора на стратегии за справяне със
стреса (при медиатор оценките за средата или кумулирания стрес),
при кумулирането на стрес (медиатор оценките за средата) и върху
последиците от стреса (при медиатор оценките за средата, кумулирания стрес или стратегиите за справяне със стреса).
Важен момент от модела е свързан с влиянието на оценките за
организационната среда върху кумулирането на стрес, избора на
стратегии за справяне със стреса и последиците от стреса. Съществена е проверката за възможни медиаторни влияния на оценките за
средата върху последиците от стреса чрез кумулирания стрес. Също
така, дали има медиаторни влияния на оценките за средата, през
медиатор кумулирания стрес, върху избора на стратегии за справяне
със стреса.
Предложеният модел на изследваното явление предполага да
се провери емпирично, дали различните нива на кумулиран стрес
взаимодействат със стратегиите за справяне със стреса, при въздействието им върху последиците от стреса, т.е. ще се проверява
възможно модераторно влияние на стратегиите за справяне със
стреса при въздействието на кумулирания стрес върху последиците
от стреса.
При проверка на хипотезата за взаимодействие на стратегиите
за справяне със стреса и нивата на кумулиран стрес се изхожда от
битуващото схващане в съвременната психология, че промените в
една зависима променлива (критериална променлива), не се
изчерпват с влиянието на една независима променлива (предиктор),
колкото и силно да е то. Винаги е налице по-сложно взаимодействие. Така се стига до модераторния модел, при който модераторната променлива не е от значение за промяна на зависимата
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променлива, но намесата й във връзката между предиктора и
зависимата променлива променя посоката и силата на връзката[вж.
7]. По своята същност модераторът създава специфични условия за
проява на предиктора [вж.1]. Модераторният модел на взаимодействие е показан на фиг. 3. Модераторният ефект е изразен, ако
по път „с” влиянието е значимо. Възможно е да съществуват и
основни влияния по път „а” и „b”, но това няма отношение към
доказване на модела.
Предиктор
Модератор

а
b

Зависима променлива
Предиктор х Модератор

с

Фиг. 3. Модераторен модел
За проверка на модераторния модел се използва най-често
дисперсионен анализ (2Х2ANOVA). Най-надеждна е проверката,
когато предикторът и модераторът са дихотомни [вж. 7]. В ролята
на модератор са стратегиите за справяне със стреса. В ролята на
предиктор е кумулирания стрес.
Така предложеният модел за изследване на психичния стрес в
организацията показва само последиците за индивидите. Съществена и неразделна част от последиците са и тези за организацията
като социален субект. Тези последици имат различни измерения, но
в крайна сметка опират до ефективността и ефикасността от
дейността на организацията. Ефективността, от гледна точка на
системния подход, разбираме като постоянно „настройване” на
организацията към ставащото в по-широката социална среда, така,
че в краткосрочен план да се постигат целите й. В средносрочен
план същественото е да се демонстрира адаптивно поведение, а в
дългосрочен – оцеляване на организацията като социален субект.
Ефикасността разбираме като икономичност на разходите, без от
това да страда качеството на продукта, услугата и т.н. При наличие
на високи нива на психичен стрес, служителите, както беше
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отбелязано при анализ на последиците от стреса по-горе, намаляват
личната си продуктивност, по-често излизат в болнични, отклоняват
се от актуалните задачи, засилва се аварийността, конфликтността и
т.н. Всичко това уязвява ефективността и ефикасността на
организацията като цяло. Последици от подобен вид не са предмет
на настоящия анализ и затова в модела на изследваното явление
последиците за подсистемата „среда” не са анализирани подробно и
не е показан механизмът на генерирането им [вж. 2;3]. Разработването на проблема за последиците от стреса, от гледна точка на
организацията, може да стане в рамките на мултидисциплинални
екипи, в които има специалисти от об-ластта на управлението,
психологията, медицината, социологията, правото. Очевидно е, че
последиците в организационен план ще имат силна взаимовръзка с
индивидуалните последици от психичния стрес, но тяхната оценка
надскача възможностите на психологичната оценка на проблема.
Психологичният подход за изследване на стреса в организацията се
отнася преди всичко до това, как хората преживяват присъствието
си в организацията и влиянието на това присъствие върху тяхното
благополучие. Предложеният системен модел за изследване на
психичния стрес в организацията е центриран около изясняване на
този проблем.
Съществена страна от този модел е, избора на личностните
особености, които са “изходна” база, вероятни предиктори на останалите в модела фактори. Възможностите са много. В изследванията за психичния стрес и взаимовръзката личност–стрес, като
значими за проблема се посочват такива личностни особености
като: личностна тревожност, негативна афективност, невротизъм
(емоционална стабилност/нестабилност), локус на контрола, поведение тип “А”, оптимизъм/ песимизъм, издръжливост/твърдост на
индивида, самооценка, търсенето на усещания и др. и индивидуално-демографски характеристики[вж. 4;8;9;11].
Съществен въпрос за настоящото изследване, поради “центриране на стреса в индивида” е, какви личностни особености ще бъдат
подбрани за емпирична верификация на модела.
Настоящият модел за изследване на психичния стрес в
организационна среда показа валидността си в редица изследвания с
различни професионални групи и може успешно да се прилага в
практиката на практикуващите психолози, както и за задълбочаване
на научното разбирането на това явление[вж. 4;5;6;12;13].
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УЧЕНЕ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА ПЕШЕХОДЦИ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Валери Стоянов, Диан Левски
ВСУ „Черноризец Храбър”
“Установено е, че както децата, така и възрастните придобиват
определени установки, усвояват емоционални реакции и нови видове
поведения по пътя на моделиране, на поведението на кино и телегероите”
[5, стр. 62 цит. по Bandura,1973;Liebert,Neale&Davidson,1973]

