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ПСИ-ВИРТУАЛНОСТТА В ЕВОЛЮИРАЩ СВЯТ 
 

Борис Минчев 
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Варненски свободен 
университет „Ч. Храбър“, България, bminchev51@gmail.com  
 
Резюме. Настоящият доклад обсъжда еволюцията като съвкупност 

от виртуализиращи процеси, структурирани в три последователни 
виртуални платформи – химическа, биологична и психологическа, на 
които съответстват три типа виртуалност – физико-химична, био-
виртуалност и пси-виртуалност. Виртуалността се определя като 
превръщане на потенциално в актуално реално битие. Виртуалното е 
възможно реално, не нарушаващо физическите закони. То е и про-
странство от вероятностни шансове, които стават реално битие 
посредством виртуалните платформи, подчинени на еволюционни пра-
вила. По-подробно е обсъдена пси-виртуалността. Последната започва с 
появата на универсалната структура на психиката. Оспорена е пър-
вичността на възприятието в системата на психиката и се утвърждава 
първичност на въображението. 

Ключови думи: виртуалност, виртуални платформи, еволюция, пси-
виртуалност, първичност на въображението. 

 
PSY-VIRTUALITY IN AN EVOLUTIONARY WORLD 

 
Boris Minchev 

University of Sofia “St. Kl. Ohridski’ & Varna Free University ‘Ch. Hrabar”, 
Bulgaria, vibminchev51@gmail.com 

 
Summary: The present paper discusses evolution as a set of virtualizing 

processes, structured into three successive virtual platforms – physico-chemical, 
biological and psychological. They correspond to three types of virtuality – 
physico-chemical, biological and psychological. Virtuality is defined in terms of 
conversion of potential into actual real being. The virtual is in itself that 
potentially real, which does not break the physical laws. It is also a space of 
probable chances that acquire real being through the virtual platforms, 
subjected in turn to evolutionary rules. The psy-virtuality is discussed in some 
details. The latter platform starts with the formation of the general structure of 
the mental. Arguments against the primacy of perception are pointed out and 
the primacy of imagination is affirmed instead. 

Keywords: virtuality, virtual platforms, evolution, psy-virtuality, primacy 
of imagination. 

 
В тази работа ще се опитам да представя по-подробно една 

относително нова психологическа идея, а именно, че психиката е 

mailto:bminchev51@gmail.com
mailto:vibminchev51@gmail.com
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една специфична виртуална реалност, по-точно, че нейна същност-
на черта е виртуалността. Виртуалността е статут на съществуване 
на нещо, което е идеално възможно, без то да е актуално налично. 
Виртуалността съставлява съвкупност от свойства, проявяващи се 
като реални, но не съвсем, държат се в модуса на „като че ли“ (OED, 
Virtuality (Philosophy). Виртуалността като битиен статус се 
разглежда специално в трудовете на Аристотел, Чарлс Сондър Пърс 
и Жил Дельоз и се интерпретират от тях по отбелязания горе начин 
(Skagestad “Pierce, Virtuality, and Semiotic). 

Тук ще въведа минимална философска онтология на виртуал-
ността, защото без нея просто не може да се разбере психо-
логическата виртуалност1. 

 
Виртуалните платформи (ВП) 
 
Пълното битие в света не се изчерпва с наличното битие, 

разкриващо се в съвкупност от физически тела и полета. Пълното 
битие обхваща също серия от възможности и потенции, които не 
противоречат на природните закони, но не са осъществени все още 
в дадено място или в света като цяло. Но с течение на времето част 
от тях предстои да се превърнат в налично, актуализирано битие. 
При това възможностите се реализират в комплекси със специфичен 
материален субстрат, чието рекомбиниране поражда специални 
класове нови (емерджентни) свойства и предмети, които преди 
даден преход са потенциално битие, виртуалности. Виртуалностите 
образуват своя действителност, която може да се разиграва и задава 
„науж“, условно, с известно правдоподобие. 

Виртуалностите се получават като от пълното битие извадим 
реално актуализираното. Този огромен, може би безкраен остатък, е 
виртуалният свят. Виртуалното се разгръща в множество разно-
видности, които се поддържат, както вече бе казано, от специални 
материални носители. Ще нарека указаните обособени субстратни 
комплекси „виртуални платформи“ (ВП). На всяка от тях се 
извършва определен тип преходи от потенциално към актуално и от 
възможно към реално. Тези преходи се извършват според набор от 
правила. Част от правилата са общи за всички платформи и описват 
еволюционни процеси във ВП. 
                                                           

1 “Психологическа виртуалност“ е тромав термин, затова ще го съкратя малко и от 
тук нататък в изложението той става „пси-виртуалност“. 
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Могат да се посочат обобщено следните три ВП: химична, 
биологична, психологическа. Всяка от тях се надстроява над 
предходните и се разгръща според еволюционни правила. Ще ги 
опиша представени като последователни еволюционни равнища. 

 
Химическа виртуалност 
 
На химичната платформа напират да се изявят и да експан-

зират неограничено всякакви молекулни синтези. Те се базират на 
нивото на химична активност на отделните атоми – химични 
елементи, както и на химичната им валентност едни спрямо други. 
Изключително богати молекулни синтези се образуват около 
няколко поливалентни елементи, например въглерода и силиция. От 
наша човешка гледна точка особено значима е молекулярната 
генеза на въглеродна основа и ето защо. 

Въглеродната химическа еволюция крие тайната на абиогене-
зата, т.е. възникването на сложни органични съединения от неор-
ганични елементи и специално от съчетаването на въглерода, азота, 
кислорода и водорода в дълги полимерни вериги. Централен 
елемент в тези химически взаимодействия е въглеродът и огромния 
брой потенциални химически връзки, които този елемент би могъл 
да създаде. На определени места в космоса под въздействието на 
мощни енергийни източници и на ранната Земя са се образували 
огромно количество и видове въглеводородни съединения с много-
образни свойства, които са претърпели подбор по устойчивост. 
Селекционният процес е траел стотици милиони, дори милиарди 
години и е произвел колоидни смеси, които запаметяват свои 
състояния и ги възпроизвеждат обратимо. Всъщност това е най-
първичното виртуално свойство. Възникнали са и множество 
аминокиселини, мазнини и въглеводороди като първична органична 
маса. Но върхът на въглеродната химия е зараждането на РНК и 
ДНК молекули с устойчива склонност да се самореплицират. Това 
е вторият виртуален феномен, породен във въглеродно-химичната 
платформа. В крайна сметка възникнали първите „егоистични“ 
носители на живота – гените. Събитията от физико-химично 
естество, реализирали подобни виртуалности, са се случили на 
Земята в първия милиард години от нейната история. 

Така изложен, процесът на химичен подбор изглежда линеен и 
кратък, но всъщност били генерирани милиарди по милиарди 
въглеродни полимери, които актуализирали огромна съвкупност от 
възможни емерджентни химически свойства, които не издържали 
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теста по оцеляване и с времето се разпадали. Такъв сценарий 
предполага редица неуспешни стартове на химични носители на 
живота, докато изпробването на химични комбинации произвела 
първичните молекули с вече споменатите биовиртуални свойства. 
Спецификата на този качествен скок не е все още разкрит, но са 
формулирани десетки хипотези. Статията Abiogenesis на Уикипе-
дията цитира повече от 330 статии, посветени на биохимичните 
предпоставки и предпоставки на живота (https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Abiogenesis ). Тук за нас е важно, че те се случват на химичната 
платформа. 

 
Биовиртуалност 
 
Химическата платформа поражда строителните блокчета, 

тухлите, от които предстои да се изгради самият живот. За начало 
на живота и на съответната му виртуална платформа, се приема 
възникването на първия организъм преди около 3,5 млд. години. 
Той е надеждно идентифициран и е назован с акронима LUCA (Last 
universal common ancestor) и съдържа 355 гени (https://en.wikipedia. 
org/wiki/Last_universal_common_ancestor )2. В него чудото на живота 
е зададено наведнъж! 

Просто казано, първото живо същество е било нещо подобно 
на единична ДНК с обвивка, от която впоследствие се диферен-
цирали основните клонове на живота – растения, животни, гъби, 
вируси и бактерии. Вече го има трайно първият автономен къс 
живот, който осъществява обмен на вещества и енергия, чрез 
хомеостаза поддържа устойчива вътрешна среда и е способен да се 
възпроизвежда. Последната функция е виртуално устроена, защото 
възпроизвеждането става изменчиво, вариативно. И това качество 
се дължи не на несъвършенство на информационните процеси, на 
грешки в кодирането и прекодирането, а на преадаптивна насоче-
ност, произвеждаща запас от разнообразие на структурите и функ-
циите, който да се окаже пригоден при евентуални съществени 
промени на външната среда на реплициращия се организъм. В ДНК-
то на жизнеспособния организъм е налучкан тънък баланс между 
точност на възпроизвеждането и известна доза изменчивост. Ако 
преобладавала твърде много първата тенденция, организмът би бил 
                                                           

2 Идентифицирането на LUCA е блестящо потвърждение на Дарвиновата хипотеза 
за общ прародител на всички изчезнали и живи биологични видове. 

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia
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неадаптивен, ако би доминирала втората, би се появила опасност от 
разпад на организма във времето. Установяването на адекватно 
съотношение между тези противоположности изглежда е станало 
чрез масивна поредица рестартове на живота в рамката на стотици 
милиони години. 

Може да се каже, че част от изменчивостта е израз на твор-
ческо начало, заложено в „сърцето“ на живота – ДНК. Описани са 
редица генетични механизми на внасянето на промени в различни 
участъци на ДНК-молекулата. Те я превръщат в генератор на 
актуални промени, които се изчерпват от едно пространство на 
потенциални възможности. Виртуализацията е самото проиграване 
на възможности в прехода от потенциално към актуално и реално. 
Чрез актуализация реалистичната възможност се превръща в трайна 
реалност, ако издържи теста за жизнеспособност – естественият 
подбор. 

Възникващите организми могат да се разглеждат като отно-
сително устойчив агрегат или комплекс от гени, съчетани верижно в 
конкретна ДНК. Затова съвременното идентифициране на отделни 
биологични видове вече става чрез установяване на техния отли-
чителен „баркод“ чрез ДНК-аналитични методики. На еволюцията 
може да се гледа като на генеративен процес, „бързащ“ да 
реализира скрити, неявни форми на живот и да „проверява“ тяхната 
устойчивост, оцеляемост във времето и пространството на живота. 
Това е в общи термини действието на биовиртуалността (биовир-
туалната платформа). За 3,5 – 4 млд. години тя е генерирала не по-
малко от 7-8 млд. актуализирани биологични видове с разнообразно 
време на живот, от които сега са живи около 9 милиона вида. 

А колко милиарди възможни форми на живот „дремят“ в дъл-
бините на биовиртуалността никой не знае, освен може би времето, 
което предстои. Ако животът би имал перспектива от нови 4 млд. 
години, той би бил толкова различен от днес, колкото човекът е 
различен от LUCA! От друга страна, ако филогенезата на земния 
живот се повтореше при идентични гео-космически условия, той 
едва ли би възпроизвел сегашното статукво на живота. Изложеният 
възглед изтъква ролята на уникални случайности и на творчески 
попадения във филогенезата на живота, т.е. нейната дълбинна 
виртуалност. 

В биовиртуалната платформа се акумулират блокчета „психич-
ност“. Първичната реалност, потенциално съдържаща психични 
заложби е биомеханичната активност на част от наследниците на 
LUCA, наречена поведение. Казано синтетично, поведението е 
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изначално одушевено. Отделни компоненти на поведението изби-
рателно се диференцират, динамизират и автономизират в един 
процес на растящо одушевяване на част от компонентите на пове-
дението. Така психичността се „враства“ отвън-навътре. Такава е 
изходната ми хипотеза. 

В моя предишна работа предположих следните начални пси-
хологически придобивки: (1) удоволствие и страдание, болка; (2) 
самотъждественост на ДНК; (3) антиципация – предусещане на 
регулярни промени в средата; (4) безсъзнателна импровизация – 
ендогенна изменчивост и бързопреходност на състоянията (Минчев, 
2016). Най-правдоподобно е те да са се случили в отделни био-
логични видове. Това е втората ми филогетична хипотеза. Но дори 
да се предположат по-различни изходни пси-придобивки, по-важ-
ното в случая е, че те започват да се акумулират в биовиртуалната 
платформа. 

 
Пси-виртуалност 
 
Споменатите преди малко четири еволюционни новооб-

разувания (придобивки) са част от активността на биовиртуалната 
платформа. Качествен скок и начало на нова платформа се открива 
с появата на универсалната структура на психиката (УСП), която 
е онагледена на фиг. 1. 

 
Фигура 1. Универсална структура на психиката (УСП) 
На рисунката са представени четири блока с психо-поведен-

чески функции, включващи посочените четири и други придобивки, 
възникнали разновременно и в различни организми и видове, но 
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относително рано в пределите на биовиртуалната платформа.3 В 
някакъв момент те се оказват интегрирани съвместно в генома на 
отделен организъм и това бележи началото на пси-виртуалността в 
собствения смисъл. 

Може обосновано да се предположи, че и в новата платформа 
възникнал конкретен организъм, който се явява общ психологически 
предходник – прародител на всички същества, носители на психика, 
подобен на LUCA. Оставям на някой читател да му измисли под-
ходящо име. Убеден съм, че той ще бъде генетично идентифициран, 
когато бъдат разчетени всички психогени в структурата на ДНК. 
Тогава ще се покаже къде се намира този биологичен вид в генеа-
логията на живота. Най-обосновано е предположението, че общият 
психичен прародител е животно, защото животните са откъснати от 
важни жизнени условия – храна, партньори, убежища – и следва да 
ги търсят. А именно търсещата активност е прототип на пси-
виртуалността. При това първият носител на психика трябва да е 
бил животно с доста сложна нервна система, за да координира чети-
рите функционални блокове в система с многоаспектни състояния-
преживявания. А такива същества се появили едва преди около 500 
млн. години. Не е изключено индивиди от този емблематичен вид 
да продължават да живеят някъде в световния океан. 

Всъщност чрез въплъщаването на УСП в неврологичен суб-
страт, станало тогава за първи път, конституирало психичното (пси-
виртуалността) като реалност, паралелна на физическата, зададена 
отчетливо за нейния носител във вид на преживявания – призрачна, 
динамична, наподобяваща, но не съвсем, фриволно съчетаваща свои 
компоненти и състояния, изпробваща и отричаща – изобщо свят, 
сугестивен и подвластен за своя носител – субекта. Като такава, 
виртуалността става субективна реалност, в която се изследват 
възможностите, дремещи в актуалната физическа реалност. В това 
си качество пси-виртуалността започва да функционира като мощно 
средство за текуща адаптация към околната среда на субекта. 

                                                           

3 Възможен ред на възникване, състав, системни връзки и пр. на функционалните 
блокове на УСП съм разгледал в Минчев, 2013, с. 113-132, също и в Минчев, 2016. 
Съвсем накратко, образът на света фиксира и възпроизвежда консервативно най-
важните приоритети за оцеляване – потребности, безусловни рефлекси, инстинкти 
и репрезентации на архетипни обекти, а индивидуалният блок координира 
текущите актове на преживяване в ситуация чрез специални психични функции. 
Ситуационното поле е най-динамичната част на психиката. 
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От този момент нататък се извършва многообразна диферен-
циация и йерархизация на структурата и функциите на УСП в 
последователност от биологически видове, утвърждаващи психи-
ката (пси-виртуалността) като първостепенна еволюционна адап-
тация. Заедно с това се конституира своеобразно пространство за 
разгръщане на потенциала на пси-виртуалността, което наричаме 
„пси-виртуална платформа“. 