Броят на пътно-транспортните инциденти у нас надхвърля
средното ниво в Европейския съюз с около 20 %. В развитите
европейски страни около 2% от брутния вътрешен продукт се
отделя за превенция на катастрофите, за болнична помощ и за
издръжка на пострадалите семейства.[8] В България не се отделят
достатъчно средства, а залагаме предимно на епизодични акции
например: “ Колан на задната седалка”; ”Да спасим милиони
човешки животи”; “Ваканция” и т.н. Те са похвални и полезни, но
е необходимо нещо повече - последователност и постоянство.
Може да се използва факта, че децата прекарват доста голяма
част от времето си пред компютъра или телевизора. Освен всички
негативи телевизията си има и положителни страни. Една от тях е
възможността да се изпращат послания, които могат да достигат
едновеременно до много голяма аудитория. И когато тези послания
са ненатрапливи и забавни биха могли да бъдат доста полезни за
учене чрез наблюдение при децата. Много деца вечер гледат детски
предавания. Това би могло да се използва рационално за излъчване
на учебен филм, който може да предхожда анимационно или друго
предаване, любимо на децата. Гледането на тези учебни филми
вероятно би улеснило родителите, които забързани в ежедневните
си задачи споменават на децата за основните правила на безопасното движение по пътищата, но нямат време да им покажат
нагледно всички ситуации, които са потенциално опасни. Така
учейки чрез наблюдение основните правила за безопасно движение
по улиците децата по - лесно ще придобият навици, които да им
позволят, дори когато не са напълно концентрирани правилно да
пресичат улицата и да се движат безопасно. Само посредством
теоретични упражнения с картинки, тестове и макети на светофари
и автомобили това ще е по-трудно.
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Учене чрез наблюдение
Ученето ще е много трудно, ако хората получават информация
за това какво да правят и се ориентират в обстановката единствено
по резултатите от собствените действия. За щастие в повечето
случаи човешкото поведение подлежи на учение, чрез моделиране.
Въз основа на наблюденията на другите у човек се формира идея
как трябва да внедри ново поведение и в бъдеще тази закодирана
информация служи за ръководство за действие. Преди да
изпълнят на практика едно или друго поведение, хората могат да се
учат с примери, дори само с приблизителни такива и по този начин
те избягват много ненужни грешки.[5,стр.40-41]
Въздействие на телевизията
Биологичната реакция за ориентиране приковава вниманието
към бързо променящите се ситуации на малкия екран.Те се възприемат от мозъка като заплаха и това предизвиква насочване на
вниманието. Продължителното въздействие на тези стимули, които
се възприемат не само като потенциална опасност, но и като реално
агресивно действие насочено срещу нормалната мозъчна дейност.
[1,стр.71-72 цит. по Scientific American.Com.Feb. 2002]
Дори след кратко наблюдение на телевизионно предаване,
траекторията на енцефалограмата става много близка с тази, която е
по време на сън или хипноза. По време на гледане на телевизия
преобладават мозъчните вълни тип алфа и тета.[1,стр.213] Дясното
мозъчно полукълбо е силно стимулирано, но дейноста му е сведена
само до възприемане на картини [1, стр.213 цит. по Buzzell, 1998].
Лявото полукълбо е със силно понижена активност, а там са
центровете за говор, писане, критично мислене. Съзнателността се
понижава [1, стр.213 цит. по Healy,1990]. Има частично прекъсване
дейността на мазолестото тяло, което осигурява връзката между
двете хемисфери [1, стр.214 цит. по Scheidler, 1994]. Предномозъчната кора се намира в болезнено състояние, а там главно се
намират изпълнителните центрове на всички висши мозъчни
процеси.[1,стр.214 цит. по Buzzell ,1998]
„При гледането на телевизия се упражняваме да реагираме без
да знаем защо го правим и от къде ни е дошла на ум подобна
мисъл.”[1, стр.62 цит. по Mander, 1978]
В контекста на темата за безопасността на децата пешеходци
трябва да се насочи вниманието към този хипнотичен ефект.
Въпреки горепосочените множество негативи от гледането на
телевизия е сигурно, че хората няма да спрат ежедневно да прекар1000

ват голяма част от своето време пред малкия екран, но поне може да
се опитаме да извлечем и някаква полза от тази дейност. Сигурно е
че децата и възрастните моделират своето поведение под влиянието
на агресивните действия на телегероите. Ако по същия начин
децата учат, чрез наблюдение и правилните навици, които трябва да
придобият като пешеходци, тогава тези инциденти ще намалеят до
минимум. Дали това е постижимо? В някаква степен отговор на
този въпрос ще даде настоящия експеримент.
Деца пешеходци
Най-рискови като пешеходци са децата до 14 г. и възрастните
над 63г. 65% от произшествията, в които има деца сред жертвите се
случват близо до дома им. Повечето инциденти са по време на
пресичане на улицата, като 8 % са при ситуация с намалена
видимост, поради паркирани коли.[9]
При пешеходците над 6 год. има увеличение на пострадалите.
Няма конкретни данни на какво се дължи този факт но може да се
предполага, че по-големите деца постепенно започват да се
контролират по-слабо от родителите, а в действителност не са
подготвени достатъчно по отношение на пътната безопасност.
Децата трябва още от предучилищна възраст да започнат да
изграждат навици, които ще им бъдат от полза за пътната
безопасност.
Полето на зрението на децата е близко до това на възрастните,
но поради ниския им ръст ( около 105 см. при 6 год.) обхватът е
по- малък. Слухът на децата е добре развит, но те не го използват
ефективно, поради липсата на опит. Периферното зрение е по слабо при децата и затова трябва да си обръщат главата в посоката,
от която би могло да се появи автомобил. Детето не може да
прецени отпред или отзад идва звукът в 40 % от случаите, а в 80 %
от случаите не може да прецени от ляво или дясно. Детето има
слабо развит бинаурален слух. Докато възръстните се нуждаят от
части от секундата, то на детето са му необходими около 4
секунди, за да може да разбере кой автомобил се движи и кой не.
Изкривени са и възприятията за скорост, разстояние до транспортното средство и неговия размер. Окомерът на децата е недостатъчно
развит. По-големите превозни средства могат погрешно да бъдат
възприети от детето като по- близки. Когато децата виждат
приближаващ се автомобил, те са сигурни, че и водачът ги вижда,
но това не винаги е така. Често при уплаха децата постъпват
неадекватно, може да решат да преминат улицата в последния
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момент, точно пред преминаващия автомобил или обратно детето
ще “замръзне” по средата на учичното платно. Децата под 8
години не могат да разберат потенциалната опастност от ПТП.
Увлечени в игра не могат да се съсредоточат върху различни
детайли на ситуацията едновременно. Тяхното внимание не може да
бъде разпределено оптимално. [6]
Учебни помагала
В одобрения от министерството на образованието, младежта и
науката списък на учебните помагала за предучилищна възраст
липсват учебни филми на тема ”Безопасност на движението по
пътищата”. Темата за безопасността се разглежда в образователното
направление ”социален свят". Учебните помагала са табла, дидактични игри, учебни книжки. За учениците от първи до седми клас
също няма учебни филми. Учебния предмет ”безопасност на
движението по пътищата” се изучава в часа на класа. Учебните
помагала са: албуми, учебни тетрадки, блокове, фолиа за шрайбпроектор.[7]
Разбира се има предвидени и практически упражнения в
детските градини и методики разработени от специалисти, но тези
практически занятия не са в реална обстановка. Родителите са
тези, които водят децата до градината или училището, но доста
често времето не достига за демонстриране на правилното
поведение за пешеходците, а и в повечето случаи родителите нямат
уменията на професионалните психолози и педагози. Така в
единия случай има знания и умения от страна на педагозите за
формиране на навици необходими на децата, но липсва реалната
ситуация. В другия случай съществува реална обстановка, но
повечето родители нямат нужните знания за обучение, което е
съобразено със сензомоторното и интелектуалното ниво на децата.
Не трябва да се забравя, че някои деца често боледуват, а през
последните години и доста от тях въобще не са приети в детски
градини. Поради гореспоменатите причини излъчването на образователни филми на тема безопасност на движението по пътищата ще
е полезно, както за децата, така и за родителите, в най-малка степен
да създаде обща представа у децата за пътната обстановка и техния
статус на пешеходци. А за родителите-да създаде когнитивен
дисонанс у тях, дали са подготвили достатъчно добре децата си за
опасните ситуации на пътя.
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Учебен филм
Причина за създаването на собствен учебен филм са неуспешните опити да бъде намерен учебен филм за безопасността
на движението по пътищата, предназначен за деца пешеходци.
Филмът трябва да привлече вниманието на децата и да го задържи
за около три минуги. Филмът показва ситуации, които възникват
обичайно при движението на децата пешеходци. Филмът демонстрира само правилното поведение на пътя, защото наблюдаваните
грешни реакции, дори и последвани от наказания за модела на
поведение се усвояват и, въпреки че не се изпълняват, би могло да
се появи негативен пренос на заученото, който ще окаже неблагоприятно въздействие върху изпълнението от страна на децата.
Освен нагледното представяне на действията, които трябва да се
заучат, паралелно с тях има и вербални инструкции. Целта на тези
инструкции е да насочи вниманието на децата към детайлите и да
подпомогне запаметяването на последователността от движения.
Когато е с родителите детето пресича и върви хванато за ръка
от родителя. Следва да се отбележи, че децата на възраст 5-6г.
постепенно започват да вървят близо до родителите си, без да се
държат за тях, а нерядко и играят на някоя малка квартална улица,
по която преминават автомобили. От друга страна децата на тази
възраст не трябва да бъдат стимулирани сами да пресичат. Затова
всяка от ситуациите, които са заснети във филма е в реална
обстановка, но в присъствието на родител. Така децата ще знаят, че
трябва да усвояват новите навици в присъствието на възрастен и
всеки родител ще реши персонално за своето дете кога е
възможно да го пусне да пресича само. Може на по-големите улици
да продължи да го държи за ръка, а на малките ненатоварени улици
да го остави да пресича без да го държи за ръка дори и на няколко
метра от него.Това е решение преди всичко на родителя. Конкретно
този учебен филм не трябва да стимулира, особено по-малките
деца да пресичат сами.
Експеримент
Методика на изследването
Цел на настоящето експериментално психологично
изследване е да се установи нивото на влияние на учебен филм∗
върху деца(от 4г.5м. до 6г.) пешеходци, които го наблюдават вечер.
∗

http://www.youtube.com/watch?v=DPiObbsTtIQ е адреса на филма или може да се
напише „деца пешеходци” в YouTube
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Конкретните задачи са
- да се операционализират емпиричните индикатори, които ще
се измерват при правилни действия от страна на децата;
- да се съберат емпирични данни за въздействието на учебния
филм;
- да се сравнят и анализират резултатите на контролната и
експерименталната група;
Хипотезата на изследването е:
Децата след като три вечери гледат учебен филм за пешеходци
без да получават допълнителни инструкции от родителите си по
време на наблюдението на филма, при поставянето им в ситуациите,
които са видели ще демонстрират по-голям брой правилни действия
от останалите, които не са гледали филма.
Съобразно модела на изследваното явление и хипотезата
независимата променлива е наблюдаването на учебния филм, а
зависимата променлива е броя и точността на правилно изпълнени движения, необходими за безопасни действия на децата
пешеходци в дадената ситуация.
За да се постигне целта на настоящето изследване е използван
метода на експеримента. Експерименталният план е с използване на контролна група и тестуване след въздействието.
Учебния филм е с продължителност 2 мин. и 48 сек. В него са
включени пет ситуации, в които често попадат децата пешеходци.
Действието се развива в реална обстановка. Има инструкции
конкретно за всяка ситуация, които се четат от диктор. Модела за
подражание е момиче на 5. и 5 м., което във всички ситуации се
придружава от родител (експериментатора на настоящото
изследване).
В ситуация 1 от видеоматериала се демонстрира как преди да
започне да се придвижва по тротоара детето, което се намира до
бордюра и не се държи за ръката на родителя си –преминава от
другата страна и се хваща за ръка.
По време на ситуация 2, родителят и детето стоят на „Т”образно кръстовище. Бащата показва с ръка посоките, от където
може да дойде автомобил, като подчертава, че трябва да се внимава
и отзад.
При ситуация 3, детето върви на около 3м. пред родителя,
когато стига до улица спира пред бордюра. Изчаква родителя и го
хваща за ръка, оглежда се, ослушва се и заедно пресичат улицата.
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Ситуация 4- детето върви пред родителя, застава между два
спрели автомобила, изчаква родителя и го хваща за ръка. Оглежда
се в двете посоки, ослушва се и заедно пресичат улицата.
Ситуация 5-детето върви до бордюра на 1м. пред родителя,
топка попада на улицата- детето първо поглежда родителя, изчаква
го, хваща го за ръка, спира пред бордюра, поглежда в едната посока,
после в другата посока и заедно отиват до топката. Детето в края на
филма е подкрепено положително. Емпиричните показатели,
които ще се измерват са задължителните движения, които
трябва да присъстват в състава на всяко правилно извършено
действие, необходимо за безопасен изход от конкретната ситуация.
Например завъртането на главата наляво при оглеждането преди
пресичане на улица или спирането точно преди бордюра. Всяко
задължително движение, което е извършено с необходимата
точност се оценява с 3 точки, но ако е извършено неточно или
непълно с 1 точка. Ако липсва не се дават точки, но не се и отнемат.
По отношение последователността на движенията: спирането пред
бордюра и хващането за ръка може да са с разменена последователност, но оглеждането на двете страни е задължително преди
стъпването на улицата. Максималния брой точки, който може да
получи всяко дете е 51.
Първи етап от изследването
Определя се контролната (КГ) и експерименталната група
(ЕГ). Всяка от тях се състои от 9 изследвани лица. Групите са
съставени, чрез рандомизация. Съставя се списък на децата, които
ще участват в изследването и с хвърляне на монета се определя
всяко дете в коя група ще попадне. Когато едната група се попълни
останалите деца се записват в другата. Изследваните лица (и.л.)с
номер от 1 до 9 са от експерименталната група, а от 10 до 18 от
контролната група. ЕГ се състои от 3 момчета и 6 момичета. Средна
възраст 5г.1м. КГ се състои от 5 момчета и 4 момичета. Средна
възраст 5г.1м. Всички деца познават детето от учебния филм. На
родителите, чиито деца са в експерименталната група се дава
учебния филм, инструкции и анкетна карта 1. Всяко изследвано
лице от експерименталната група наблюдава учебния филм индивидуално в дома си. Инструкциите∗ към родителите са следните:
”Уважаеми родители, чрез това изследване ще установим в
определен степен какъв ефект би имало евентуалното излъчване
∗

Инструкциите от първи етап се намират на обратната страна на анкетната карта
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по телевизията /вечер преди детско предаване/ на учебни филми за
деца пешеходци. Моля пускайте на децата учебния филм три
вечери подред по един път. След учебния филм им пуснете детска
анимация или друго любимо филмче. Не ги принуждавайте да
гледат, нека това става само при желание от тяхна страна. Моля
не давайте допълнителни инструкции по време на наблюдението,
но ако задават въпроси отговаряйте. Не ги спирайте и, ако решат
да имитират поведението на детето от учебния филм. Моля
попълвайте анкетната карта редовно. Благодаря ви за
отзивчивостта!”
За децата от контролната група се попълва анкетна карта 2.
Анализ на резултатите
Ситуация 1
ситуация 1
2,5

среден брой точки

2

1,5
ЕГ
КГ
1

0,5

0
минаване отвътре

хв. за ръка

Фигура 1. Среден брой точки на и.л. от ЕГ и КГ за ситуация 1
представени отделно за всяко движение
От фигура 1 е видно, че действието „ минаване отвътре ” не е
запомнено добре от децата от експерименталната група. При контролната група нито едно от децата не премина към вътрешната
страна на тротоара. Хващането за ръка присъства и в двете групи.
След като в инструкциите за всички ситуации се казва, че родителят
не трябва да подава пръв ръка е логично да се предположи, че
децата нямат изграден навик да подават ръка по тяхна инициатива.
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Конкретно проявата на това движение при децата от ЕГ се дължи на
независимата променлива в случая учебния филм. Сравнявайки
резултатите от двата емпирични показателя от ситуация 1 при
експерименталната група е видно, че хващането за ръка е
запаметено по-добре. Обобщавайки данните от ситуация 1 може да
се предположи, че на тази възраст децата се придвижват по
тротоара с родителите, но възрастните не смятат за необходимо да
ги държат за ръка и ги оставят към страната на пътя, а това в
определени ситуации е опасно (напр., ако детето изтърве играчка и
тя попадне на пътя родителят няма да има време да спре
евентуалното излизане на детето на платното).
Ситуация 2
Тук резултатите на всички деца от контролната и експерименталната група са абсолютно еднакви. Не може да се предполага
какъв е ефекта от учебния филм конкретно за тази ситуация.
Когнитивното развитие на децата от тази възраст им позволява да се
ориентират добре в обстановката на „т”-образно кръстовище и
могат да посочат всички посоки на вероятно появяване на
автомобил. Това е добра основа за създаване на навик у децата да
поглеждат и назад през рамо, когато пресичат на кръстовище.
Евентуален следващ филм трябва да показва именно това движение.
Ситуация 3
ситуация 3
3