Традиционният възглед за филогенезата на психиката пред-
рича, че той е вървял от усещания и възприятие към мислене и 
въображение, т.е. от простото към сложното. Алтернативно предпо-
ложение допуска, че психичното се усложнява чрез неограничено 
рекомбиниране (съчетаване) на структурни и функционални състав-
ки на преживяванията. Описаната дееспособност може да се упо-
доби на безсъзнателно, спонтанно въображение. Всъщност това е 
пренос в пси-виртуалната платформа на фундаменталната реком-
бинативна активност на ДНК-молекулата. Ако последното предпо-
ложение е валидно, може да се изведе принципът на първичност на 
въображението в пси-виртуалността (психичното). Това допускане е 
твърде различно от традиционния принцип на първичност на 
възприятието (М. Мерло-Понти). Първичността на въображението 
има важни следствия – субектите повече си въобразяват, отколкото 
си представят, повече се интересуват от предвиждането, отколкото 
от фактическото състояние, преживяванията им са повече рекон-
струиращи, отколкото описателни. И това важи не само за хората, 
но и за всички други носители на психика. 

Генералната линия на еволюиране на пси-виртуалността е към 
нарастваща детайлизация, тръгваща от търсеща активност, насоч-
вана от груби очаквания, основани на емоции и честотен анализ на 
минал опит, добит с проби и грешки, към антиципации, опиращи се 
на рационални схеми, построени върху понятия, проблеми и 
рефлексия. Мотивацията на този процес започва с приоритети на 
оцеляване, зададени посредством потребности и стига до играта и 
въображението за възможности, водени от търсенето на чистото 
удоволствие от осъществяване на непроявени възможности. Всъщ-
ност това е път към растяща свобода на субекта. 

 
 
 
Виртуални платформи и еволюция 
Моят по-ранен замисъл беше да продължа поредицата от ВП с 

още две – символно-знакова и техногенна (изкуствен интелект), но 
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сега се отказвам, защото мисля, че макар и виртуални реалности, те 
не съставляват виртуални платформи. На двете им липсва „природ-
но“ самозараждане, каквото е видно в трите ВП, разгледани дотук. 
Те са следствие от естественото устройство на света и са необ-
ходимо следствие от неговото спонтанно развитие във вид на 
еволюция чрез триадата „наследственост – изменчивост – отбор“. 

Има разлика между „реалност“ и „платформа“ по отношение 
на виртуалността. ВП е „пораждаща природа“, natura naturans, 
докато виртуалната реалност е „сътворена природа“, natura naturata, 
както би се изразил Б. Спиноза.4 Сътвореността в случая означава и 
производност, вторичност. Такива са знаковите системи, текстовете 
и „умните машини“ – компютрите и роботите. Те са отблясъци, 
отчуждени форми на пси-виртуалната платформа, която е повече от 
правила и алгоритми, тя е атрибут на субективния живот – пре-
живяването. Затова можем да обобщим, че на дадена платформа 
съответстват множество виртуални обекти. 

В предходното изложение бе показано, че предпоставките, 
субстратът на следващата платформа се зараждат в пределите на 
предходната патформа. Така, наченките на психичност (пси-вир-
туалност) се акумулират в биовиртуалната платформа. Те могат да 
се обозначат като „прото-психичност“. Но собствено пси-виртуални 
феномени се появяват вече у първия носител на УСП, за който вече 
би споменато. Там се извършва качествен скок и се конституира 
нова ентелехия – УСП. 

Последователността от ВП наподобява хоризонтални успоред-
ни разрези на скосена пирамида, насложени вертикално един над 
друг. Тази метафора добре илюстрира йерархическата подредба на 
ВП. Всяка „по-висока“ платформа се опира на неявното съдействие 
на подлежащите платформи. Пси-виртуалността не е самостойна 
реалност – тя е необходимо координирана с и зависима от фоно-
вата активност на предходните две платформи. Може да се твърди, 
че пси-феномените са обусловени от синхронното взаимодействие 

                                                           

4 Аристотел въвежда жив, одухотворяващ принцип, който той нарича „ентелехия“ 
и той е който отличава ВП като творяща реалност от сътворените в нея неща. 
(Potentiality and Actuality (https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiality_and_actuality ). По 
отношение на пси-виртуалността може да се твърди, че нейната ентелехия е 
системата от връзки в УСП, „вдъхваща“ живот, актуалност, на огромен брой 
потенциални състояния, които преживява субектът, автономният носител на 
психика. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiality_and_actuality
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на три ентелехии – въглеродно-химичната, ДНК-активността и 
актуалното състояния на УСП на индивидуалния субект. Всяка от 
трите ентелехии се реализира от усложняващ се субстрат. Така 
ентелехиите на ВП са субординирани, като водещо обикновено е 
най-високото равнище. Тъй като пси-виртуалността действа винаги 
в комплект с предходните две ВР, тя е еволюционно равнище на 
една тотална еволюция на света като цяло. 

Има основания да се твърди, че трите платформи, техните 
ентелехии и субстрати са продукти на тази всеобхватна еволюция и 
те са фактори в една бъдеща еволюция. Нейната процесуална форма 
пак би била триадата „наследственост – изменчивост – подбор“, 
като локусът на виртуалност отново би била изменчивостта, без-
съзнателната творческа сила на природата. Мат Деймън стига до 
капиталния извод, че всяко развитие в която и да е област се 
осъществява в еволюционен формат (Деймън, 2018). Има дълбок 
резон в тази идея. 
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Резюме: Този доклад се отнася до ролята на психолога в диагности-
цирането и третирането на психопатията и взаимоотношението между 
психолози и психиатри. Разстройството психопатия съществува като 
отделен клиничен и психологичен конструкт, независимо от факта, че 
много от неговото съдържание е включено в Антисоциалното личностно 
разстройство според ДСМ и МКБ. Това позволява на психолозите да 
участват еднакво в идентифицирането, прогнозата и лечението в 
клиничната, съдебна психологическа и пенитенциарна практика. Тъй 
като концепцията за психопатия не съществува в научноизследо-
вателската и практическата област в нашата страна, този доклад 
може да помогне за нейната рехабилитация. 

Ключови думи: психопатия, престъпление, АСЛР, разстройство, 
терапия, затвор. 
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Summаry: This paper concerns the role of the psychologist in diagnosis 

and treatment of psychopathy, respectively the relationship  between 
psychologists and psychiatrists. This disorder exists as a separate clinical and 
psychological construct, despite the fact that much of its content is included in 
Аntisocial personality disorder  in DSM and ICD. This allows psychologists to 
participate equally in its identification, prognosis and treatment in clinical, 
forensic psychological and penitentiary practice. Since the concept of 
psychopathy does not exist in research and  practical aspect in our country, this 
report can help its rehabilitation. 

Keywords: psychopathy, crime, ASPD, disorder, PCL, therapy, prison. 
 
Въпросът за психопатията, макар като цяло да е решен в 

страните с установени добри практики и традиции, у нас все още е 
свързан с неясноти и практически недоразумения. Поради „закъс-
нялото” включване на психологията както в клиничната, така и в 
съдебно-психологичната и пенитенциарна дейности, много от 
въпросите се решават несистематично, на база на съществуващи 
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практики и субективни виждания. В повечето случаи на психолога е 
отредена помощна роля както в експертната, така и в диагно-
стичната и терапевтична страни на медицинския модел. За тясно 
клиничната, психиатрична практика това е обяснимо с оглед на 
институционалните цели и задачи, но извън нея съществуват ситуа-
ции, където психологията може и трябва да има отговорно само-
стоятелно присъствие. 

Настоящият доклад има за цел да покаже някои възможни 
решения, които са свързани с едно състояние, съществуващо като 
клиничен и психологичен конструкт в научно-изследователски и 
приложно-практически план във водещите страни. Става въпрос за 
психопатията, която у нас в психиатрията е заменена от „Антисо-
циално личностово разстройство”, а в психологията, респективно в 
психопатологията отсъства. 

 
Кратък исторически поглед 
 
Установена и станала обект на медицинско внимание преди 

два века, психопатията преминава през различни тълкувания опи-
сания и класификации в много широката област между патология и 
норма.[7, 13-17] 

В края на 18 век се оформило виждането, което разграничава 
морално недопустимото поведение, дължащо се на психически 
причини ( defect of moral charakter) от обикновената лудост. 

През 1801 г. френският лекар Филип Пинел пръв описва 
състоянието като разстройство на съзнанието и го определя,  като  
разстройство на съзнанието. Според неговото виждане то е едно от 
петте вида лудост. Терминът, който използва за да го диференцира е 
„безумие без делир” (manie sans delire ). 

1812 г. Б. Ръш въвежда понятието „свръхестествена морална 
поквара”. 

През 1835 г. Причард споделят виждането на Пинел, че има 
хора със социално девиантно поведение, което не се дължи на 
базисни психотични причини, а на основни недостатъци в морал-
ната способност за саморегулация. Това състояние Причард нарича 
„морална лудост”( moral insanity), която има конституционален 
характер и има лоша прогноза на възможността за промяна 
(Zilboorg, 1944). 

1857 г. френският психиатър Б. Морел въвежда термина „мо-
рална дегенерация”. 
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Пръв нарича разстройството „психопатия” немският лекар Кох 
през 1891г, като допуска биологични причини в неговата етиология. 

В началото на 20 век Е. Крепелин (1915) определя психопа-
тията като гранично състояние между болестта и здравето и разгра-
ничава няколко разновидности: възбудими, неустойчиви, фантасти-
чудаци, скандалжии и с патологични влечения. 

Е. Кречмер (1921), като се позовава на своята теория за 
конституционалните телесни типове, определя три вида психопатия 
- шизоидна, циклоидна и епилептоидна.  

Курт Шнайдер (1931) разглежда психопатията в рамките на 
общото понятие „аномалия”. „От аномалните ние определяме като 
психопатични личности тези, които страдат от своята аномалност 
или карат другите да страдат.” Като следва подхода на Крепелин, 
той класифицира психопатите по ясно изразени и преобладаващи 
качества: хипертимни, фанатични, депресивни, тщеславни, неуве-
рени, с неустойчиво настроение, астенични, безволеви, експлозивни 
и безчувствени. С оглед на бъдещото развитие на концепта за пси-
хопатията, следва да се отбележи диференцирането от Шнайдер на 
„безчувствените” психопати. Според него те са „Хора, които съв-
сем или почти не изпитват състрадание, срам, чувство но 
собствено достойнство и угризение на съвестта. Безчувствените 
психопати по принцип за непоправими и невъзпитаеми. Често 
имат висок интелект.” Шнайдер утвърждава, че психопатните 
личности в никакъв случай не трябва да се схващат като болни. 

Принос в разбирането и изучаването на психопатията имат 
руските учени И. Ганнушкин(1933), М. Гуревич(1949), И. 
Случевский (1957) и В. Гиляровский(1954). Ганушкин утвърждава, 
че „психопатията е болест, но без начало и без край”. В своята 
книга „ Гиляровский ги приема като „дисхармонични личности” без 
психично заболяване, а Случевский като „патологичен вариант на 
типа на висшата нервна дейност”, което води до разбирането за 
конституционалния характер на разстройството.[6, 18-29 ] 

Най-цялостно, оригинално и значимо за клиничната и извън 
клиничната практика виждане за психопатията прави американ-
ският психиатър Харви Клекли (1941). В своята книга „The mask of 
sanity” той определя психопатията като „Тежка форма на емо-
ционална патология, прикрита зад фасадата на добро психично 
здраве”. Пръв прави цялостна концептуализация и определя 16 
черти на клиничния профил на разстройството. На тази методо-
логична основа Р. Хеър по-късно създава оригинална методика за 
оценка на психопатията (PCL), който с ревизираната си от 1985 г. 
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версия днес е основният инструмент за диагностика в клиничната и 
съдебните психиатрия и психология. 

През 1952 г. се въвежда DSM-1. В него се обособява като 
разстройство ASPD – Антисоциално личностно разстройство, като 
по-широко социопатно личностно нарушение. В DSM-2 (1968) се 
включва „Личностно разстройство и други неспецифични лич-
ностни разстройства” В тях се обособява антисоциална личност”, 
която се приближава отчасти до концепцията на Клекли. В DSM-3 
(1980) определянето на психопатията се измества към специфични 
поведенчески критерии като: импулсивна безотговорност и агре-
сивна антисоциалност, но се пропускат такива като: повърхностен 
чар, грандомания, слаба афективност и безсърдечие. В  DSM-3-R 
(1987) се прави опит да се обхванат повече от описаните черти на 
психопатията, като се добавя „липса на разкаяние”, но се пропускат 
важни междуличностни и афективни характеристики. Опитът това 
да се поправи в следващата редакция DSM-4 (1994) е неуспешен, а 
Антисоциалното личностно разстройство (ASPD) се дава като 
съставна (свързана) диагноза без да се индексира отделно. Крите-
риите за ASPD в DSM-5 са близки до тези от предходната редакция: 
раздразнителност, агресивност, лъжа, импулсивност, безотговор-
ност, несъответствие със закона, липса на разкаяние. Прави впе-
чатление, че четири от седемте характеристики на разстройството 
са в областта на враждебността, което показва връзката с исто-
рически сложилата се концепция за психопатия.  

Включването на много от характеристиките на психопатията в 
номенклатурата на разстройствата на личността и особено на 
антисоциалните такива както в американския DSM, така и в МКБ, 
не означава край на концепта психопатия.  

Това обаче създава трудности, както в теоретичен, така и в 
практически план, при разграничаването на двете разстройства и 
налага по-широк, включително психологически подход. 

 
Психопатията, като обект клиничната на психиатрия и 

психология 
 
Традиционно и в съответствие с особеностите на поведенческо 

проявление, психопатията винаги е била обект на психиатрията, 
независимо от нейното определение. Това обаче не е довело до 
намиране на строги медицински в т.ч. параклинични подходи за 
диагностика, както и специфично лечение, включително биоло-
гично, каквито има за другите разстройства и нозологични единици, 
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в този раздел на медицината. [ 7,17-23] Включването като критерии 
на някои от най-значимите за разстройството признаци (симптоми) 
в „Диссоциалното личностово разстройство”, като подвид на 
„Специфични личностви разстройства” и в МКБ-10 и в DSM-5 
далеч не означава, че въпросът е решен в „полза”на психиатрията.  
Напротив, редица личностни, поведенчески и социални особености 
на психопатията, макар и попадащи в Антисоциалното личностно 
разстройство, по своята същност и специфична констилация, немо-
гат да се определят само с него. Сравняването на Антисоциалното 
разстройство на личността и психопатията, макар и достатъчно 
широко представено, е до голяма степен несистематично и се 
базира на прилики и различия между сходни и дори повтарящи се 
индикации, изследвани в клинични и други институционални 
ситуации. Но има няколко значими различия, които се отбелязват в 
различните изследвания. Например при психопатията присъстват и 
то като определящи: намалена или плитка емоционалност, повърх-
ностен чар, словоохотливост и липса на емпатия. Освен това пси-
хопатите показват ниски нива на тревожност, депресия и друга 
обща психопатология. Като цяло изследваните лица, които имат 
АСРЛ са импулсивни и с безотговорно поведение (безработни, с 
разводи). Показват свръх възбудимост и реактивност на афективни 
стимули, което води до антисоциални поведения. Намалената афек-
тивна регулация особено е представена при гнева. При психопа-
тията също има разстройство на личността в емоционалната й 
сфера, но по пътя на намалената емоционалност и инхибиране на 
ответните реакции. Тя по-малко е изявена поведенчески. Но кри-
териите, отбелязани в МКБ и DSM са повече поведенчески. Това 
изглежда е опит да се увеличи надеждността им при поставяне на 
съответната диагноза, чрез свеждане до няколко видими обективни 
поведения: лъжа, измама, кражба, агресия. Определящи за психо-
патията обаче са отклоненията в междуличностната и емоцио-
налната сфери. 