среден брой точки

2,5
2
ЕГ

1,5

КГ

1
0,5
0
спиране

хв. за ръка

погл.вляво

погл.вдясно

Фигура 2.Среден брой точки на и.л. от ЕГ и КГ за ситуация 3
представени отделно за всяко движение
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При пресичане на улица децата от контролната група не спират
пред бордюра и не хващат родителя за ръка. Може да се
предположи, че в ЕГ това се дължи на независимата променлива в
експеримента, защото при 2 деца (от общо 4), за които в анкетните
карти е попълнено, че пресичат без да се хващат за ръка по време
на изпълнение на ситуация 3 подават първи ръка на родителя.
Другия момент в КГ, е че при 7 деца, за които е попълнено че
пресичат хванати за ръка, по време на ситуация 3 пресичат без да се
хващат. Това означава, че инициатор на хващането за ръка е
родителят. Същите са и данните по отношение на спирането пред
бордюра. С други думи детето разчита единствено на родителя, да
му покаже къде и кога да спре. Оглеждането и за двете посоки в КГ
е средно по 0,55 точки. Извършва се в движение след като детето е
вече на пътното платно.
Ситуация 4
ситуация 4
3

среден брой точки

2,5
2
ЕГ

1,5

КГ

1
0,5
0
спиране

хв. за ръка

погл.вляво

погл.вдясно

Фигура 3. Среден брой точки на и.л. от ЕГ и КГ за ситуация 4
представени отделно за всяко движение
Тук резултатите са почти идентични с тези от предходната
ситуация.Трябва да се отбележи,че след като децата преминат в
училищна възраст, хващането за ръка не е най-важното, докато
липсата на спиране пред бордюра и между колите е голям
недостатък. Друга вероятна пречка за правилно поведение на пътя е
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придобития навик да се оглеждат след като стъпят на платното,
защото винаги са заедно с родителя и на последния му трябва много
по-малко време, за да възприеме и анализира конкретната ситуация
и не се съобразява с това. Реално детето привиква да се оглежда
винаги на самото пътно платно.
Ситуация 5
Когато топка попадане на пътя децата от контролната група
тръгват след нея без да спират и без да се оглеждат. Децата на тази
възраст са много импулсивни и при поява на движеща се топка
забравят за безопасността. Голямата разлика в резултатите от
таблица 1 вероятно се дължи на ефекта на учебния филм.
Статистическа обработка на данните
За да се докаже хипотезата, че децата от експерименталната
група при поставянето им в
ситуациите, които са видели
демонстрират по-голям брой правилни действия от останалите,
които не са гледали филма се извършва статистическа обработка на
данните получени в резултат на проведения експеримент. Използва
се t-критерия на Стюдънт за независими извадки. Проверява се дали
разликата в средния брой точки на ЕГ и КГ е статистически
значима. При степен на свобода к = 16 и равнище на значимост α =
0,05 табличната стойност на t- критерия на Стюдънт е 2,12, tемпирично е 15,10, следователно има статистически значима
разлика между резултатите .
Изводи и препоръки
Според получените резултати от изследването хипотезата, че
децата от експерименталната група ще се представят по-добре в
създадените ситуации се доказа. Независимо ,че децата не демонстрираха навици, а само умения експеримента показа възможността
малките пешеходци бързо да заучават действия необходими за
безопасно поведение на пътя наблюдавайки учебен филм. За придобиването на такива навици е необходима помощта на родителите.
Изводите се отнасят само до извадките, защото изследваните лица
са малко на брой. Не трябва да се подминава и факта, че макар
обстановката да е реална, ситуациите не са 100% реални, защото на
първо място е безопасността. Не може да се пусне детето да пресича
само, когато идва автомобил. Препоръчително в едно бъдещо
подобно изследване е експериментаторът да не знае кои деца са от
ЕГ тъй като с невербалното си поведение може да влияе на
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резултатите (хвърлянето на топката може да е по силно при децата
от контролната група) и при всички деца да се използва (със
съгласието на родителите) камера за записване на действията.
Могат да се комбинират няколко метода като основен може да е
наблюдението или анкетата. Добре би било и всички изследвани
лица да са на една възраст, както и филма да се показва на всички в
определено време и всяко дете да демонстрира какво е научило
точно на определени улици. В настоящото изследване всички деца
от ЕГ познават модела от уч.филм и липсва възможност за
сравнение с такива, които не го познават. Необходимо е също така
теста, чрез който се получават резултатите да се стандартизира.
Заключение
Ползата от учебните филми е безспорна. Децата от предучилищна възраст учат чрез подражание по-лесно, по-бързо, поуверено и по–точно отколкото чрез самостоятелни проби [2,стр.637
цит. по А. Г. Полякова]. Въздействието на телевизията също е
огромно и необходимо да се използва този потенциал. Друга
възможност е учебните филми да са по достъпни и да се пускат от
родителя или учителя по негова преценка.
Факт е, че такива помощни средства не могат да се намерят,
както в търговската мрежа така и не се излъчват по телевизионните
програми (в България). Друг съществен момент по отношение на
уч.филми за деца е, че те трябва да бъдат създадени от професионалисти (психолози,педагози, режисьори и експерти по
безопасност на движението).
Полезно ще е ако КАТ водят по-точна и подробна статистика
за всички обстоятелства при ПТП с пешеходци по отношение на
причините.
Но най-отговорна роля при това обучение на малките
пешеходци имат родителите със своя личен пример, както една
латинска поговорка гласи: „Думите инструктират, примера
води.”
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СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС
ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В ПОЛИЦИЯТА
Снежана Илиева
СУ „Св. Климент Охридски”
Цветелина Иванова
Академия на МВР, София
Резюме: Изследват се предпочитаните стратегии за справяне с
професионалния стрес сред служители на Министерството на вътрешните работи на Република България. Установят се различия в копинг
стратегиите от гледна точка на демографските характеристики на
изследваните лица – пол, възраст, образование, стаж в организацията и
ниво в йерархията. Съществуват изразени различия в начините за справяне със стреса според нивото в йерархията на организацията и при
различните възрастови групи. Слабо изразени са различията по отношение на пола, образованието и общия трудов стаж.
Ключови думи: професионален стрес; стратегии за справяне със
стрес; демографски характеристики; управление симптомите на стреса