Различията между психопатия и АСЛР се подкрепят катего-
рично и статистически. Така например определените с PCL-R  пре-
стъпници като психопати съставляват 15-20% от съответната 
популация, а диагностицираните с АСЛР – 50-80%. Тази асиметрия 
между двете диагнози показва, че повечето престъпници, опреде-
лени като психопати покриват критериите за АСЛР. Но повечето 
диагностицирани с АСЛР не покриват критериите за психопатия. 
Като се позовават на сходни статистически данни Р. Хеър и С. Харт  
по отделно утвърждават, че психопатия и АСЛР не са взаимоза-
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меняеми понятия. Макар и не в същата пропорция различие се 
открива и в разпространението на двете разстройства в общата 
популация. Докато психопатите в различните изследвания са около 
1%, то хората с АСЛР са 2% или 3-5%. С други думи, психопатът 
може да има АСЛР, но обратното е по-малко вероятно.  Характе-
ристиките на психопатията не са изцяло релевантни на тези на 
АСЛР, защото там се включват основно антисоциални поведения и 
се пренебрегват емоционални и междуличностни променливи. 
Също така обаче трябва да се отчита факта, че четири от седемте 
критерия заложени в АСЛР са в областта на враждебността, което 
означава, че разстройството следва исторически сложилата се 
концепция за психопатия. За това днес психопатията се приема за 
самостоятелен конструкт, който частично е представен в МКБ и 
DSM с някои свои характеристики (черти), но следва да се изследва 
и изучава специално. 

Този излизащ от тясно клиничното виждане подход дава въз-
можност не само за запазване на самото понятие, но и използването 
му в един по-широк теоретичен и практико-приложен аспект, в 
области различни от медицината. Това предполага и включването 
на различни специалисти в неговото идентифициране, прогнозиране 
и третиране. Естествено тук трябва да се постави въпросът за пси-
хологията, като фундаментална наука за психиката, включително 
разстроената и за психолозите като изследователи, експерти и 
терапевти. Това впрочем е факт във водещите световни практики. И 
ако го поставяме сега, то е по простата причина, че психопатията, 
като конструкт отсъства не само от психиатрията, а в психологията 
и психопатологията въобще не съществува.  

 
Какво всъщност е психопатията и защо съществува 

самостоятелно? 
 
Съпоставянето на клиничните критерии и показатели на 

психопатията (представена отчасти като АСЛР) в различните 
редакции на МКБ и DSM е необходимо,но не дава пълна представа 
за психическата й страна. Социоложката д-р Лий Робинс, спе-
циалистка по антисоциалните поведения, твърди че” Клиницистите 
немогат да измерят черти като емпатия. Така, че им е по-лесно 
да ги пропуснат от списъка с критерии и да включат явните 
поведения” 

Днес след повече от два века клинични и емпирични из-
следвания, за някои психопатията се определя като „все още 
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загадъчно състояние”. Според М. Де Лиси „Психопатията е 
клиничен конструкт, определян като разстройство на личността, 
изразяващо се в междуличностни, афективни, свързани с начина на 
живот и поведенчески особености, определящи едно широко-
обхватно антисоциално поведение”. На антисоциалната същност на 
психопатията се позовава и М. Хъс „ Терминът психопатия……сега 
се използва за обозначаване на клиничен конструкт, специфична 
форма на антисоциално личностно разстройство” [4,72].  Но само 
тази страна на психопатията, макар и важна и измерима далеч не 
изчерпват в съдържателен план нейната същност, която е значи-
телно по-богата. Тук става въпрос за такива характеристики, като 
емоционален дефицит, липса на eмпатия и чувство за вина или  
безотговорност, които неизменно присъстват в описанията на 
разстройството след  фундаменталния труд на Х. Клекли. Но те за 
разлика от поведенията не са пряко наблюдаеми. Отчитайки това 
Р.Хеър определя психопатията като конструкт, чиито характери-
стики отразяват нарушения в междуличностен, афективен и импул-
сивно-поведенчески план . Определението на Обществото за научно 
изучаване на психопатията (Society for Scientific Study of 
Psychopathy – SSSP) представя психопатията като „Констелация от 
характеристики (черти) – афективни, междуличностни, импулсив-
ни и антисоциални поведения.” 

Най-пълното описание на психологическата картина прави 
споменатия американски психиатър Х.Клекли.[4 ] В  третата част на 
книгата си „Под маската на нормалността” той разглежда основните 
характеристики (черти) на психопатите: 

1. Повърхностен чар и добра „интелигентност”. 
Когато човек вижда психопата за пръв път, той създава 

впечатление за любезен и приветлив. Показва се като вежлив и 
приятелски настроен. Лесно се завързва разговор с него, защото 
проявява интерес към събеседника и различните теми. Цялостното 
първо впечатление е за нормален и дори щастлив човек. Прави 
впечатление, че е естествен и че не се старае да спечели благо-
разположение с някаква скрита или користна цел. Не показва из-
лишна и прекомерна дружелюбност. Показва добра интелигентност. 
Не споделя емоционални или социални грижи и проблеми.  Създава 
впечатление за психическа нормалност. Тези особености не е 
задължително да се проявят, но са доста чести. 

2. Липса на делюзии и ирационално мислене. 
Психопатите нямат симптоми на психотичност. Не чуват гла-

сове. Не показват депресия или неадекватна активност. Външно 
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приемат социалните ценности и норми. Мисленето е логично. 
Показват по принцип, че разбират последиците от неразумното и 
асоциалното си поведение. На думи очертават добри и приемливи 
житейски планове и намерения. Диагностично не показват нищо, 
което да ги свързва с патология. Не само, че нямат налудности, но 
реагират с нормална емоционалност. Изказаните убеждения могат 
да убедят дори скептичния изследовател, че става въпрос за пси-
хично здрави хора. Нещо повече, на думи проявяват справедливост, 
топли чувства, преданост и лоялност. 

3. Липса на невротични прояви (симптоми). 
Такива в клиничния смисъл по принцип липсват. Даже 

показват известен „имунитет” към безпокойство и тревога. Те са 
уравновесени. В институционална среда ( затвор или клиника за 
принудително лечение), може да станат неспокойни или да покажат 
несигурност, но поради условията, а не от чувство за вина и 
разкаяние за извършено деяние. 

4. Ненадеждност. 
Въпреки, че създават повърхностно впечатление за сигурност и 

стабилност, психопатите нямат чувство за отговорност и ангажи-
мент. Независимо от поетото задължение, неговата важност или 
спешност, те не го изпълняват и не преживяват това като нещо 
лошо. Не изпълняват финансови задължения, но за определен пе-
риод от време могат да се представят за редовни и с това да 
заблудят. Тези им прояви са както във важни, така и в обикновени 
ситуации. По този повод Клекли заключва: „Психопатът не е по-
следователен в своята непоследователност, но е последователен в 
своето непостоянство”. 

5. Лъжливост и неискреност. 
Психопатите показват забележително пренебрежение към 

истината, както за минали неща, така и бъдещи обещания и сегашни 
намерения. Но при тях липсват традиционните признаци на хитрия 
лъжец (вербални и невербални). Могат да лъжат без причина, а 
когато бъдат хванати показват изненада и яд. 

6. Липса на разкаяние и срам. 
По принцип психопатите не могат да приемат, че са виновни за 

собствените си неудачи или за неприятностите, които причиняват 
на другите. Категорично отричат всякаква отговорност и обвиняват 
другите. В някои случаи външно могат да признаят, че проблемите 
им са резултат на собствени грешки. Но това в никакъв случай не е 
искрено и цели подвеждане и спечелване на доверие(манипулация). 
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7. Неадекватно мотивирано антисоциално поведение. 
Изразява се в лъжи, измами, кавги без угризение. Често се 

ангажират с кражби, подправяне на документи и други престъп-
ления от които имат удивително малка полза. Не се вижда явната 
користна цел. При тези прояви не се откриват признаци на ком-
пулсивност, импулсивна невротичност или клептомания. Липсват и 
обективни причини, свързани с удовлетворяване на някаква зна-
чима потребност. Няма доказателства и за инстинктивност на тези 
самонавреждащи поведения. 

8. Вземане на грешни решения и неучене от собствения опит. 
Психопатите се отличават с това, че правят нелепи грешки, 

когато трябва да вземат решение за себе си. Успоредно с това на 
теория могат правилно (отлично) да оценяват ситуации, дори когато 
в тях има морални или емоционални фактори. На това се дължи 
доброто им представяне на тестове (защото отговарят по принцип). 
Могат да дават правилни решения докато не се запитат: „Какво 
трябва да направя?” 

9. Патологична егоцентричност и неспособност за любов. 
Психопатите винаги за егоцентрични. Неспособността им да 

дават любов на другите не е абсолютна обаче. Могат да проявяват 
отделни харесвания или нехаресвания, но тези афективни реакции 
са силно ограничени и мимолетни за да се нарекат обич. Могат да 
симулират любов или родителска привързаност. Но като цяло 
любовта им е към себе си (self – love). 

10. Оскъдност на афективните реакции. 
Освен липсата на обектна любов, психопатите показват и общо 

намалена чувствителност и нейната изява. Макар, че може да 
изглеждат развълнувани, ядосани или да показват ентусиазъм или 
мъка, тези преживявания са външно показни, а не дълбоки. Също 
така нямат чувство за хумор, но могат да се смеят. 

11. Специфична липса на инсайт. 
В сравнение с психотичните пациенти, психопатите изглежда, 

че имат адекватни прозрения.Но това е на пръв поглед. В по-дълбок 
смисъл те губят инсайта, дори повече от някои шизофреници, които 
макар и налудно са последователни. Това засяга най-вече виждане-
то им за себе си. Учудващо е с оглед на добрата им способност за 
разсъждаване, че не могат да се преценят обективно, а обвиняват 
другите с различни рационализации. Понякога са самокритични но 
това не е в резултат на някакъв инсайт, по-скоро симулиране на 
такъв. Здравият разум на психопатите е по-неразбираем от този на 
психотичните пациенти. При тях има неспособност да се разберат 
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поради периферния образ, който си създават. Тъй като не могат да 
разберат другите, не могат и да имат и представа как те виждат тях. 
Имат пълна липса на самооценка. 

12. Несъответни междуличностни връзки. 
Психопатите немогат да проявяват отзивчивост, доброта и 

доверие в отношенията си към другите освен повърхностно и пре-
сторено, с някаква користна цел. Може да се показват като вни-
мателни, любезни, чувствителни и услужливи в ситуации, които не 
изискват много усилия. Дори понякога могат да са щедри. Тези 
прояви обаче са измамни.  

13. Странно и отблъскващо поведение при пиене, а понякога 
и без пиене. 

Въпреки, че някои психопати не пият въобще, алкохолът при 
повечето е съществена част от начина им на живот. По-принцип не 
стигат до тежки интоксикации и делир. Има обаче съществена 
разлика между обикновения човек, който пие много и психопата. 
Първият пие с очакването, че алкохола ще му донесе облекчение. 
Такива са хората невротици с дълбоки фундаментални конфликти. 
След пиене те имат угризение и чувство за вина. Основната при-
чина за пиенето при психопатите може да се търсят в ефекта на 
алкохола, който улеснява проявата на чертите на разстройството – 
агресия, грубост, насилие, бърза смяна на настроението. В случая 
алкохолът дава импулс на нещо ,което вече съществува като 
даденост или улеснява поведение, което е заложено по-дълбоко в 
личността. Това може да се случи и при употреба на малки 
количества алкохол, което навежда на мисълта, че такива поведения 
може да се реализират и в трезво състояние. Чертите на личността и 
поведенията се запазват, даже ако психопатите не пият дълго време. 
При по-младите психопати алкохолът допринася за поведение, 
характерно за възрастните такива. 

14. Рядко извършване на самоубийства 
Въпреки неблагоприятните личностни черти, психопатите не 

са склонни към самоубийствени актове. Макар, че някои автори 
намират суицидни тенденции, те по-скоро имат „имунитет” спрямо 
тях. Не са изключени хистрионни и демонстративни и театрални 
опити или заплахи с цел манипулиране. 

15. Безличен, банален и слабо интегриран сексуален живот. 
Сексуалният живот на психопатите има особености, но хомо-

сексуализмът и други отклонения не са главна характеристика. 
Установено е, че при пациенти със сексуални отклонения има и 
такива с поведения наподобяващи психопатия. Но истинските 
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психопати не показват девиации във влеченията. Въпреки това има 
случаи на аномално сексуално поведение, вероятни при такива 
индивиди, където двете разстройства се припокриват. Проявите на 
сексуални девиации при психопатите се дължат на неспособността 
им за правилна преценка на това, което другите считат за отвра-
тително. Забелязано е, че при тях неприемливото сексуално пове-
дение се потенцира и предизвиква от допълнителни импулси като 
желание за нещо различно  или екпериментиране. Поради неспо-
собността си за истинска любов, в секса те не включват междулич-
ностен момент, и сексуалният контект е само физически без емоция. 
Установено е, че не отдават значение и на гениталното удоволствие 
(simple itch,  просто сърбеж). Сексуалните им „подвизи” целят 
повече унижение на другия и подкрепа на самочувствието. 

16. Неспособност за следване на житейски план 
Психопатите показват поразителна неспособност да следват 

планове, независимо дали са добри или лоши. Те нямат стремеж 
към постигане на цел. Нелепото им и объркано поведение им пречи 
да реализират целенасочено нещо престъпно или правилно. При тях 
има разминаване на между намерение, здрав разум и воля и това ги 
прави ирационални. 

 
Криминални и пенитенциарни проявления 
       
Фундаменталният труд на Х. Клекли винаги е представлявал 

„златен стандарт” в изследванията на психопатията. На базата на 
изведените от него черти се създава възможност за създаване на 
диагностични инструменти, оценка и прогнозиране на редица пове-
дения, най-вече свързани с тежки насилствени престъпления. Пора-
ди ограничения обем на този доклад, не може да се разгледа по-
цялостно тази страна на психопатията. Но без маркирането на някои 
криминални и пенитенциарни аспекти, нейното представяне би 
било непълно и ограничено в клиничен аспект. 

Днес връзката на психопатия с криминалното поведение  
теоретично и емпирически е категорично доказана. [7, 55-101] Има 
множество изследвания, които показват, че във всички демографски 
групи психопатите са по-изявени и се свързват с такива деяния 
като, грабежи, нападения, отвличания, сексуални посегателства, 
вандализъм, телесни увреждания и убийства. Психопатите извърш-
ват повече престъпления от средния криминален нарушител.  Из-
следвания показват, че същите е 25 пъти по-вероятно да станат 
престъпници от нормалните хора. Като цяло престъпното поведение 
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се приема за съществен компонент на психопатията, особено в 
случаите на тежките, продължаващи, сексуални и насилствени пре-
стъпления против личността. Статистически данни при изследване 
на затворници показват, че 100% от идентифицираните като психо-
пати са извършители на тежки насилствени престъпления срещу 
68% от изследваните затворници непсихопати. Като цяло осъде-
ните за насилствени престъпления психопати за 3,5 пъти повече от 
осъдените за същите престъпления непсихопати. Макар и да има 
различни други начини и форми на насилие, това извършено от 
психопата е най-впечатляващо и интересно за психологията, главно 
поради неясната, нелепа и в някои случаи несъзнавана мотивация. 
При повечето тежки  престъпления  против личността, насилието не 
намира някакво рационално обяснение и се приема като “male in se” 
(зло за себе си) самоцелно. 

В склонността на психопатите към насилие има различия, като 
се различават, както при агресията два вида: инструментално и 
реактивно. Едното е целенасочено и умишлено, а другото е емо-
ционален отговор на някакъв стимул, външен, но и вътрешен. 
Установено е, че при психопатите насилието се изразява повече с 
целенасочена умишлена (инструментална) агресия, докато при не-
психопатите агресията е повече реактивно-емоционална.  

При обсъждане на връзката между психопатия и насилие 
заслужава внимание и още един факт. В психиатричните клиники, 
където се настаняват за принудително лечение осъдени с граждан-
ска мярка за безопасност (civil commitement), случаите на инсти-
туционално насилие са много по малко от тези в пенитенциарните 
заведения, където са осъдените престъпници. 

Съществуват много изследвания и неоспорими доказателства 
за връзката на психопатията с извършване на убийства и сексуални 
престъпления. Много често те са съчетани. Макар, че могат да се 
дължат на различни личностни и ситуативни причини, една зна-
чителна част и то такива извършвани с особена жестокост в условия 
на продължаване, са дело тъкмо на безспорни психопати. Някои 
автори отдават значение на „сексуалния промискуитет” и липсата 
на емоционална взаимност в междуличностните полови отношения,  
което създава предпоставка за сексуално насилие [huss]. Като цяло 
се застъпва балансирано мнение, че сексуалните престъпления са 
резултат на липса на контрол върху сексуалното влечение и извра-
тена насоченост. Но такива проявяват и други престъпници, които 
не са психопати. Антисоциалният характер на сексуалното престъп-
ление, не се приема като достатъчно основание за свързването му с 
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психопатия непременно. Счита се , че при него липсват типичните 
за нея, емоционалните и междуличностни аспекти. Например из-
вратеният сексуален престъпник може да прояви чувство за вина и 
да се разкая, но психопатът – никога. Възможно е сексуалното 
престъпление да се дължи на психопатия плюс друго разстройство, 
но винаги едното е водещо. Като причина за сексуалните девиации 
при психопатите се приемат дефицитите в афективния и между-
личностен фактори. Според Портър и съавтори сексуалните пре-
стъпници не са напълно психопати, но когато са, може да се стигне 
до сексуален садизъм [3, 234-301]. Поради това някои свързват 
психопатията със сексуалното насилие по-категорично. Дори през 
50-те години на 20 век е въведен терминът „сексуален психопат”. 
При тях психопатията се съчетава с повишена сексуална възбуди-
мост. Изследвани са мъже с високи стойности на ПЧЛ-Р (над 30 т.), 
които при фалометрично тестване са показали повишена сексуална 
възбудимост. Тук сексуалното престъпно поведение изглежда двой-
но обусловено. От една страна от невъзможността за овладяване на 
сексуалния импулс, а от друга склонност към насилие, поради 
самото разстройство. Това дава повод за много изследвания в тази 
насока, включително  на най- страшните и отвратителни убийства, в 
които присъства сексуален компонент почти винаги. Става въпрос 
за серийните убийци, като емблематичният Тед Бънди, признал над 
34 убийства със сексуално насилие и извратеност. 

Връзката между психопатия и садистично поведение е пока-
зателна и с това, че психопатът убиец получава удоволствие повече 
от акта на убийството , а не от сексуалния. 

При изследване на 125 убийци, където като независима про-
менлива е била приета резултата от ПЧЛ-Р с 30т., а за зависима 
променлива доказателства за сексуално садистично насилие, се 54% 
от психопатите са извършили сексуално садистично убийство, 
срещу 22% от непсихопатите. От това се прави изводът, че пси-
хопатите е по-вероятно да извършват сексуални убийства със 
садистично, безпричинно насилие. Отдава се отново на липсата на 
емпатия, която е съчетана с „тръпка” от деянието.Тъй като психо-
патите нямат емоционални задръжки, които да ограничават наси-
лието, те се различават от другите убийци. Това има практическо 
значение освен за оценка на риска, също и криминалистиката за 
стесняване на кръга на заподозрените, като от профила се изключат 
реакциите на гняв и ярост за сметка на липсата на емпатия и 
наличието на тази специфична „тръпка”. 
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Пенитенциарният аспект включва проявленията на разстрой-
ството и третирането на лишените от свобода психопати в спе-
цифичните условия на пенитенциарната среда и регламентация.  

Психопатите не само извършват едни от най-гнусните пре-
стъпни деяния, но са и проблем на затвора. Те имат високи нива на 
дисциплинарни нарушения в изправителните заведения и клини-
ките с висока степен на сигурност. Тези нарушения могат да бъдат 
различни: побойща, агресивен хомосексуализъм, опити за бягство, 
нападения над охраната . Агресията, която психопатите проявяват в 
затвора може да бъде и само вербална – ругатни, заплахи и обиди. 
Тези поведения се проявяват още в началото на изтърпяването на 
наказанието, което е различно от поведението на другите недисцип-
линирани затворници, които извършват нарушения обикновено 
след периода на първоначалната адаптация. 

Твърде вероятно е това да се дължи на емоционалните де-
фицити на психопатите и по-специално на установената липса на 
страх. Доказано е дори физиологически, че те нямат нормален 
адекватен отговор в очакване на неприятни стимули. Докато затвор-
ниците непсихопати в голямата си част се страхуват от усложняване 
на положението си, от наказания и загуба на придобивки, 
психопатите изглежда не се влияят от това, следвайки собствените 
си импулси, идващи от самото разстройство. Това е необичайно и 
подобни инциденти  изненадват персонала, който не е подготвен. В 
този смисъл може да се каже, че избухливият, буен и недисцип-
линиран затворник е по-малко опасен от „празния”, неизпитващ 
страх и непредвидим. Не случайно Р. Хеър предупреждава, че 
„когато служителите не знаят или не подозират психопатия още при 
първите си контакти могат да пострадат сериозно (смърто-
носно)”[1,23-27 ]. 

За дисциплинарни нарушения или криминално институцио-
нално поведение в различни случаи могат да допринесат такива 
качества като ниският фрусрационен праг, водещ до нисък праг за 
освобождаване на агресия  и насилие. При това следва да се отчита 
факта, че агресията и насилието при психопатите имат инструмен-
тален характер, за разлика от това на непсихопатите, където те са 
реактивни. Тъкмо инструменталното, умишлено насилие, което те 
проявяват ги прави по-опасни. От друга страна липсата на силни 
емоции, не означава, че не могат да показват такива. Например 
психопатите могат да проявяват ярост и гняв, но не в резултат на 
тяхното изпитване, а инструментално за контрол на ситуацията и да 
манипулират другите. 
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Следва да се каже, че макар и признат прогностичен фактор за 
насилие, психопатията не е абсолютен такъв. Автори правят уго-
ворката, че това все пак зависи от обстоятелствата, защото има 
разлика между насилието в общността, където няма контрол и 
насилието в затвора. 

Други черти, главно свързани с междуличностния фактор, 
определят пенитенциарно поведение на психопатите, което е 
противоположно на нарушенията и насилието. Повърхностният чар 
и разговорливост често могат да подведат дори опитните служи-
тели, които да възприемат тези затворници като надеждни, добри и 
безопасни. Има случаи, когато даже са предизвиквали симпатия и 
доверие. Това отчасти се дължи и на уменията им да лъжат и 
манипулират и то много успешно. Също така проявяват желание за 
сътрудничество и критичност към нарушителите на реда и 
дисциплината. Не е случаен фактът, тъкмо психопатите 2,5 пъти по-
често биват предсрочно освобождавани от затвора, макар да е 
известно, че са по-склонни да рецидивират с ново престъпно си 
поведение и пак да бъдат съдени. . Следва да се има предвид, че при 
психопатите има разминаване между вербарлното изразяване на 
отношения и намерения и реалното поведение. Според Р.Хеър те 
едно казват, но друго вършат. За това при оценката на риска следва 
да се отчита, че доброто впечатление може да е резултат на 
разстройството, сиреч измамно и подвеждащо. 

Друга група черти са свързани с представянето на психопатите 
в общността на осъдените. Тук особено значение имат свръх висо-
кото им самомнение ( grandiose sense of self worth), което често се 
изразява в самохвалство, демонстриране на превъзходство в раз-
лични умения, включително и криминални такива. Ако не бъдат 
разобличени и дискредитирани, това им носи статусни предимства. 
Друга черта обаче, а именно безотговорността, намираща израз в 
прехвърляне на вина, обвиняване на другите за неща, случили се 
заради тях, се оказва пречка за приобщаване. В специфичната 
затворническа субкултура, която има свои норми, подобно поведе-
ние не се приема добре и психопатите често биват отхвърляни, 
въпреки привидния си чар и общителност. Друго, което пречи на 
интегрирането им в затворническата общност е липсата на еле-
ментарна емпатия и сътрудничество. Колкото и да са умели в арти-
стичните си изяви и манипулации, психопатите с времето се 
„издават” и стават неприятни и ненадеждни за партньорство. 

От казаното до тук става ясно, че психопатията е разстройство, 
което може да доведе до редица пенитенциарни проблеми и следва 
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да бъде отчитано в различните сфери на дейността в затворите. Тук 
трябва да се цитира Р.Хеър, който в един доклад, предназначен за 
ФБР казва: „Психопатите представляват сериозно предизвикател-
ство пред всеки, който участва в наказателното правораздаване, 
включително следователи, съдии, прокурори, адвокати, пробацион-
ни и корекционни служители, психолози, психиатри и социални 
работници”     

 
Диагностикап на психопатията 
 
Дълго време идентифицирането на психопатията е ставало на 

базата на оценката на клинициста, формирана от наблюдение на 
видими поведения на пациентите и на снемане на анамнестични 
данни. Това създавало предпоставки за грешки обърквания и смес-
ване на диагнози. Следва да се отбележи и обстоятелството, че 
преди Клекли 1941 г. не е имало единна, общоприета картина на 
разстройството. Единственото нещо, което се е знаело със сигур-
ност е било ,че не е психоза. Всеки е разглеждал психопатията 
според собственото си виждане и усет за нормалност[7, 42-49]. 

През 80-те години на 20-ти  век канадският психолог Робърт 
Хеър създава Psychopathy Checklist ( PCL), който допълва и променя 
през 1985 г и става (  PCL-R или ПЧЛ –Р).[2,7-16] От тогава с него 
работят стотици клиницисти и психолози в клиничната ,съдебно- 
психиатричната и психологическа практика и за емпирични научни 
изследвания. Тестът наистина откривал класическия психопат на 
Клекли. Показал висока надеждност и валидност при различни 
групи пациенти и клиенти на затворите и други заведения за при-
нудително лечение. Нещо повече, методиката на Хеър дала въз-
можност не само за диагностициране на разстройството, но и за 
допълнително изучаване и прецизиране на самия конструкт 
психопатия. За Хеър било от изключителна важност разбирането на 
структурата, което води до разбиране на функционирането. Това 
обаче се оказало труден въпрос, тъй като чертите на психопатията, 
често са латентни и не са пряко наблюдавани. Това наложило 
конструкта да се изследва на базата на много променливи при 
различни обекти с различни методи. При проведеното изследване 
на 6929 клиенти (мъже, жени, психиатрични пациенти и престъп-
ници) се установило, че мярката е съвместима, както с традиционно 
– клиничната, така и модерно-емпиричната концептуализация на 
психопатията. 
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Самият ПЧЛ-Р представлява въпросник от 20 айтеми, 12 от 
които се припокриват с характеристиките на Клекли, а 8 излизат 
извън неговата представа за концепта. Изследването се състои от 
две части: събиране на паралелна информация (collateral informa-
tion) и полустандартизирано интервю (semi structured interview). 
Резултатът за всеки един от въпросите може да бъде 0, 1 или 2. 
Максималният сбор е 40, но за психопатия се считат резултати 
около и над 30, а в някои случаи и над 25. Първата част на 
изследването включва събиране на информация от различни източ-
ници – документи, чужди мнения и пр. Втората е интервю, където 
се прави разговор с клиента по всяка една от точките на въпрос-
ника. Оценката се дава на база на сравняване на двата резултата. 

Р.Хеър със сътрудници създава и детски вариант на ПЧЛ-Р. 
Това е PCL-R –YV, който е предназначен за изследване на деца от 6 
до 13 години. В него акцентът е върху неемоционалност, експлоа-
таторски междуличностен стил и импулсивно поведение. Данните 
се вземат от родители, попечители и учители. 

Създаден е също и скрининг версия на въпросника. (PCL-
SV).Това е значително опростен вариант на стандартния инстру-
мент, който се състои от 12 айтеми. Изпробван е върху 2250 мъже е 
жени, клиенти на съдебната и на пенитенциарната система. Показал 
е надеждност и  коефициент на съвпадение в сравнение с ПЧЛ –Р – 
0,9. 

Към инструмента и концепта на Хеър не липсват и критики. 
Една от тях е свързана с твърде широкият профил (кръг от черти), 
които изследва и с вероятността да бъдат определени като психо-
пати много хора (overdiagnosis) и да бъдат осъдени тъй като 
психопатията не е фактор на невминяемост.  Друга критика обръща 
внимание на тавтологията на  някои от айтемите във въпросника, 
както и на възможната фундаментална атрибутивна грешка при 
оценката. Не се обръща достатъчно внимание на Съобщава се също, 
че половината от критериите могат да се дължат на фронтална 
мозъчна увреда или друго психично заболяване. Като недостатък 
също така се сочи голямата зависимост на резултата от личността 
на изследователя и по-специално от неговата емпатия.Голямата 
валидност на ПЧЛ-Р се обсъжда и поради факта, че в него 
прекалено се отдава значение на престъпното поведение, което не е 
толкова представено в класическата картина на Клекли . Изказват се 
и съмнения относно надеждността ПЧЛ-Р за измерване на афек-
тивните фактори. 
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В психологическата диагностична практика и изследователска 
дейност има и други опити за създаване на специализирани мето-
дики или използване на вече съществуващи такива при откриване 
на черти на характера и поведенчески констелации, свързани с 
психопатия. 

Такъв инструмент е Psychopathic Personality Inventory (PPI). 
Това е тест за самостоятелно измерване на психопатия, разработен 
за общо приложение. Съдържа 154 айтеми, разделени в 8 субскали, 
които показват диспозиции релевантни на психопатията. 

Съществува и методика  P-Scan. Това е неклиничен инструмент 
за общо впечатление за това дали изследваният може да е психопат 
или е предразположен към асоциално насилствено поведение. 
Съдържа описание на 120 психопатични черти, в четирите фактора: 
30 – междуличностни, 30 - афективни, 30 – начин на живот и 30 – 
антисоциални. Оценката е на база откриване на наличие в из-
следвания обект. 

Има и един свръх опростен трикомпонентен модел, който може 
да се използва за насочване при идентифициране на психопатия. 
Той се състои от оценка на невъздържаност, безсрамност и подлост. 

Правени са опити за психологическо диагностициране на 
психопатия в помощта на MMPI, но заключението било, че тестът 
не е високо свързан с конструкта на психопатията и не е ефективно 
да се използва за скрининг на разстройството. Поради това е 
създаден тест за самооценка, базиран на 16-те характеристики на 
психопатията на Клекли ( Minnesota Temperament Inventory), но 
поради склонността на психопатите да отговарят социално жела-
телно на self-report въпросници, резултатите били незадоволителни 
като цяло. 

Надеждността на диагностиката на психопатията се помрачава 
и от голямото многообразие на откритите аномалии и функцио-
нални особености при ЯМР изследване на мозъка. Различните 
автори съобщават слабо или засилено функциониране на: фрон-
тален дял, на темпорален дял, на лимбичната, на паралимбичната 
система, на амигдалата, даже и тилния дял. Интересното обаче е, че 
тези изследвания се правят на вече идентифицирани с ПЧЛ –Р 
пациенти. За това се съобщава, че единствено инструментът на 
Хеър има висока степен на сходимост с невробиологичните изслед-
вания. Дебатът се усложнява и от „намесата” на други невробио-
логични фактори като невротрансмитери, хормони, намалена стре-
сова реакция . 
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Интерес за първичното определяне на психопатията или 
нейното допускане биха представлявали по-задълбочени изследва-
ния на когнитивните процеси особено моралното мислене и 
вниманието, както и емоционалната устойчивост на различни 
стимули. 