Фактори и причини за стрес в полицейската професия
По проблематиката на стреса в полицейската дейност в световен мащаб се работи от години. Проведени са много изследвания,
резултатите на които са позволили да се навлезе в природата на
професията на полицейските служители и са помогнали да се
открият факторите, свързани със стреса в полицията. Едно от
известните изследвания в тази област е проведено от Спийлбъргър,
Уестбъри, Гриър и Грийнфийлд през 1981 г. с 99 полицейски
служи-тели в щата Флорида. Основната тенденция, наблюдавана в
това изследване е, че въпреки че има фактори, които са свързани с
аспекти от среда, различна от полицейската, главните фактори,
обуславящи стреса на работното място, са свързани с естеството на
самата работа [1].
Един от първите модели за произхода на стреса в полицията,
който е актуален и до днес, е моделът, предложен от Симъндс [1].
Той разглежда две главни категории на стрес в полицейската
работа. Първата категория е свързана с природата на полицейската
дейност и често е наричана „стрес на опасността“. Стресовите
фактори, свързани с тази категория, са подлагане на всекидневна
опасност, среща с непознатото, непредсказуеми ситуации и среща с
враждебното. Много изследвания впоследствие потвърждават, че
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тези фактори са главния „доставчик“ на стрес сред полицейските
служители. Втората категория е свързана с природата на самата
полицейска организация. Тези стресови фактори произхождат от
структурата на полицейския орган – правилата, забраните, неприятните поръчения и ограничените възможности за повишаване в
длъжност. Авторитарната структура на полицейската организация е
такава, че съществуват стресогенни фактори поради нейната силно
изразена йерархичност и централизация, заложени като нейни
основни принципи на управление.
Проблемът за професионалния стрес и последствията от него
сред служителите на Министерството на вътрешните работи /МВР/
в Република България продължава да е едно от основните полета на
работа с теоретична и практическа насоченост през последното
десетилетие. В проучвания, проведени от служители на Института
по психология на МВР, са изведени причините, поради които
полицейските служители могат да изпаднат в психологичен стрес.
Те потвърждават обособяването на описаните по-горе две главни
групи от стресогенни фактори [2].
В първата група причините са съсредоточени главно във
вътрешноорганизационната практика на органите в полицията,
чиито отрицателни страни са следните:
- стил на ръководство – използване предимно на авторитарен
стил на ръководство;
- липсата на внимание към личните потребности и интереси на
подчинените водят до техния психологичен стрес;
- липса на възможност за растеж в службата – понякога самият
подход на издигане не е честен и обективен, а това поражда
фрустрация;
- несъответствието на ползваните права за награди и поощрения;
- прекалено претоварнане с документация;
- лошо техническо и битово осигуряване;
- слаба ефективност на наказателната политика по отношение
на правонарушителите;
- неблагоприятно отношение на някои граждани към органите
на МВР – това оказва влияние върху служителите и подронва
техния авторитет и репутация.
Във втората група причините са съсредоточени в естеството на
полицейската професия и в нейната организация. Неблагоприятното
работно време и нощният труд оказват влияние върху семейния,
социалния живот и физическото и психологическото здраве на
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индивида. Сложните ситуации, в които участва служителят, и прилагането на закона сред контингента, които предизвикват страх и
изживяването на ситуацията като стресова. Чувството за безполезност и безсмисленост на извършваната дейност води до социална
апатия, до бягство, до безразличие към служебните задължения.
Еднообразието на работата и бързата му смяна със сложни ситуации
изискват бърза реакция, която разтърсва умственото и физическо
състояние на служителя и води до стрес [2]. Към тези причини се
посочват и последствията от извършените действия – палежи,
грабежи, убийства и др., както и оплакванията на гражданите и
употребата на сила и оръжие. Чувството за тревога и страх при
наличието на информация за потенциална опасност и при намалени
възприятия за личен контрол могат да доведат до дисбаланс в
обичайното професионално функциониране [3]. Така неблагоприятното влияние на стресорите от полицейската работа върху афекта и
поведението на полицейския служител се променя в дългосрочен
план.
Специфични за служителите на полицията стресори са различни травматични събития, вредите и заплахите за живота и
здравето им, както и свързаните с тях организационни, социалнопсихологически и здравно-професионални проблеми. Основни източници на стрес са тези ситуации и събития, при които се извършват спешни действия в екстремални условия. Когато се говори
за стрес при критични произшествия, то е по-подходящо да се
използва терминът “интензивен дистрес”. Стрес при критични
произшествия възниква във всяка ситуация, която принуждава
екипите за спасителни операции да изпитват необичайно силни
емоционални реакции, чието въздействие е в състояние да наруши
способността им да функционират, както по време на събитието,
така и по-късно. Поведенческите реакции на стреса при критични
произшествия са различни [4] и най-общо могат да се изведат три
вида: 1. Адаптивно поведение – изразява се в адекватни за ситуацията действия; 2. Поведенчески /маладаптивни/ нарушения – обърканост, ажитация, вцепененост. Те могат да се наблюдават по време
на критичното събитие, но и след него като например алкохолни
или наркоманни злоупотреби, бърнаут и др.3. Остри стресови
реакции, които могат да предизвикат емоционален срив, а в крайни
случаи и смърт. Това е набор от физиологични, когнитивни, емоционални и поведенчески признаци с различна динамика.
Други стресогенни фактори за полицейската дейност са дребните, но много по-чести стресови ситуации като конфликтите с
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колеги, ръководители и граждани, организационните трудности и
препятствия, професионалните проблеми, извънредните натоварвания, динамичните условия на труд. Тези ежедневни стресогенни
ситуации и събития се обединяват под названието “кумулативен
стрес” и в голяма степен допринасят за изтощаване на физическите
и психическите ресурси на служителите. При продължителното
функциониране на полицейския служител в неблагоприятна
оперативна среда неговите реакции могат да прераснат в общо
състояние на психичен стрес [5].
Множество изследвания показват, че организационната култура и социално-психологичния климат буферират външните стресори и имат значителна роля за успешното или недотам успешно
преодоляване на стреса [6]. Известно е, че полицейската професия
стои на едно от челните места по степента на влиянието на
стресогенните фактори и техните последствия върху здравето [7].
Стресът е водеща тема в съвременните изследвания на заболеваемостта и нейните предпоставки, което обяснява и появата на ново
направление в психологичната наука – психология на здравето. Нов
е и възгледът за изграждането и поддържането на “здрава”
организация, което изисква от една страна управление на стреса и
запазване на здравето на служителите, а от друга страна - усилия за
увеличаване на техния личностен и здравен потенциал [8].
Като резултат от негативното влияние на професионалния
стрес сред полицейските служители биха могли да се посочат и
някои здравословни проблеми, „характерни“ за професията: исхемична болест, сърдечно-съдови заболявания, психични и други
заболявания. Продължителното въздействие на стресогенните фактори е и една от съществените причини за понижаване на ефективността от работата, на неоснователната агресивност и други
поведенчески изменения, които имат своето влияние върху самият
полицейски служител, но и върху обществото [9]. Установява се
например, че за професионалната група на полицаите и особено за
офицерите от полицията е присъща повишена консумация на алкохол като начин за справяне със стреса, която води до влошено
здраве и заболяемост, както и допринася за увеличаване на
смъртността [10].
Въпросът дали демографските различия – пол, образование,
ниво в йерархията на организацията и др., оказват влияние върху
оценката на възприемания професионален стрес и върху поведенческите и афективни начини за справяне с него, е един от актуалните аспекти на темата за професионалния стрес изобщо. Разбира
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се, най-много изследвания са направени по отношение на половите
различия, тъй като се предполага, че ако служителят на полицията е
жена, то стресогенните събития за нея се увеличават, от една страна
поради вярването в нейната водеща емоционална нагласа, а от
друга, защото в много случаи тя трябва да изпълнява задълженията
си в атмосфера на недоверие от страна на началниците и колегите
си, а това усилва тревожността. В изследване на половите различията сред полицейските служители в преживяването на стрес от
излагането на обществено насилие и насилие от страна на колегите,
проведено във Великобритания през 2009 г., се установява, че тези
различия са минимални [11]. В изследването вземат участие 495
мъже и 86 жени, полицейски служители. Предположенията са, че
жените ще бъдат изложени на стресорите от публично насилие помалко, но повече от мъжете ще бъдат подложени на насилие от
своите колеги. Другото допускане е, че насилието от страна на
колеги би оказало по-негативно влияние от публичното върху двете
групи и че това влияние ще е много по-травмиращо за жените.
Резултатите от изследването показват, че не се наблюдава подобна
полова разлика в честотата на излагане на насилие от двата вида.
Установяват се съвсем слаби различия в начина на преживяване на
двата вида насилие и в ефекта им върху психичното здраве и
чувството за благополучие.
Настоящото изследване има за цел да установи дали
демографските характеристики, а именно стажът в системата на
МВР, възрастта, образованието, полът, йерархичното ниво в
организацията оказват влияние върху стратегиите за справяне със
стреса и симптомите му сред полицейските служители.
Метод на изследване
За целите на настоящето изследване беше използван въпросник
за измерване на стратегиите за справяне с професионалния стрес и
управление на симптомите на стреса на J. Latack [12;13].
Въпросникът се състои от две отделни скали като първата е
ориентирана към установяване на стратегиите за справяне със
стреса и съдържа 7 фактора, които се определят съответно като
повишаване на усилията, свързани с работата, бягство от ситуацията, увереност в успеха, търсене на социална подкрепа, промяна
на ситуацията, управление на времето и примиряване със ситуацията. Втората скала на въпросника е ориентирана към начина на
управление на симптомите на професионалния стрес или предпо1016