 
Третиране (терапия) на психопатията 
 
Въпросът за адекватното третиране на психопатите, винаги е 

бил актуален и винаги е срещал големи трудности при неговото 
практическо решаване [7, 50-66]. Тези трудности произтичат най-
вече от характера на самото разстройство, което определя един 
особен тип клиент, меко казано „труден”. Ако под третиране разби-
раме главно различни форми на психотерапия и психологическо 
консултиране, то трудностите произтичат от определени черти на 
характера, особености на психическите процеси и състояния в 
когнитивната, емоционалната и поведенческата сфери. 

Така например липсата на нормални афективни реакции, 
емоционалната бедност или „ безчувственост”, правят по думите на 
К.Шнайдер тези психопати „по принцип непоправими и невъз-
питаеми”[8, 41]. Невъзможността да изпитват емпатия, от друга 
страна, води до невъзможност да усетят същата, когато се проявява 
спрямо тях самите. 

По отношение на когнитивните особености, основният проб-
лем е специфичното мислене и по-специално неговата емоционална 
несвързаност. Ако нормалният човек чувства разликата между 
доброто и злото естествено, то психопатът трябва да мисли. „Той 
знае нотите, но не и музиката.”. Също така психопатите не разбират 
добре смисълът на абстрактните понятия и метафорите. 

В съществуващата литература има описани много случаи, 
опити за терапевтично повлияване и различни методики, но като 
цяло заключенията са твърде условни или крайно песимистични    
Още Х.Клекли е установил, че психопатите не могат да формират 
емоционални връзки, необходими за ефективна психотерапия и не 
биха имали полза от такава. За това препоръчвал „наблюдение и 
контрол”.  

Самите психопати не са мотивирани и са склонни да търсят 
терапия, само когато това е в техен користен интерес( например 
условно освобождаване). Груповите инсайт-ориентирани терапии 
допринасят по-скоро вреда, защото ги научават по-добре да мани-
пулират и мамят. Има данни, че психопатите получават малка  или  
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никаква полза от психотерапевтичносто третиране и по-рано 
напускат програмите. Така например при третиране на 176 души 
(психопати  и непсихопати обвиняеми и затворници) били получени 
следните резултати: от нетретираните психопати рецидивират 55%, 
а от третираните – 78 %. Мнението, че традиционната групова 
терапия прави психопатите по-лоши се споделя и от други изсле-
дователи. Като неефективни се определят психоанализата, клиент-
центрираната терапия, психодрамата, електрошоковата и медика-
ментозните терапии. Както беше споменато причината е в характера 
на психопата и тяхното отношение към психологическата помощ 
(лечение). Всички терапии изискват активно участие на клиента. Но 
психопатите не намират, че имат психически или емоционални 
проблеми. Обратното, те се възприемат като добри и нормални и 
нямат никакво желание за промяна. Показват или враждебност към 
интервенцията или я приемат на шега. Споменатата емоционална 
дефицитност ги прави неспособни за емоционален инсайт, към 
който са насочени повечето вербални методи. А пък липсата на 
емпатия блокира отношението с терапевта. Установено е, че няма 
значение дали психопатът е първичен (неемоционален и кораво-
сърдчен) или вторичен (лабилен и гневлив). И двата типа са 
неподатливи на терапия .Общото мнение, че самото естество на 
психопатията (повече биологично, отколкото психически определе-
на) я прави нелечима, а чертите на психопата – неподлежащи на 
корекция. 

На този общо взето негативен фон има и някои оптимистични 
виждания за положителен ефект от терапия. Такива са по-ранните 
изследвания на  Корсини и Роджърс, но това са по-скоро изолирани 
и недоказани случаи. Като цяло няма доказателства за ефективно 
третиране на възрастни психопати, заключва Р.Хеър. 

 Положителни резултати при работа с непълнолетни са 
отчетени с метода на „декомпресия” ( decompression treatment )Това 
е интензивна монотерапия по няколко часа на ден в продължение на 
шест месеца и даже над година. Цели бавно методично възстано-
вяване на социалните връзки и чувства. Резултати от пилотно 
проучване на Колоуел (2001) показват при три групи следните 
резултати: при нетретираните 70% рецидивират, при третираните с 
традиционна групова терапия – 20%, а при третираните с деком-
пресия – 10 %. Изводът, който се прави е, че ако при възрастните 
психопати третирането ги прави по-лоши, то при младите се забе-
лязва видимо подобрение, даже с традиционната групова терапия. 
Резултатите от по-голяма извадка показали намаляване на ефекта, 
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но като цяло не го опровергават. Очертала се и зависимост от 
изходното ниво на психопатия измерено с ПЧЛ-Р, което не тряб-
вало да е повече от 31, както и от продължителността на терапията, 
която не трябва да е кратка. 

Макар да са съществували очаквания, че Терапевтична общ-
ност (ТО) би могла да повлияе положително поведението на 
психопатите чрез промяна на социалната среда ,получените резул-
тати при институционални клиенти не ги потвърждават. Напротив, 
данните сочат, че включените в такива общности влошават 
поведението си поради „усъвършенстване”. Подобно мнение се 
изказва и от Р. Джеймс в книгата „Третиране на криминални психо-
пати в терапевтични общности” „Психопатите са показали по-малко 
клинично подобрение, по-ниски нива на мотивация и са били 
извеждани от програмата по-рано от непсихопатите.”  

Твърде много се е залагало и на Когнитивно-поведенческата 
терапия, където за добри резултати говорят Вонг и Хеър. Повечето 
обаче изказват съмнения. Дори тези с подобрение, рецидивирали и 
то с насилие. 

Поведенческата модификация също няма доказателства за 
ефект, а може да подбуди психопатични тенденции и наклонности. 

Мултиситемната терапия (MST) е доказала ефект при непъл-
нолетни престъпници. Въпреки, че не е използвана при възрастни, 
има очаквания за подобен. 

Както се вижда от този кратък  преглед, резултатите от опитите 
за положително повлияване (третиране) на психопатите са 
противоречиви. Като цяло обаче няма категорични доказателства, 
че някоя терапия е ефективна за намаляване на риска от реци-
дивизъм. Някои процедури, които са приложими при обикновените 
престъпници при психопатите са вредни и увеличават този риск.  

А може би не трябва да се пренебрегва твърдението на Харис и 
Райс, че психопатията е еволюционно наложила се „стратегия за 
живот”. 
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Резюме: Настоящият доклад представя резултати от две изслед-
вания върху организационния климат и трудовото поведение. В първото 
изследване, базирано на многодименисионален модел за измерване на 
организационния климат с извадка от 325 предимно млади служители се 
предследява ролята на различни характеристики на климата върху 
мотивацията и контрапродуктивното поведение. Второто изследване с 
извадка от 498 служители, от които повечето жени (62%) и с висше 
образование (87%), се проследява ролята на подкрепящия организационен 
климат за ангажираността в работата. Резултатите доказват значи-
мата роля на организационния климат както върху негативното или 
контрапродуктивното поведение, така и за мотивацията и ангажи-
раността на служителите. 

Ключови думи: организационен климат, мотивация, ангажираност, 
контрапродуктивно поведение 
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Summary: The paper traced out the results from two different studies on 

organizational climate and work behavior. In the Study 1 was presented results 
from survey on a multi-dimensional organizational climate measure, motivation 
and a counter-productive work behavior in sample of 325 mainly young 
employees. In Study 2 was presented results from survey on supportive 
organizational climate and work engagement in sample of 498 employees 
mainly female (62%) and higher educated (87%). The results presented 
significant influence of organizational climate both on negative or a counter-
productive behavior, motivation and work engagement.  
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1. Увод 
 
През последните години все повече се налага убеждението, че 

успехът на една организация зависи не толкова от нейните финан-
сови, информационни или технологични, а по-скоро от човешите 
ресурси, с които разполага. „Служителят е по-важен от клиента“, 
казва Винийт Наяр, който е определян като Питър Дракър на 21 век. 
Той ясно подчертава, че проблемите при управление на персонала 
са сред най-актуалните и важни въпроси за всяка организация, 
която търси успех в условията на динамична и глобализираща се 
среда. Нарастват усилията за осигуряване на безопасни и сигурни 
условия на труд, за повишаване на благополучието на служителите, 
но същевременно нарастват и очакванията от страна на органи-
зациите за по-голяма „възвръщаемост“ на тези вложения. От 
успешното управление на трудовото поведение зависи не само 
ефективността, но често и оцеляването на организацията в силно 
конкурентната среда. Вложенията за повишаване на мотивацията и 
ангажираността или позитивното трудово поведение на служите-
лите могат да бъдат движеща сила за успеха на организацията, 
докато проявите на контрапродуктивно или негативно трудово 
поведение могат да доведат не само до финансови загуби, но реално 
да застрашат самата организация. Проявите на позитивно или 
негативно трудово поведение често се детерминират от правилата и 
процедурите в организацията, от бизнес средата или от организа-
ционния климат и култура.  

   
2. Теоретични предпоставки в изследването на организа-

ционния климат 
 
2.1. Същност и подходи към организационния климат 
Организационният климат (понякога определян и като корпо-

ративен) е процес на количествено определяне на "културата" в 
една организация. Той е набор от свойства на работната среда, 
възприемани пряко или непряко от служителите, които се приемат 
за основна сила в повлияването на поведението им. Климатът и 
културата са важни аспекти на цялостния организационен контекст 
и въпреки че са свързани, те са различни конструкти. Първо, орга-
низационната култура е свързана с естеството на вярванията и 
очакванията за организационния живот, докато климатът е индика-
тор за това дали тези вярвания и очаквания се изпълняват. Второ, 
докато организационната култура е по-дълбинна, изгражда се в 
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продължение на години, т.е. стабилна, то организационният климат 
може да се промени в зависимост от потребностите на средата. 
Въпреки това, организационният климат е трайно качество на 
вътрешната среда на организацията и може да бъде описан по 
отношение на определен набор от характеристики.  

Концепцията за организационен климат се въвежда още през 
40-те години на миналия век като „ситуационни детерминанти“, 
определящи трудовото поведение, но поради липсата на съгласие за 
концептуалното му дефиниране остава извън полезрението на из-
следователите до 70-те и 80-те години на века. Тогава наред с 
интереса към изследванията на организационната култура, породе-
ни от Педигрю, се възражда и интереса към него. Първоначално 
разбиран като опосредстваща променлива между контекста в 
организацията и поведенческия отговор на членовете ѝ, концептът 
провокира множество определения и операционализации (Patterson 
et al., 2004). В началото се свързва със значението, което служители 
приписват на своята работа, заплата, ръководители, колеги, възмож-
ностите за развитие и израстване (James & Jones, 1974). Въпреки че 
се измерва предимно на индивидуално ниво, обикновено се приема, 
че се отнася до колективните или споделени възприятия на 
слижителите за трудовата им среда (Rousseau, 1988). По-конкретно 
се определя като споделени възприятия за различни политики, про-
цедури и практики, които се проявяват формално или неформално в 
организацията (Patterson et al., 2004). 

Днес измерването на организационния климат може да се 
осъществи на индивидуално, групово или организационно ниво 
(Patterson et al., 2004). Индивидуалните въприятия за трудовата сре-
да обикновено се определят като психологически климат, и когато 
са споделени на групово или организационно ниво, се възприемат 
като организационен климат. В някои от определенията се прави 
разграничение между организационен климат и подкрепящ орга-
низационен климат. Организационният климат се определя като 
„набор от измерими характеристики на трудовата среда, възприети 
директно или индиректно от работещите в тази среда, и които 
оказват влияние върху тяхната мотивация и поведение“ (Litwin and 
Stringer, 1968, 1; цит. по Hollmann, 1976, 562). В същото време, 
подкрепящият организационен климат се отнася до трудова среда, в 
която доверието, подкрепата и сътрудничеството е доминиращо и 
мениджърите мотивират служителите си и повишават тяхната анга-
жираност (Rogg et al., 2001, 447). В трудова среда с подкрепящ 
организационен климат служителите вярват, че са ценени, че тех-
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ните потребности се разпознават и удовлетворяват от организация, 
поради което те не пестят енергия и усилия в дейностите, които 
организацията очаква от тях (Randall et al., 1999,162). 

Глобалната оценка или холистичното възприятие на работната 
среда може да се приложи към различни организации/сфери, поради 
което обикновено е предпочитан метод за измерване на органи-
зационното функциониране (Ashkanasy et al., 2000). Този подход е 
приложен и в част от нашите изследвания, отнасящи се до анга-
жираността и благополучието на служителите (за подробности виж 
Tair, 2017). Специфичният подход към организационния климат 
предполага фокуса на изследването да се ориентира към конкретни 
измерения, като в зависимост от целите на проучването, може да 
съдържа определени дименсии. В нашето изследване на ролята на 
организационния климат за контрапродуктивното поведение и 
мотивацията на служителите е избран този специфичен многоди-
менсионален подход. 

 
2.2. Многодименсионален модел за измерване на орга-

низационния климат 
Сред многодименсионалните подходи към организационния 

климат внимание провокира моделът, разработен от Петерсън и 
колеги, който има добра теоретична и изследоватeлска основа 
(Patterson et al., 2004), базираща се на модела за конкуриращите се 
ценности (Quinn & Rohrbaugh, 1983; Gifford et al., 2002), който 
проследя връзките между организационните ценности и ефектив-
ността. Моделът за конкуриращите се ценности съчетава две 
фундаментални дименсии на организационната ефективност в общ 
модел: гъвкавост срещу контрол и вътрешна срещу външна ориен-
тация (Patterson et al., 2004). Теоретичната рамка се представя във 
вид на четири квадранта, в които са описани желаните резултати и 
лидерския подход, чрез които се постигат. Накратко ще представим 
основните елементи в четирите квадранта в многодименсионалния 
модел на организационния климат. В първи квадрант Човешки 
ресурси (вътрешен фокус, гъвкава ориентация) са включени норми 
и ценности, свързани с принадлежност, доверие и сплотеност, по-
стигани със средства като обучение и развитие на човешките 
ресурси. Дименсиите, които Петерсън и колеги (Patterson et al., 
2004, 8-9) включват в този квадрант са: благополучие на служите-
лите (степента, в която организацията цени и се грижи за служи-
телите си); автономия (проектиране на работните позиции по начин, 
който дава на служителите широк обхват на влияние в работа); 
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участие (служителите имат значително влияние върху вземането на 
решения); комуникация (свободното споделяне на информация в 
организацията); акцент върху обучението (загриженост за разви-
тието на уменията на служителите); интеграция (степента на дове-
рие и сътрудничество между отделите); подкрепа от ръководите-
лите (степента, до която служителите усещат подкрепа и разбиране 
от прекия си ръководител). Вторият квадрант Отворени системи 
(външен фокус и гъвкава ориентация) акцентира върху готовността, 
промените и иновациите, където нормите и ценностите са свързани 
с растеж, придобиване на ресурси, творчество и адаптация. Димен-
сиите на климата, които отразяват тази ориентация са: гъвкавост 
(ориентация към промяна); иновации (насърчаване и подкрепа за 
нови идеи и иновации); външен фокус (степента, в която орга-
низацията се отзовава на потребностите на клиента/пазара); рефлек-
сивност (загриженост към цели, стратегии, работни процеси и по-
широката среда) (Patterson et al., 2004, 9). В трети квадрант Рацио-
нални цели (външен фокус и ориентация към контрол) се включват 
преследване и постигане на ясно определени цели, където нормите 
и ценностите са свързани с производителност, ефективност, изпъл-
нение на целите и обратна връзка за производителността (Patterson 
et al., 2004, 9-10). Дименсиите на организационния климат са: ясно-
та на организационните цели (загриженост към ясното дефиниране 
на целите на организацията); усилие (колко усърдно хората в 
организациията работят за постигане на целите); ефективност (сте-
пента на важност, поставена върху ефективността и производи-
телността на труда); качество (процедурите за качество); натиск за 
продуктивност (степента на натиск върху служителите за постигане 
на целите); обратна връзка за представянето (измерване и обратна 
връзка за ефективността на работата). Последният четвърти 
квадрант Вътрешен процес (вътрешен фокус, ориентация върху 
контрол) акцентира върху стабилността, където ефектът от непо-
стоянството на средата е игнориран или сведен до минимум 
(Patterson et al., 2004, 10). Координацията и контролът се постигат 
чрез спазване на формални правила и процедури. Моделът на вът-
решния процес представлява класическа бюрокрация и включва: 
формализация (отношение към формалните правила и процедури); 
традиция (степента, до която установените начини за правене на 
нещата са ценени). Вторият инструмент, който използваме в нашите 
проучвания е кратка скала за подкрепящ организационен климат 
(Таир, 2011). Приема се, че отразява цялостно индивидуалните въз-
приятия за качеството на социален климат (атмосфера, комуни-



 45 

кация) и подкрепата от колеги в работата (Mäkikangas et al., 2007, 
200).  

 
2.3. Организационен климат и трудово поведение 
Организационният климат се разглежда като значим фактор, 

определящ трудовото поведение на служителите (Schneider et al., 
2011; Rousseau, 1988; Schyns et al., 2009). Изследванията представят 
ролята му за редица резултати на индивидуално, групово и орга-
низационно ниво: стил на ръководство (Rousseau, 1988; Rentsch, 
1990), текучество (Rousseau, 1988; Rentsch, 1990), удовлетвореност 
от работата (Mathieu et al., 1993; James & Jones, 1980), изпълнение 
на задачите на индивидуално (Brown & Leigh, 1996; Pritchard & 
Karasick, 1973) и организационно ниво (Lawler et al., 1974; Patterson 
et al., 1977). Нашият изследователски интерес към организационния 
климат се отнася както до влиянието му върху негативното или 
контрапродуктивното поведение, така и върху позитивното трудово 
поведение, измерено като мотивация и ангажираност в работата.  

В литературните източници се срещат различни определения за 
контрапродуктивно поведение (КПП): деструктивно или опасно 
поведение (Murphy, 1993), девиация (Robinson & Bennett, 1995), 
антисоциално поведение (Giacalone et al., 1997) и др. Най-общо, 
КПП може да се опише като доброволно или умишлено поведение, 
което действа срещу интересите на организацията (Chang и 
Smithikrai, 2010). В повечето случаи, КПП се отнася до целия набор 
от действия на служителите, които имат негативен ефект върху 
работното място (Furnham & Taylor, 2011, 12). Налице са различни 
таксономии на дименсиите на КПП (за детайли виж Tair, Petkova, 
Velinov, 2016), като предложената от П.Спектър и колеги включва 
пет дименсии (Spector et al., 2006): 1) Насилие (увреждащо пове-
дение, насочено към колеги и др., което вреди физически или 
психически чрез заплахи, обидни коментари, подценяване на спо-
собностите и др.); 2) Производствено отклонение (целенасочено 
несправяне при изпълнение на работните задачи); 3) Саботаж 
(умишлено увреждане на собственост, пилеене на материалите и 
др.); 4) Кражба (взимане на нещо, принадлежащо на работодателя 
или протакане на задълженията, за да се получи допълнително 
възнаграждение); 5) Оттегляне (отсъствия, пристигане късно на ра-
бота или преждевременно напускане, по-дълги почивки, отколкото 
са разрешени). 

Множество фактори са проучвани като оказващи влияние 
върху проявите на КПП. Различни индивидуални (пр. невротизъм, 
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макиавелизъм), демографски (възраст, пол) и организационни 
характеристики – политики, практики, норми, автономност и др. 
оказват влияние (виж Tair, Petkova, Velinov, 2016). В рамките на 
модела за организационно здраве се установява, че организацион-
ният климат оказва влияние върху позитивното и негативно 
поведение в работата най-вече заради факта, че е в основата на 
копинг стратегиите, използвани от служителите (Cotton & Hart, 
2003). С други думи, организационният климат е когнитивно ориен-
тиран конструкт, който отразява възприятията на служителите за 
това какво се случва на работното им място, поради което ще оказва 
влияние както върху негативното, така и върху позитивното пове-
дение на служителите. Следователно, може да се очаква, че щом 
климатът се определя от стила на ръководство, формалните струк-
тури, процедури и правила, ще оказва влияние върху реализацията 
както на КПП, така и на позитивното поведение или ангажи-
раността в работата.  

Сред позитивните трудови поведения, които се изследват в 
резултат на широкото прилагане на позитивната психология в 
трудова среда са лична ефективност, оптимизъм, ангажираност и 
др. (Luthans et al., 2008; Schaufeli & Salanova, 2007). Ангажира-
ността в работата отразява позитивно състояние, което се характе-
ризира с три компонента: енергичност, отдаденост и погълнатост 
(Schaufeli et al., 2006). Енергичността се характеризира с психична 
устойчивост в работата, с желание да се влага време и усилия, 
докато посветеността се характеризира с усещане за значимост, 
ентусиазъм и гордост от това, което се извършва. Третата дименсия 
на ангажираността е погълнатост и се характеризира с пълна 
концентрация в работните задачи. 

Мотивацията е сред най-изследваните конструкти и има редица 
теоретични подходи, като нашият изследователски интерес е 
ориентиран към Теорията на самоопределянето, която разглежда 
проблемите с външната и вътрешната мотивация (Ryan & Deci, 
2000). Постулира се наличието на трите основни потребности: 1) 
Компетентност (стремеж към контрол над резултата и придобиване 
на майсторство); 2) Свързаност (стремеж за взаимодействие, свър-
заност и грижа за другите); 3) Автономия (стремеж към контрол над 
собствения живот, хармония на интегрирания Аз). Ако тези уни-
версални потребности се удовлетворяват, то личността ще функ-
ционира оптимално.  
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3. Методология на изследването 
 
Целта на работата най-общо може да се определи като проуч-

ване влиянието на организационния климат върху мотивацията, 
работната ангажираност и контрапродуктивното поведение. Очак-
ваме значимо влияние на характеристиките на организационния 
климат върху мотивацията и ангажираността в работата. Също така, 
допускаме значимо влияние на определени характеристики на 
организационния климат, най-вече организационни цели и форма-
лизация върху контрапродуктивното поведение. 

Ще бъдат представени резултати от две отделни изследвания, 
като извадката на изследване 1, проведено между март 2016 – май 
2017 г., включва 325 лица, от които 209 жени и 116 мъже. Извадката 
е съставена от предимно млади хора ( 60% са на възраст от 20 до 30 
г.) с висше образование. Извадката на изследване 2, проведено 
между декември 2015 – март 2016 г., включва 498 лица на възраст 
от 20 до 60 г., от които 186 мъже и 309 жени (62%), предимно с 
висше образование (87%).  

В изследване 1 са използвани три инструмента: 1) Въпросник 
за организационен климат (Patterson et al., 2004), който в ориги-
налната си версия се състои от 17 субскали, но в настоящото 
изследване са включени 9 субскали – автономия; яснота на орга-
низационните цели; благополучие на служителите; подкрепа от 
ръководството; усилие/старание; производителност; ефективност; 
обратна връзка за представянето; формализация. Оценката на 
отделните твърдения се осъществява чрез Ликертова скала от 1 – 
несъгласен до 4 съгласен. Вътрешната консистентност на субска-
лите, измерени чрез алфа на Кронбах са отлични и варират от .73 до 
.93. 2) Въпросник за вътрешна мотивация, базиран на скалата на 
Райън и Деси за каузалната ориентация, съдържащ 12 ситуации с 3 
възможни реакции, по които изледваните лица трябва да отговорят 
как биха реагирали във всяка една от тях (Ryan & Deci, 2000). 
Скалата измерва трите основни потребности: 1) Компетентност 
(стремеж към контрол над резултата, майсторство); 2) Свързаност 
(стремеж за взаимодействие, грижа за другите); 3) Автономия 
(стремеж към контрол над собствения живот). Вътрешната конси-
стентност на субскалите, измерени чрез алфа на Кронбах варират от 
.67 до .82. 3) Чеклист за измерване на контрапродуктивно пове-
дение (Spector et al, 2006), състоящ се от 45 твърдения, оценявани с 
помощта на пет-степенна Ликертова скала за честота на проява на 
конкретното поведение от 1 „никога“ до 5 „всеки ден“. Въз основа 
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на осъществения факторен анализ се извлича 5 факторна структура, 
обясняваща 44.6% от дисперсия. Факторите са: 1) Оплакване 
(6айтема), свързани с недоволството на хората в организацията;  2) 
Вербална агресия (8 айтема), изразяващи преднамерени словестни 
обиди към други служители в организацията; 3) Саботаж (8 айтема), 
свързани с възпрепятстване на работния процес; 4) Организацион-
на вреда/ кражба (8 айтема); 5) Оттегляне (8 айтема), определящи 
поведение, свързано със закъснения за работа, протакане на работ-
ния процес. Вътрешната консистентност на субскалите, измерени 
чрез алфа на Кронбах варират от .67 до .85. 

В изследване 2 са използвани два инструмента: 1) Скала за 
ангажираност в работата – UWES (Schaufeli et al., 2006), включ-
ваща 17 твърдения, които формират три субскали: енергичност (пр. 
айтем „На работа се чувствам преливащ от енергия“), отдаденост 
(„Намирам, че работата, която върша, е изпълнена със смисъл и 
цел“) и погълнатост („Когато работя, времето лети“). Твърденията 
се оценяват с помощта на 7-степенна Ликертова скала от 0 “никога” 
до 6 “винаги”. Коефициентът на вътрешна консистентност, измерен 
чрез алфа на Кробнах в настоящото изследване е .94 за целия 
въпросник, като за субскала енергичност е .82, за субскала 
отданеност е .91 и .87 за субскала погълнатост. 2) Скала за подкре-
пящ организационен климат, състоящ се от 4 айтема, които отра-
зяват общия социален климат в организацията и подкрепа от страна 
на колегите. (Например, ”Когато се затруднявам в работата си, мога 
да помоля колегите си за помощ.”) (Таир, 2011).  

Участниците в изследванията посочват също така различни 
демографски характеристики като пол, възраст, трудов опит, сфера 
на дейност, тип организация и др. 

 
4. Резултати и дискусия 
 
На първо място ще проследим резултатите за организационния 

климат, измерени чрез мултидименсионалния модел. От Табл. 1 се 
вижда, че няма съществени различия във възприятията на 
служителите за отделните аспекти на техния климат, като на преден 
план излизат оценките за яснота на организационните цели и 
подкрепата от ръководството. По-ниски, но все пак средни са 
оценките за автономност и натиск за продуктивност. Следователно 
можем да обобщим, че участниците в изследването са наясно с 
целите на организацията, в която работят, получават подкрепа и 
съдействие от страна на ръководителите, като в известна степен 
оценяват по-ниско своята независимост.   
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Таблица 1.  Дескриптивна статистика за характеристиките 
организационния климат (N=325) 

Скали на организационния 
климат 

Брой 
айте-
ми 

Средна 
стой-
ност 

Стандарт-
но откло-
нение 

Мин. 
стой-
ности 

Макс. 
стойности 

Автономия  5 12.47 3.37 5.00 20.00 
Яснота на организационните 
цели 

5 14.61 3.70 4.00 16.00 

Ефективност  4 13.53 3.01 5.00 20.00 
Усилие  5 13.66 3.00 5.00 20.00 
Формализация  5 13.42 3.28 5.00 20.00 
Обратна връзка за 
изпълнението 

5 13.26 3.23 5.00 20.00 

Натиск за продуктивност 5 12.99 3.07 5.00 20.00 
Подкрепа от ръководството 5 14.05 3.30 5.00 20.00 
Благополучие на служителите 4 11.64 3.02 4.00 16.00 

 
Проследяването на връзките между проучваните характе-

ристики на организационния климат и мотивите на служителите са 
представени на табл. 2. Въпреки малкия брой участници можем да 
посочим, че сред най-значимите характеристики на организацион-
ния климат по отношение измерваните мотиви имат яснотата на 
организационните цели, автономията, предоставянето на обратна 
връзка и подкрепата от страна на ръководството, които умерено 
повишават мотива за автономност на служителите.  

  
Таблица 2. Резултати от корелационен анализ между 

характеристикете на организационния слимат и мотивацията (N=70) 
Характеристик
и на организа-

ционния 
климат  

 
Мотив за: А

вт
он
ом
ия

  

Я
сн
от
а 
на

 
ор
г.ц
ел
и 

Еф
ек
ти
вн
ос
т 

 

У
си
ли
е 

 

Ф
ор
ма
ли

- 
за
ци
я 

 

О
бр
ат
на

 
вр
ъз
ка

 

П
ро
ду
к-

ти
вн
ос
т 

 

П
од
кр
еп
а 
от

 
ръ
ко

- 
во
дс
тв
от
о 

Бл
аг
оп
ол
уч
ие

  

Компетентност  .328*
* 

-.086 .129 -
.264

* 

.154 .002 -
.268

* 

-.041 -
.351*

* 
Свързаност  .121 .208 -

.338*
* 

.132 -.034 .272* .097 .148 .073 

Автономия  .468*
* 

.473*
* 

-
.398*

* 

.249
* 

.036 .369*
* 

.193 .288
* 

.383*
* 

 
Очаквано проектирането на работни позиции, с по-голяма сво-

бода за взимане на решения от страна на служителите, позитивно 
корелира с мотива им за автономност и стремежа им към контрол над 
резултатите. Грижата за благополучието на служителите и усилието 
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за постигане на организационите цели макар и слабо, но все пак 
значимо повишават мотива за автономност. Изискванията за ефек-
тивност на труда от страна на организацията умерено свижават както 
мотива за автономност, така и мотива за свързаност на служителите. 
Единствено предоставянето на обратна връзка от страна на ръко-
водителите има значимо влияние върху мотива за свързаност сред 
всички изследвани организационни характери-стики. Мотивът за 
компетентност или желанието за контрол върху резултата и придо-
биването на майстрство се повлиява макар и слабо, но негативно от 
характеристиките на организационния климат, свързани с натиска за 
по-висока производителност и полагане на усилия. Също така, 
гружата от страна на организацията за благополучието на служите-
лите умерено снижава техния мотив за компетентност. 

От резултатите представени на табл. 3 се вижда, че са налице 
някои значими корелации между характеристиките на организа-
ционния климат и контрапродуктивното поведение. Сред значимите 
организационни характеристики са яснотата на организационните 
цели, обратната връзка, подкрепата от страна на ръководството и 
др. върху проявите на вербална агресия, оттегляне и оплакване. 
Връзките на организацинния климат с проявите на КПП, свързани с 
нанасяне на вреда на организацията и саботаж са по-скоро слаби 
или незначителни.  