читанията към различни начини и средства за редуциране на
напрежението. Тя се състои от 24 твърдения, на базата на които се
извеждат 7 фактора: почивка/релаксация, развлечения, автотерапия,
емоционално реагиране, религия и професионална помощ, алкохол
и тютюнопушене и употреба на лекарства.
В изследването и двете скали показаха много добри психометрични качества, като коефициентът на надеждност е  = 0,80 за
скалата, измерваща стратегиите за справяне със стреса и  = 0,75 за
скалата, измерваща управлението на симптомите на професионалния стрес.
Обект на изследването: За реализиране целта на изследването
участие взеха 68 служители на Министерството на Вътрешните
Работи. Разпределението по пол сред тях не е равномерно – жените
са едва 5,9% от извадката, а мъжете са 94,1%. Годините общ трудов
стаж също са разпределени неравномерно – най-много изследвани
лица - 33,8% от извадката са със стаж между 6 -10 години трудов
страж, по 14,7% са със стаж 11-15 години и 16-20 години общ
трудов стаж. Следват с приблизително еднакъв процент изследвани
лица с общ трудов стаж между 1 – 2 години, 3 – 5 години и над 20
години. Най-малко изследвани лица - 4,4% от извадката, са с до 1
година общ трудов стаж.
Изследваните лица бяха разпределени в следните възрастови
групи: до 25 г. –16,2%; 26 – 35г. – 55,9%; 36 – 45г. – 22,1%; 46 – 55г.
– 5,9%.
Разпределението на изследваните лица в зависимост от тяхното
ниво в организацията е следното: средно ръководство – 14,7%;
служители - 85,3%.
Разпределението на изследваните лица по образование е следното: средно – 69,1%; полувисше –2,9% и висше – 27,9%.
От представените данни се вижда, че групата на мъжете е
много по – многобройна /94,1%/ спрямо тази на жените /5,9%/. Най
– много хора попадат във възрастовата група 26–35 години /55,9%/,
а от разпределението по образование се вижда, че най – многобройна е групата на хората със средно образование /69,1%/. Разпределението по стаж показва, че изследваните лица, които имат
между 6 и 10 години общ трудов стаж са най – многобройни
/33,8%/, а изследваните лица с трудов стаж в конкретната организация 1 година са 16,2% т.е. те преобладават в конкретната
извадка. В извадката преобладават и служителите - 85,3%, спрямо
средното ръководство /14,7%/.
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Анализ на резултатите
За да бъде изпълнена основната цел на това изследване, а
именно проучването на влиянието, което оказват демографските
характеристики пол, възраст, общ трудов стаж, образование и ниво
в йерархията върху избора на стратегии за справяне със стреса,
както и върху наблюдаваните начини за управление симптомите на
стреса, е използван дисперсионен анализ.
Данните показват тенденция за статистически значими различия между мъжете и жените по отношение на прилаганите от тях
начини на управление на симптомите на стреса, както и на
използваните стратегии за справяне с него (Табл. 1).
Таблица 1. Влияние на пола върху стратегиите
за справяне със стреса
Стратегии
Пол
Бягство от ситуацията
F = 8. 39 ; p ≤ 0.01
Управление на времето
F = 2. 93 ; p ≤ 0.05
Почивка/ релаксация
F = 5. 15 ; p ≤ 0.05
Религия и професионална помощ
F = 3. 29 ; p ≤ 0.05
Наблюдават се статистически значими различия по отношение
на бягството от ситуацията и се установява, че жените прибягват
към използването на тази стратегия за разрешаване на своите
проблеми много по-често, отколкото мъжете /Хм = 15. 97; Хж = 23.
50/. Това показва по-избягващия тип на реагиране на жените от тази
извадка, които като начин за разрешаване на проблемите си почесто избират незамесването, избягването и елегантното измъкване
от проблемните ситуации. Жените показват и по-високи стойности
по отношение на управление на времето /Хм = 7. 31; Хж = 8. 75/, с
което се доказва техният засилен стремеж за добра организация и
разчет на времето и професионалните задължения. Данните показват, че по-добрия разчет на времето при жените в организацията
допринася за по-лесното избягване и невъвличане в проблемните
ситуации. Този разчет на професионалните задължения при жените
им осигурява и по-добра възможност за отдаване на техните хобита,
развлечения, осигуряване на отпуска и грижа за физическото
състояние, както и характерното за женския пол отдаване на мечти
като форма на психическо разтоварване. За това говорят повисоките показатели на жените по фактора “почивка /релаксация”
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/Хм = 11. 66; Хж = 15. 25/. Статистически значими различия между
половете са установени и по отношение на прибягването към
религията и търсенето на професионална помощ. Жените по-често
търсят помощ и съвет от своите колеги и спасение в религията /Хм
= 7. 53; Хж = 9. 25/. Това може да бъде обяснено с културологичната отвореност на жените към религиозните вярвания.
Установяват се значими различия в използваните стратегии за
справяне и в начините на управление симптомите на стреса в
различните възрастови групи (Табл. 2).
Таблица 2. Влияние на възрастта върху
стратегиите за справяне със стреса
Стратегии
Управление на времето
Автотерапия
Емоционално реагиране
Употреба на лекарства

Възраст
F = 3. 05 ; p ≤ 0. 05
F = 3. 87 ; p ≤ 0. 01
F = 3. 30 ; p ≤ 0. 05
F = 3. 57 ; p ≤ 0. 01

С нарастване на възрастта в извадката се наблюдава изразена
тенденция за покачване на желанието и усилията за управление на
времето като стратегия за справяне със служебните проблеми и
стресогенните събития в професионалната сфера. Възрастовите
различия оказват влияние и при използването на автотерапията като
начин на управление симптомите на стреса. Наблюдава се известно
ограничаване в използването й с нарастването на възрастта, но в
последната възрастова група използването на тази копинг стратегия
рязко се повишава. По подобен начин се изменя и интензивността
на използване на емоционалното реагиране като начин на
управление на симптомите на стреса. При последната възрастова
група емоционалното отреагиране на проблемните ситуации рязко
се повишава. Употребата на лекарства търпи същото развитие по
отношение на възрастовите дименсии. Наблюдаваното явление
може да се обясни с факта, че при постъпване на работа и при
лицата на възраст до 25 години, тревожността и неувереността в
очакванията от непознатата работа е много по-висока и неопределена. За да бъде снижено нивото на тази тревожност и на професионалния стрес се прилагат повече стратегии за справяне със
стреса, служителите се отдават по-често на релаксация в компанията на приятели и членовете на семейството, склонни са повече
да се оплакват от професионалните си неуспехи, грижат се повече
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за физическото си благополучие и физическата си форма. С течение
на времето, с трупане на повече професионален и житейски опит, с
установяване и привикване към рутината на ежедневната работа,
стресът и тревожността намаляват, а с това се ограничава и прилагането на копинг стратегиите. С увеличаване на възрастта обаче се
натрупват повече здравословни проблеми, повече умора, а едновременно с това и повече грижи в семейството, с порасналите деца и
т.н. От това се обуславя и по-честото прибягване до ползване на
отпуски и почивни дни, засилената употреба на лекарства, както и
отреагирането на професионалните проблеми в семейството.
В настоящото изследване по отношение на образованието бяха
установени само две статистически значими различия (Табл. 3).
Първото от тях се наблюдава при повишаване на усилията като
стратегия за справяне с професионалния стрес. Резултатите от
анализа сочат, че лицата с полувисше образование са много посклонни да отделят повече време и сили на работата, стремят се да
работят по-бързо и по-ефективно и отдават максималното от себе си
за своите професионални задължения. Лицата с висше образование
са в значителна степен по-немотивирани да повишават усилията си
в професионалната област, а най-ниско мотивирани за това са
лицата със средно образование.
Таблица 3. Влияние на образованието върху
стратегиите за справяне със стреса
Стратегии
Повишаване на усилията
Увереност в успеха