 
Таблица 3: Корелации между организациония климат и 

контрапродуктивното поведение (N=255) 

 Оплак-
ване 

Вер-
бална 
агре-
сия 

Сабо-
таж 

Организа-
ционна 
вреда/ 
кражба 

Оттегляне 

Автономия -.19** -.07 .01 .05 .01 
Яснота на орган. цели -.38** -.19** -.15* -.13* -.24** 
Ефективност .12 .08 -.04 -.09 -.06 
Усилие -.23** -.26** -.09 -.14* -.15* 
Формализация -.11 -.13* -.09 -.11 -.12 
Обратна връзка -.24** -.18** -.08 -.14* -.15* 
Натиск за 
продуктивност 

.10 -.002 -.10 -.10 -.12 

Подкрепа от 
ръководството 

-.28** -.23** -.10 -.11 -.16* 

Благополучие на 
служителите 

-.34** -.21** -.07 -.08 -.08 
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Проведният регресионен анализ доказа, че характеристиките на 
организационния климат значимо съдействат за всички прояви на 
КПП.  Първо, значителна част от проявите, свързани с „оттегляне“ 
(R2 = .34) в организацията се определят от „яснота на организа-
ционните цели“ (β = -.26; р= .002), „подкрепа от ръководството“              
(β = -.212; р = .031) и „благополучието на служителите“ (β = .299;            
р = .010). Тези резултати показват, че неяснотата в целите на 
организацията и липсата на разбиране и съдействие от страна на 
ръководителите влияе върху непозволените отсъствия и закъс-
ненията за работа. Неочакван е резултатът за влиянието на харак-
теристиката „благополучие на служителите“, като полагането на 
грижи от страна на организацията за нейните служители води до 
слабо нарастване на закъсненията или „мотаенето“ на работното 
място. Второ, близо една трета от проявите на „вербална агресия“ 
(R2 = .32) на работното място могат да се обяснят с организа-
ционния климат. С увеличаване на организационните изисквания за 
полагане на усилия слабо нараства готовността на служителите да 
използват словестни обиди към колегите си или към клиентите на 
организацията (β = -.19; р = .016). Вероятно, по този начин служи-
телите разтоварват стреса, когато от тях се изисква да вършат по-
добре работата си. Също така, с увеличаване на  организационните 
правила и процедури (т.е. формализация, β = -.14; р = 047), слабо 
нараства готовността на служителите изразяват недоволството чрез 
обиди и подигравки, насочени към членовете на ораганизацията. 
Установи се, че характеристиките на организационния климат 
макар и слабо, но все пак значимо въздействат върху фактор 
„оплакване“ от КПП (R2 = .18). По-конкретно, значими предиктори 
са „яснота на организационните цели (β = -.25; р = .001) и „фор-
мализация“ (β = -.15; р = .034) . Следователно, поведенията, 
свързани с „оплакване“ в организацията намаляват, когато целите са 
ясни и има по-малко правила и процедури.  

В допълнение, беше проследена ролята на подкрепящият пси-
хологическия климат за ангажираността на служителите (изслед-
ване 2). Установиха се позитивни връзки между психологически 
климат и ангажираност като цяло (r=.43; р=.000) и отделните ѝ 
аспекти – енергичност (r=.42; р=.000), отдаденост (r=.43; р=.000) и 
погълнатост (r=.36; р=.000. Изхождайки от установените позитивни, 
макар и слаби връзки, на ангажираността с някои индивидуални и 
организационни характеристики (възраст, образование и трудов 
стаж) (за подр. виж Таир, 2017) беше проверено съвместното им 
влияние наред с психологическия климат върху ангажираността. 
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Осъщественият регресионен анализ представи значимо влияние 
единствено на психологическия климат върху ангажираността на 
служители (R2=.18). С други думи, наличието на позитивен пси-
хологически климат в организацията може да повиши с 18% 
ангажираността на служителите, без значение на възрастта, трудо-
вият им опит или сферата на образование. 

 
5. Изводи и заключение 
 
Получените резултати свидетелстват за значимата роля на 

организационния климат върху негативното или контрапродук-
тивно и позитивното поведение, измерено като мотивация и анга-
жираност на служителите. В подкрепа на очакванията ни, характе-
ристиките на организационния климат значимо влияят върху 
контрапродуктивното поведение, като предиктори са най-вече ясно-
тата на организационните цели, формализацията (прекалено много 
правила и процедури), натискът за повече усилия и липсата на 
подкрепа от страна на ръководството. Установи се, че неяснотата в 
целите на организацията и липсата на разбиране от страна на ръко-
водителите влияе върху непозволените отсъствия, закъсненията за 
работа и води до по-чести оплаквания. Нарастването на организа-
ционните изисквания към служителите за полагане на повече 
усилия, налагането на повече правила и процедури води до нараст-
ване на вербална агресия към колегите и клиентите на органи-
зацията. Установи се, че повечето характеристики на организацион-
ния климат (най-вече яснота на целите, автономията, предоставя-
нето на обратна връзка и подкрепата) имат умерено позитивно 
влияние  върху мотива за автономност. Единствено натискът за по-
висока ефективност слабо, но значимо го снижава. Влиянието върху 
мотива за компетентност е по-слабо и противоречиво, като предо-
ставянето на свобода слабо повишава, а натискът за ефективност и 
продуктивност слабо го понижават. Връзките с мотива са свърза-
ност, очаквано са незначителни. В същото време, наличието на 
позитивен и подкрепящ организационен климат, акцентиращ върху 
конструктивната обратна връзка, подкрепата и взаимопомощта 
между служителите значимо съдейства за тяхната ангажираност в 
работата като повишава ентусиазма и отдадеността им. 

Служителите са ключовият елемент на всяка организация и 
тяхната оценка за работната им среда значимо определя трудовото 
им изпълнение и поведение. Вероятно влиянието на организацион-
ната среда не се свежда само до възприятието на характеристиките 



 53 

на климата, а редица други фактори като заплащане, физическа 
среда, стил на управление и т.н. оказват влияние върху поведението 
на служителите. Въпреки това, настоящото изследване демонстрира 
значимата роля на организационния климат за мотивацията, 
ангажираността и контрапродуктивното поведение, като изведе на 
преден план ролята на ясните организационни цели, подкрепата от 
страна на ръководителите, позитивната и конструктивна обратна 
връзка. 

Практическата приложимост на резултатите е по посока на 
контрапродуктивното поведение от една страна, като интервен-
циите за редуциране на оплакванията на служителите, закъсненията 
или недобросъвестното отношение към работните задачи могат да 
са по-ефективни, ако се фокусирани върху изясняване на целите, 
подобряване на комуникацията и подкрепата от страна на ръково-
дителите. От друга страна, организациите вяроятно трябва да се 
насочат към индивидуално ориентирани стратегии за повишаване 
на благополучието на служителите, като наличето на подкрепящ 
климат значимо съдейства за ангажираността, ефективността и 
продуктивността им. Накрая, отговорността за подобряване на 
ангажираността и продуктивността на служителите чрез практиките 
на организационния климат се отнася за всички – всеки един 
служител, супервайзър и ръководител, като не трябва да се забравя, 
че инвестициите в организационния климат се възвръщат мно-
гократно.  
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ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ 
КРИЗИ НА ИДЕНТИЧНОСТТА 

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

действителен член – академик на 
Международната славянска академия – Москва 

 
Резюме: Върху основата на принципите на авторовото предло-

жение за нова психологическа парадигма – Критическата психология, тук 
е реализиран анализ на психологическите причини за повтарящите се в 
българската история кризи на национална и цивилизационна иден-
тичности. Показани са съдържанията на конфликтността между колек-
тивното несъзнавано и колективното съзнавано, и вербализираните 
начини за нейното потискане чрез реализираната поредица от нови и 
нови „цивилизационни избори“. Очертани са и перспективите за една 
възможна колективна психотерапия през призмата на Критическата 
психология с оглед формирането и възпроизводството на позитивна 
българска национална и цивилизационна идентичности. 

Ключови думи: цивилизационни избори, национална и цивилизационна 
идентичности, колективно несъзнавано и колективно съзнавано, българ-
ска екзистенция 

 
Summary: On the grounds of the principles of the author's proposal for a 

new psychological paradigm – the Critical Psychology, an analysis is made of 
the psychological causes of the recurrent crises of national and civilization 
identities in the Bulgarian history. The contents of the conflict between the 
collective unconscious and the collective conscious, and the verbalized ways of 
its suppression through the series of new and new "civilization choices" are 
shown. The prospects for a possible collective psychotherapy through the 
perspective of the Critical Psychology have also been outlined in order to form 
and reproduce the positive Bulgarian national and civilization identities. 

Keywords: civilization choices, national and civilization identities, 
collective unconscious and collective conscious, Bulgarian existence  

 
 
Със сигурност обстоятелството, че за пореден път психолог се 

намесва в интерпретацията на такива мащабни социални факти от 
етнически, политически, цивилизационен и исторически порядък, 
дори с поглед към бъдещето, вече не изглежда като недопустима 
ерес във въобразеното за единствено научно американизирано и 
лишено от собствените си основания днешно социално познание. 
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Особено при положение, че тази намеса се осъществява чрез 
парадигмата на Критическата психология, която си позволих да 
предложа преди известно време, но която за моя радост намери 
признание както в чужбина (Георгиев, 2017), така и в страната. А 
публикуваната през миналата година заедно с мои докторанти и 
съмишленици колективна монография „Творческите предизвикател-
ства на Критическата психология“ фактически обяви и раждането 
на Българската школа на Критическата психология. Разбира се, че 
всичко това ми носи творческо удовлетворение, но ми спестява и 
необходимостта тук да се спирам в детайли на принципите на 
Критическата психология, поради което ще ги припомня съвсем 
накратко. Още повече, че аудиторията на тази традиционна Между-
народна конференция, организирана всяка година от Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър“, вече имаше възмож-
ността през миналата година да чуе и после да прочете в сборника 
моя доклад на тема: „Религиозният реваншизъм на историята днес“, 
реализиран също така в парадигмата на Критическата психология.  

Вероятно си спомняте, че Критическата психология е вече 
осъществен опит да бъдат пренесени принципите на Критическата 
философия на Имануел Кант върху терена на психологическото 
познание. Фундаменталната изначална позиция на критическия пси-
хологически подход е Кантовото послание, че ние не можем да 
опознаем същността на нещото, което изследваме, тъй като тя е 
само чисто разсъдъчно понятие, дадено на разума a priori, поради 
което ние сме в състояние да опознаваме единствено безкрайната 
поредица от проявленията на тази същност a posteriori, тоест в 
опита. Спестената по този начин илюзия, че ние сме опознали и 
дори сме определили „същността“ на „психиката“ в една-единстве-
на и въобразена за „научна“ дефиниция означава, че ние спокойно 
можем да опознаваме поредицата от нейните конкретни проявления 
както на индивидуално, така и на общностно ниво. Иначе казано, да 
не се ограничаваме само до индивидуалните психични процеси и 
регулатори на мисленето и поведението, с които работи традицион-
ната западна психология, но да се насочим и към регулативните 
функции на общностни психични структури от етнически, полити-
чески, идеологически, религиозен, исторически и цивилизационен 
характер, върху които акцентира Критическата психология. Оче-
видно е в този пункт, че освен епистемологичните основания на 
Кантовата Критическа философия, парадигмата на Критическата 
психология се оказва естествено развитие на отдавна положени, но 
пренебрегнати и до днес концепции за подобно психологическо 
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познание, най-вече в творчеството на Вилхелм фон Хумболт, 
Вилхелм Вунд, Емил Дюркем, Люсиен Леви-Брюл, Зигмунд Фройд, 
Карл Густав Юнг, Ерих Фром и Серж Московичи (Георгиев, 2014, 
2017). 

Разбира се, че реабилитацията на тези концепции в историята 
на психологията, чрез които се преобръща посоката в цялото психо-
логическо познание – не от индивида към общността, а от съдър-
жанията на надиндивидуалните психични регулатори както на 
общностното, така и на личното мислене и поведение, е едно от 
най-важните теоретични постижения с определено практически 
резултати на Критическата психология като цяло. Перспективите на 
нейните познавателни възможности се отнасят както до цялата гама 
на психологическата проблематика (Георгиев и колектив, 2017), 
така и до теоретично обоснованата интерпретация на мащабните 
етнически, политически, религиозни, идеологически, цивилиза-
ционни и исторически факти и събития от гледната точка на 
критическия психологически подход. Обстоятелството, че по този 
начин, наред с всичко останало, Критическата психология по 
необходимост носи със себе си и Критическата психология на исто-
рията, е изключително важно и с оглед темата на настоящия доклад 
– последиците спрямо българското съществуване от исторически 
възпроизвеждащите се кризи на българската етно-културна и нацио-
нална идентичност, и на цивилизационната ни принадлежност. 
Вярно е, че тук съм значително улеснен, тъй като съвсем наскоро 
завърших и дадох за печат последната ми книга: „Критическата 
психология на българската история“, която се надявам да види бял 
свят още през есента. 

Изглежда може да прозвучи шокиращо твърдението, че в общи 
линии специфичните български етно-културни, екзистенциални и 
политически нагласи и представи са фундирани далеч в миналото, 
още във времето на Първата българска държава на Балканите, на 
Дунавска България. Те са едновременно причина за и следствие от 
положените още в самото начало еклектична етно-културна и по-
литическа структура на държавата; от странното на пръв поглед 
съчетание между непрекъснатите войни с Византия за съхранение 
на собствената държавност, но и взаимствания византийски модел 
на политическо и обществено устройство; от реализирания първи 
„цивилизационен избор“ в българската история, а именно приема на 
византийското източно православие. Тези представи и нагласи са: 
драматичната цел за индивидуалното и семейно-родовото оцелява-
не, ако щете дори биологично; социалната изолация и затварянето 
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на съществуването във фамилните и приятелските кръгове на тери-
торията на местоживеенето; отчуждението от държавата, която 
дори не се промисля в своите измерения, тъй като ограничените 
хоризонти на битието предполагат идентификацията с нивата, зем-
лището и най-много с населеното място, където преминава целият 
живот; приоритетът на индивидуалните стратегии за справяне, чрез 
които колективните цели и общността практически отсъстват като 
идентификационни фактори. Интересно е, че тези фундаментални 
за българската народностна психика нагласи и представи биват 
припознати от множество народопсихолози и историци в края на 
ХІХ и различни периоди на ХХ в. (Панов, 1914; Кръстников, 1922; 
Пенев, 1926; Страшимиров, 1925; Хаджийски, 1974; Генчев, 1987, и 
т.н.), но самите те не възникват „от нищото“, тъй като имат своите 
корени далеч назад в българската история, регулирайки мисленето 
и поведението както на „обикновените“ български хора, така и на 
представителите на „елитите“ и до ден-днешен. 

Що се отнася конкретно до политическите „елити“, заедно с 
общите психични характеристики и може би тъкмо като следствие 
от тях, могат да бъдат идентифицирани няколко специфично 
български модели на политическо мислене и поведение, по-важни 
от които са: външно-политическият васалитет, тоест убеждението, 
че само външни политически фактори могат да гарантират съхра-
нението и оцеляването на държавата – множеството и понякога 
наистина парадоксални съюзи по време на Първата и Втората 
български държави, макар че за единна Втора българска държава не 
можем да говорим, тъй като чак до Османската империя съ-
съществуват поредица от отделни български държавици, които дори 
воюват помежду си; осмислената невъзможност „елит“ и народ да 
са в състояние сами да постигнат своята политическа независимост 
от Османската империя и фактическата й реализация с помощта на 
Русия; присламчването към Германия през цялото време на 
Сакскобурготското Трето царство и пришиването в неговия край 
към Третия райх и хитлеристката коалиция; пребиваването на 
българската държава в Съветския блок и Варшавския договор, в 
което е налице определена парадоксалност – за първи път в своята 
история българският народ се полага в международно обединение 
със своята цивилизационна рожба, Русия, но, от друга страна, тази 
съобщност се реализира чрез уникално подменена идеологическа 
идентичност, а именно социалистическата; и последният, засега, 
доброволен отказ от национален суверенитет в рамките на НАТО и 
Европейския съюз, чрез който решенията за България се взимат във 
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Вашингтон и Брюксел, както преди това се взимат в Москва, по-
рано – в Берлин, още по-рано – в Цариград, а най-рано – в 
Константинопол. Парадоксален във всички тези случаи е фактът, че 
българският политически комплекс за малоценност, чрез който 
народ и „елит“ не могат да осъзнаят собствената си отговорност за 
собствената си държава, се прикрива чрез нови и нови въобразени 
„цивилизационни избори“, всеки от тях тържествено прокламиран 
като „най-правилен“. Каква уникална колективна шизофрения, а? 