Образование
F = 3. 26; p ≤ 0.05
F = 4. 09; p ≤ 0.01

Обратното разпределение на статистически значимите различия се наблюдава по отношение на увереността в успеха. Най-силна
увереност в успеха и в собствените си сили имат лицата с висше
образование, следвани от лицата със средно образование. Наймалко разчитат на собствените си сили и вярват, че могат да се
справят, лицата с полувисше образование. Резултатите от тези два
фактора за конкретната извадка са взаимно свързани и показват, че
лицата с полувисше образование имат най-ниска увереност в себе
си, поради което се стремят да повишат своите усилия и желанието
си за справяне в проблемните ситуация. И съответно обратното –
по-силната вяра в себе си и в собствените сили придава на
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висшистите и лицата със средно образование по-слаб стремеж и
желание за повишаване на усилията в професионалната област.
Нивото в йерархията се определя от три групи – висше
ръководство, средно ръководство и служители. От анализа става
ясно, че в конкретната извадка изборът на стратегия за справяне
зависи много от служебното положение (Табл. 4).
Таблица 4. Влияние на нивото в йерархията върху
стратегиите за справяне със стреса
Стратегии
Емоционално реагиране
Употреба на алкохол и
тютюнопушене

Ниво в йерархията
F = 7. 55; p ≤ 0.01
F = 4.24; p ≤ 0.05

Заемащите ръководни длъжности са с по-изразена нагласа към
емоционалното отреагиране като начин на управление симптомите
на стреса, докато служителите по-често прибягват до употребата на
алкохол и тютюнопушене, за да намалят и редуцират нивото на
професионалния стрес и на тревожността и напрежението в ежедневната професионална дейност, което съответства и на установени в други изследвания резултати. Засилената употреба на алкохол и цигари може да се обясни с по-високото ниво на напрежение
и по-рисковите ситуации в естеството на техните ежедневни
задължения, спрямо това ниво в ежедневната работа на заемащите
ръководни длъжности.
Влиянието на общия трудов стаж на служителите в анализираната организация върху използваните от тях стратегии и начини
на управление симптомите на стреса показва предпочитания към
подходи за справяне със стреса, които са насочени към съхраняване
на ресурсите и щадене на усилията и които засягат преди всичко
времето извън работа (Табл. 5).
Таблица 5. Влияние на общия трудов стаж върху
използването на стратегиите за справяне със стреса
Стратегии
Почивка/ релаксация
Автотерапия

Общ трудов стаж
F = 2. 86 ; p ≤ 0. 01;
F = 2. 60 ; p ≤ 0.05;
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Макар и да се наблюдава тенденцията към по-честата употреба
на почивката и релаксацията с повишаване на годините на стажа,
след достигането на едно определено ниво използването на почивката като начин за разрешаване на професионалните проблеми нито
се засилва, нито отслабва. По подобен начин е слабо изразена и
тенденцията за по-честото прибягване към автотерапия с увеличаване на трудовия стаж. С трупането на повече опит, повече самочувствие и увереност, а и повишената умора и изтощеност на
лицата, ги кара по-често да прибягват до вземането на отпуск, до
занимаване с хоби, развлечения и екскурзии, грижа за физическото
здраве, релаксация и по-честото събиране с приятели.
Въз основа на получените резултати могат да бъдат направени
изводи, които позволяват да се предприемат действия за редуциране
на стреса при полицаи, като се отчитат особеностите на различните
групи. Високите нива на стрес в полицейската дейност и интензивността на преживяванията в рамките на работния ден създават
предпоставки справянето със стреса и по-точно, редуцирането на
вредните последствия от него за здравето да се осъществява
предимно чрез дейности в свободното време, които варират от
почивка и релаксация и автотерапия, от една страна, до засилена
употреба на алкохол и цигари от друга страна. Очевидна е поляризацията между тези подходи за справяне и отрицателният ефект от
употребата на алкохол например, както и увеличаване на използването на лекарства, което, макар и възрастово обусловено, свидетелства за заболяваемостта вследствие на професионалния стрес.
Има тенденция с нарастване на опита в резултат от възрастта и
стажа да се прибягва към пасивно реагиране и избягване на стреса и
да се ограничават нежеланите му прояви с релаксация. Почивката
след работа обаче не е достатъчна да ограничи последствията от
стреса, тя по-скоро има ефект на облекчаване на симптомите на
стреса, като същинският проблем остава. С възрастта ресурсите на
личносттта за справяне със стреса намаляват и поради това се
прибягва до горепосочените начини, които третират симптомите, но
не и причините и самия процес на стрес, т.е. това на практика се
отнася до т.нар.третична превенция на стреса. В случая терминът
превенция е условен, защото става въпрос за организационни
интервенции, които целят да поддържат едно относително ниво на
здраве и да ограничат или задържат появата на психосоматика и
заболявамост. Симптоматиката на стреса би намаляла при въвеждане на организационни подходи за поддържане на здравето на
служителите, които да съдържат възможности за релаксация и
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почивка и които да са насочени и към ограничаване на употребата
на алкохол като реакция на стреса.
В това отношение тези програми биха имали положителен
ефект, който да намери израз в редуциране на неефективните
начини за управление на симптомите на стреса като употребата на
алкохол и увеличаване на ролята на дейностите в извънработно
време, които дават възможност за почивка, хоби, развлечения и
релаксация, т.е., тук фокусът би могъл да бъде поставен върху
баланса между работа и дейности в свободно време, както и в
създаване на условия и предпоставки за спорт и физически занимания. Целта на програмите за поддържане на служителите предполага да им се оказва професионална психологическа помощ, когато
се нуждаят от нея, както и да се усъвършенства психопрофилактиката. Необходимостта от такива програми се доказва от факта, че
различията в предпочитаните стратегии според възраст, общ трудов
стаж и ниво в йерархията на практика се наблюдават по отношение
именно на тези начини за управление на симптомите и последствията от стреса. В този смисъл, прилагането на програми за
поддържане на служителите може да се диференцира в зависимост
от спецификата на конкретната работа, но и според възрастта, пола,
стажа и нивото в йерархията В резултат на това може да се очаква
да се ограничат неблагоприятните симптоми на засегнатите от стреса служители, но същинското му управление изисква да се предприемат организационни действия и интервенции за намаляване на
причините и предпоставките за стрес.
Прилагането на подходи за управление, което третира същността на стреса и факторите, които го предизвикват, е трудно
осъществимо на практика, но то се отнася към т.нар. първична
превенция на стреса, която по своята същност е същинска превенция и профилактика на стреса и третира в дълбочина част от
причините за възникването му. Тъй като характерът на самата
работа е водеща причина за стрес при полицаите и естествено
нейните характеристики не могат да бъдат променени, то могат да
се променят част от факторите в организационната среда, които
биха имали положителен ефект. Става въпрос за такива изменения,
които могат да допринесат за облекчаване стреса на служителите
като подобрения в условията на работа и материално-техническата
база, системата за възнаграждения и придобивки, режима на труд и
почивка и наличието на компенсации като почивни дни, особено
след тежки стресови събития, които да дават възможност за
успешно физическо и психическо възстановяване. В значителна
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степен, след факторите, които засилват стреса на работното място и
които могат да бъдат повлияни в организационен план, са създаването на поддържаща и даваща подкрепа организационна култура,
промяна в моделите на управление и лидерските стилове с цел да се
създадат условия за различни форми на организационна и социална
подкрепа, както и подобряване на каналите за комуникация и
даването на обратна връзка към служителите.
В допълнение към посочените организационни подходи вредните последствия от стреса в полицейската дейност могат да се
ограничат чрез системното прилагане на тренингови програми за
служителите, които да създават умения за справяне със стреса, в
това число релаксация, усвояване на подходи за активно справяне и
решаване на проблемите и управление на времето, където това е
възможно според характера на работата.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА – ОСНОВНИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЕРСПЕКТИВИ
Ваня Христова
ВСУ „Черноризец Храбър”
През последните години нарастват проучванията свързани с
психологическите фактори влияещи върху удовлетвореността от
труда. Те са ценен източник на информация за организациите.
Когато служителите са удовлетворени те са склонни да се грижат
повече за качеството на своята професионална дейност, те
проявяват по-силна привързаност и това по естествен път води до
намаляване на текучеството на служителите.
Тези факти предизвикват изследователския интерес на много
учени към проблемите, свързани със същността на удовлетвореността от труда, нейните основни свойства и функции.
Изследванията върху удовлетвореността от труда се фокусират
в две направления. Първото акцентира върху личностно центрирания подход и определя удовлетвореността като елемент от процеса
на задоволяване на индивидуалните потребности. Второто направление се базира на социокултуралния подход и определя удовлетвореността от труда като социална нагласа [7]. То се основава на
концепцията, че нагласата (атитюдът) се формира и изявява като
система от взаимовръзки между: афективни реакции, когниците,
поведенческите (конативни) намерения и тенденции и последващо
поведение (реакции и действия) по отношение на обекта [6].
В научната литература има голямо многообразие от опити за
дефиниране на понятийното съдържание на удовлетвореността от
труда. Robert Hoppock [11;10] предлага една от най-ранните
дефиниции за удовлетвореността и описва конструкта като всеки
набор от физиологични, психологически и средови условия, които
водят до зараждането на удовлетвореност от труда.
Locke [8] я определя като желано и позитивно емоционално
състояние, което е резултат от оценката на работата и преживяванията в нея. Brayfield & Rothe, [4] я определят като индивидуална
нагласа. Smith et al., [9] посочват, че удовлетвореността от труда е
степента до която работната среда реализира очакванията на индивидите. Berry [3] определя удовлетвореността като индивидуална
реакция към преживяванията в работата, Spector [10] степента в
която хората харесват своята работа, Della Rocca & Kostanski [5]
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като глобално чувство относно различни аспекти на работната
дейност. Съгласно интегралния модел „удовлетвореността от труда
е комплексна емоционална реакция на индивида. Тя се състои от
различни афективни оценки. Всяка от тях има специфичен обект,
изпълнява разнообразни функции и е свързана мултипликативно с
останалите” [2;15].
Поради вътрешната си нееднородност удовлетвореността от
труда се превръща в “гъвкав механизъм“, изпълняващ разнообразни
функции – регулираща, адаптивна, защитна и компенсаторна,
мотивираща и оценъчна функция [1;36]. Регулиращата функция се
изпълнява посредством механизмите на сравнение осъществяващи
се чрез оценъчния процес. Още преди навлизането и реализирането
на личността като субект на трудовата дейност има наличие на
определени нагласи към общите характеристики на труда и условията на неговото осъществяване. Чрез осъзнати или неосъзнати
механизми очакванията, потребностите и ценностите на личността
се съпоставят с характеристиките на труда, при което има наличие
или липса на съответствие между желаната и налична степен на
изисквания аспект на труда [8]. Въз основа на субективната представа за характеристиките на труда и степента на субективната им
желаност се извършва оценяването от индивида.
В началото на трудовата дейност удовлетвореността от труда
изпълнява адаптивна функция не само към самата професионална
дейност, но и към социалната среда в която тя се осъществява.
Когато професионалната компетентност води до успешното
изпълнение на задачите, преживянето за успешност в дейността
субективно се изразява чрез формирането на удовлетвореност от
собствените възможности, както и от тяхното реализиране в трудовата дейност. При появата на осъзнато несъответствие на личността със средата възниква дезадаптация, която може да доведе до
незадоволство и неудовлетвореност. При тези случай се включват
защитните и компенсаторни функции на удовлетвореността от
труда. Причините за неудовлетвореността се свързват с фактори
като физически условия, заплащане, социално-психичен климат, т.е.
човек приписва неуспехите си на обкръжаващите фактори, а
успехите на способностите си, съхранявайки Аз-образа си и относително високата си удовлетвореност.
Несъмнено една от най-важните функции на удовлетвореността от труда е мотивиращата, като трябва да се има предвид, че
мотивираща функция има както преживяната така и очакваната
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удовлетвореност. В основата на индивидуалното и социалното
сравнение стои оценъчната функция на удовлетвореността от труда
определяща реалната социална позиция на личността.
В психологичната литература по-известни са три теоретични
рамки опитващи се да обяснят удовлетвореността от труда. Първата включва съдържателните теории, които се опитват да класифицират човешките потребности, както и да предскажат човешкото
поведение. Втората концептуална рамка често се означава като
процесни теории, които се опитват да обяснят удовлетвореността от
труда чрез характеристиките на самата работа, заедно с потребностите, очакванията и ценностите на служителите по отношение на
тяхната работа. По своята същност това са когнитивни теории при
които се разглеждат субективни процеси посредством които служителите формират своята удовлетвореност от труда. Третата концептуална група включва ситуационни теории, които предполагат, че
удовлетвореността от работата е продукт от това колко добре
личностните характеристики на индивида взаимодействат с организационните характеристики [11].
Съгласто интегралния модел на М. Радославова [2;13]
удовлетвореността от труда притежава следните свойства:
● избирателност спрямо обективните условия, тъй като удовлетвореността се свързва с лични потребности, ценности, претенции
и идеали за труда, на чиято основа се формират устойчиви
индивидуални стремежи и предпочитания;
● интензивност, зависеща от субективната важност, която
хората придават на елементите на труда, спрямо свои собствени
стандарти;
● стабилност на когнитивно-афективния комплекс (устойчиво
съчетание между емоциите на индивида спрямо дадени условия на
труд) спрямо дадени условия на труд и събития в организацията.
Това води до определена обобщеност и инертност по отношение на
обективните промени в организацията;
● удовлетвореността е нехомогенна, комплексна конфигурация
от преобладаващи позитивни индивидуални преживявания;
● удовлетвореността е значим емоционален фактор, който
отразява отношението на индивида към обективните изисквания и
условия при реализация на личните цели повлияваща планирането
на насоката и активността на действията в процеса на работа
(регулативност).
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От особено значение биха били изследванията на психологическите фактори които определят степента на удовлетвореност в
различните професии. Докато в областта на професионалната дейност на инженерите, полицаите, военнослужещите са извършени
такива проучвания, все още се наблюдава определен дефицит в
изследванията на тази проблематика в организациите на педагогическата система.
Разгледаните особености са само малка част от голямото
многообразие от теоретични постановки свързани с удовлетвореността от труда. Изследванията на удовлетвореността от труда са от
значение както за личността, така и за организациите и обществото
като цяло, тъй като тя е показател за качеството на живот, за
адаптацията към труда, за ефективността на личността, групата и
организацията като цяло. Тя е и позитивно свързана с удовлетвореността от живота, както и с психичното благополучие на личността – нещо към което се стреми всяко общество [5].
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