От друга страна обаче, външно-политическият васалитет за 
българските политически „елити“ винаги е осигурявал и толкова 
необходимото за тях вътрешно-политическо покровителство, тоест 
след като националният суверенитет е отдаден на поредния външен 
гарант, то той осигурява политически комфорт на всеки един „елит“ 
за всички безобразия, които извършва в страната. По тази начин се 
открояват и другите специфични характеристики на българското 
политическо мислене и поведение: възприемането на централната и 
местната власт като своя собственост, чрез която се осъществява 
личното, семейно-родовото и приятелското не само оцеляване, но и 
просперитет, каквото и да означава това в една или друга исто-
рическа ситуация; идеята и целта за държавна или впоследствие 
партийна служба като най-сигурният гарант за личното оцеляване и 
фамилното благоденствие, независимо дали става дума за бъл-
гарската или за поредната чужда държава; все с оглед оцеляването и 
просперитета, изграждане на индивидуални, родови и приятелски 
обкръжения с властови позиции, чрез които се реализира самото 
съществуване – ако, например, във времето на социализма „систе-
мата от връзки“ може да осигури килограм по-качествено месо от 
кварталната бакалия, то днес, в условията на либералната демо-
крация, тя предполага печелене на пари от еврофондове или 
обществени поръчки. Принципът е абсолютно същият, само раз-
мерът е различен!...  

Във всички тези случаи обаче, поредните „цивилизационни 
избори“ са само зле прикрита идеологическа маска, зад която се 
манифестират регулативните функции на фундираните далеч назад 
в нашата история специфично български етно-културни, екзистен-
циални и политически нагласи и представи. Чрез тях българската 
народностна психика полага себе си и до ден-днешен без да е в 
състояние да осъзнае, че това са поредните исторически кризи на 
българската национална и цивилизационна идентичност, които се 
връщат като бумеранг към собственото ни българско битие, отмъ-
щавайки си непрекъснато чрез възпроизводството на конфликта 
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между съдържанията на колективното несъзнавано и колективното 
съзнавано.  

Оказва се, в крайна сметка, че византинизмът, османизмът, 
германизмът, съветизмът и евроатлантизмът са чисто и просто 
отчуждени и въобразени идентификационни за българския народ 
фактори, чиято историческа последователност осигурява само и 
единствено възпроизводството на кризите на българската народна и 
цивилизационна идентичности. Но заедно с това и поредните 
екзистенциални провали на държавата, свързани винаги и с една 
зашеметяваща поредица от собствено български ритуални само-
убий-ства, тоест физическото унищожаване на българи от българи в 
цялата ни история. Още Петър Мутафчиев смяташе, че византи-
низмът е фундаменталната причина за края на Първата и Втората 
български държави на Балканите, а типично българското адапти-
ране към османизма предполага невъзможността от общо действие 
за връщане на собствената държава (Мутафчиев, 19430. С не по-
малко основание можем да твърдим, че германизмът ни донесе не 
само три национални катастрофи и новата поредица от масово 
собствено българско самоунищожение, но и практическата невъз-
можност най-после да реализираме позитивна национална и циви-
лизационна идентичност. Вярно е, че съветизмът и времето на 
социализма разрешиха две фундаментални и възпроизвеждащи се 
исторически български цели – тази за оцеляването, ако щете и 
биологичното, и извиращото от богомилските представи типично 
нашенско предпочитание за живот в условията на равенство в 
„бедността“, отколкото на неравенство в „богатството“; но не по-
малко вярно е, че през тези години отново наблюдаваме подмяна на 
собствено българската народна и цивилизациона идентичности чрез 
идеологемата за въобразените „социалистическа нация“, „социали-
стическа общност“ и „социалистически човек“. А пък последният 
засега „цивилизационен избор“, манифестиран като евроатлан-
тизъм, тоест членството на България в НАТО и Европейския съюз, 
осигури ужасяващата и безпрецедентната за цялата ни история 
демографска катастрофа – да не забравяме, че за близо пет века 
„турско робство“ населението отбелязва малко над два милиона 
души прираст (Матанов, 2014); за 66 години в рамките на Третото 
българско царство прирастът е около три милиона, какъвто е и за 45 
години омразен „комунизъм“, към чиито край се радвахме на около 
девет милиона души население (Генчев, 1987); докато само за 29 
години либерална демокрация и особено след окончателното 
тържество на евроатлантизма по различни статистически данни 
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населението на страната се е свило с между два и половина или над 
три милиона души. Сигурно е, че с тези темпове на усвояване на 
„евроатлантическите ценности“ след няколко десетилетия трудно 
ще можем да си представим на територията на страната да има 
мнозинство от хора, които ще са в състояние да се идентифицират 
като българи, а това ще направи твърде проблематично самото 
съществуване на държава, която ще може да се нарича България.  

С други думи, един от фундаменталните парадокси в цялата 
история на България се свежда до факта, че всеки един пореден 
„цивилизационен избор“ всъщност отново и отново носи със себе 
си възпроизводството на кризите на българската идентичност и на 
нашата цивилизационна принадлежност. Тази твърде отчайваща 
психологическа логика, възможно осъзнаваема в принципите на 
Критическата психология изобщо и на Критическата психология на 
историята или на Критическата психология на българската история 
в частност, предполага и възпроизводството на самото проблема-
тично съществуване на държавата. Иначе казано, няма как потисна-
тите собствено наши национална и цивилизационна идентичности 
да не се отразяват в негативен план на българското битие, било на 
нивото на общността, било на индивидуално ниво, тъй като светът, 
в който е принудена да пребивава общността, в крайна сметка се 
усеща като чужд, различен от своя собствен. И това е така, защото, 
както казваше още сър Арнолд Тойнби, може би най-големият 
историк на ХХ в., в основата на всички исторически, социални, 
икономически и т.н. процеси на всяко общество и цивилизация, се 
намират психологически проблеми (Тойнби, 1995), към което 
Критическата психология няма как да има възражения, дори на-
против – тя е в състояние само да предлага нови и нови доказа-
телства за подобно обобщение. В случая тук Критическата психо-
логия на българската история само препотвърждава тази максима, 
макар че нейните изводи носят със себе си определена тъга относно 
бъдещите перспективи за съществуването както на българския 
народ, така и на неговата държава. И все пак, ако всяка една пси-
хология предполага не само констатации, но съдържа и указания за 
възможна терапия, то това положение би следвало да важи и за 
Критическата психология. В такъв аспект психотерапевтичните 
перспективи на Критическата психология могат да бъдат разпоз-
нати чрез логотерапията, чиито автор Виктор Франкъл пише: „Ако 
при психоанализата пациентът лежи на кушетката и говори, а 
терапевтът чува нелицеприятни неща, то при логотерапията па-
циентът може да седи на стол и да мълчи, но със сигурност ще чуе 
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твърде ужасяващи неща за себе си от логотерапевта“ /Франкъл, 
2001/.  

Очевидно е, що се отнася до възможната колективна терапия 
на Критическата психология на българската история, че тя може да 
стартира с предложение за осъзнаване на фундаменталните после-
дици за българската екзистенция, които носят със себе си въз-
произвеждащите се кризи на българската национална и цивили-
зационна идентичности. Заедно с това обаче, не по-малко необхо-
димо е и осъзнаването на все още пребиваващите също така в 
дълбините на нашето колективно несъзнавано собствено български 
исторически духовни приноси по отношение на света изобщо. Те 
могат да се превърнат в достатъчно надеждни фактори за форми-
ране и после за гарантираното възпроизводство на позитивна 
национална и цивилизационна идентичности, които са в състояние 
да осигурят бъдещото безпроблемно съществуване на народ и 
държава. За кои приноси става дума, впрочем? 

Първият от тях е писмеността, българската писменост, разбира 
се, не само глаголицата на Светите братя Кирил и Методий, но и 
кирилицата на техния ученик и патрон на нашата Алма матер Свети 
Климент Охридски. Впрочем, възпроизвеждащата се и до днес 
абсурдна теза, че писмеността е „църковнославянска“, една подчер-
тано идеологическа конструкция, която няма нищо общо с всяко 
нормално познание, тъй като е невъзможно писменост и език да се 
идентифицират с институция и с въобразена общност, каквато е 
„славянската“, носи не по-малки травми на българската колективна 
психика, отколкото споменатите традиционни етно-културни, екзи-
стенциални и политически представи и нагласи. Ако оставим 
настрана дори факта, че в житието на Свети Кирил самият Климент 
Охридски подчертава, че „Кирил беше родом българин“ (Охридски, 
1988), което потвърждава и Теофилакт Български, а пък Симеон 
Велики назначава Климент Охридски за „пръв епископ на българ-
ския език“ (Мутафчиев, 1943), то ще видим целият драматичен 
абсурд на възпроизвеждащата се през вековете заблуда, че народът 
бил български, а писмеността, видите ли, „славянска“?! Абсурдно 
от всяка научна гледна точка, не само на Критическата психология, 
е както словосъчетанието „български славянин“ или „славянски 
българин“, така и идеята, че е възможен дуализъм между етнонима 
на общността и национима на държавата, които са израз на бъл-
гарската самоосъзнатост, от една страна, и на абсолютно въобразена 
идентичност, каквато е „славянската“. Още повече, че идентифика-
ционното изречение „Ние сме славяни“ се появява едва през 1113 г. 
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в хрониката на руския монах Нестор „Повест временных лет“ 
(Курта, 2009), тоест векове след създаването и разпространението 
на българската кирилица. Освен това, чрез преведените на кирилица 
църковни книги от българските монаси, които пренасят правосла-
вието в Русия и Сърбия, и особено важната роля на българина 
Киприян, пръв патриарх на Киев, Москва и цяла Русия, именно 
България се оказва Историческият Субект на Цивилизацията на 
Кирилицата и произтичащото от нея Православие. Омерзителното в 
случая е, че огромна поредица от изследователи като Георги 
Константинов, Фани Попова-Мутафова, Стоян Чилингиров, Борис 
Шкодров, Светослав Попов, Петър Юхас и т.н. доказват по безспо-
рен начин българският характер на писмеността, но официалната 
история и политическият „елит“ продължават да вменяват векове 
наред „славянската басня“, както я нарича Тодор Панов (Панов, 
1914). И това ви го казва академик от Международната славянска 
академия - Москва, за какъвто бях избран през 2017 г., но в случая 
истината е по-важна от всякакви титли, истината за българската 
Цивилизационна Субектност чрез кирилицата и православието.  

Очевидно е, особено пък от гледната точка на Критическата 
психология, че непонятният и шизофренен български отказ от 
нашата собствена Цивилизационна Субектност не е в състояние да 
преодолее съзнателно онова колективно несъзнавано усещане за 
историческата истина, което с особена сила се манифестира на 24 
май, Празникът на българската писменост, език и култура, на който 
откровението за „Най-българският празник!“ е повече от достатъч-
но. Докато конфликтът между вербализираната идея за „славянска 
писменост“ и несъзнаваната цивилизационна субектност всъщност 
възпроизвежда и собствено българските исторически драми и 
кризи. Иначе казано, не е възможно един Цивилизационен Субект, 
каквито са българският народ и държава, винаги да правят 
„цивилизационни избори“ – всъщност може и ние ги правим не-
прекъснато в цялата си история, но те винаги завършват с провали, 
защото те се оказват в едно непреодолимо психологическо проти-
воречие с българската психична природа. Със сигурност тази раз-
дираща българската душевност психична драма ще бъде преодоляна 
тогава, когато българският народ и държава осъзнаят и после 
реализират на практика историческият факт, че България е Циви-
лизационен Субект, чрез което да станат наистина възможни пози-
тивната национална и цивилизационната ни идентичности. Едва 
тогава ще стане възможна реализацията и на мечтаната от Левски, 
Ботев и легендарният лидер на ВМРО Ванче Михайлов визия за 
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България като свободна и необвързана с никакви международни 
политически, икономически и военни съюзи държава. В противен 
случай, съгласно психологическата логика на Критическата психо-
логия, след бъдещото разпадане на НАТО и Европейския съюз, 
България ще бъде изправена отново пред необходимостта да прави 
„цивилизационен избор“, ако все още съществува такава държава, 
естествено. 

Вторият от тези духовни приноси към света изобщо, разбира 
се, е богомилската социална визия за устройството на обществото и 
на човешките взаимоотношения в него. Парадоксалното и в този 
случай е, че векове наред българският народ възпроизвежда на 
нивото на колективното съзнавано абсурдната представа, че това 
богомилско движение представлява недопустима ерес, от която 
поколенията трябва едва ли не да се срамуват, а в основата на тази 
абсолютно превратна теза стоят избрани части от хрониката на 
Презвитер Козма. Казвам избрани, защото убийствената критика на 
Козма спрямо служителите на църквата и монасите услужливо се 
спестява (Генчев, 1987), тъй като ще стане очевидно, че след ужа-
сяващата двойна експлоатация и от светската, и от църковната 
власти, средновековният български народ ще търси и ще намира 
утеха в богомилското учение и неговата идея за общиарията като 
оптимално устройство на едно човешко общество, в което няма 
деление на господари и роби, отсъства експлоатация от човек над 
човека, липсва частната собственост и онова, което вече казах – 
предпочитанието към равенството в „бедността“, отколкото на 
неравенство в „богатството“ (Глогов, 2000). От гледната точка на 
Критическата психология е безспорно, че богомилската социална 
визия се оказва предтеча на европейския утопичен социализъм, а 
това също е български исторически духовен принос, който може да 
осигури допълнителна психична подкрепа за формирането и после 
за възпроизводството на позитивна българска национална и циви-
лизационна идентичности. Още повече, че богомилските нагласи са 
вкоренени в дълбините на българската колективна несъзнавана 
психика, а това се отнася не само до категоричната идея за социал-
но равенство, но и спрямо тоталното отрицание на всяка власт и 
всеки авторитет (Шейтанов, 1933), социалната изолация и само-
затварянето в семейно-родовите и приятелските кръгове. С други 
думи, подобно на раздиращият конфликт между „съзнателната“ 
представа за „славянската писменост“ и несъзнателното усещане за 
историческата истина, по отношение на богомилството също е 
налице непреодолимо противоречие между възпроизвеждащото се 
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негово „съзнавано“ отрицание и реалното присъствие на идеите и 
визията за социално устройство в дълбините на колективната ни 
психика. Въпрос на национален избор е какво ще продължаваме да 
си мислим за богомилското учение, докато предложението на 
Критическата психология е повече от ясно – истината за богомил-
ската социална визия е възможно да се превърне не само в част от 
толкова необходимата колективна психотерапия, но и да се ситуира 
като твърде важен фактор за позитивна национална и цивилиза-
ционна идентичности. 

И третият български духовен принос към света, разбира се, е 
религиозно-философската концепция на Учителя Петър Дънов, за 
която Боян Боев твърди, че никак не е случайно, че „тя се появява в 
същия народ хиляда години след богомилското учение“ (Боев, 1992; 
вж. също: Попхристов, 2015). Очевидно тук не е възможно да се 
спирам в подробности на философската, религиозната, космологич-
ната, медицинската, музикалната и т.н. завършеност на концепцията 
на Учителя Дънов, поради което ще се огранича само с възпроиз-
веждащите се заблуди в нашето отношение към нея, в чиято основа, 
подобно на това към богомилската социална визия, стои 
официалната позиция на БПЦ, която отлъчва Петър Дънов с анате-
мата, че той „се представял за Иисус Христос“ (Кръстева, 2004). 
Споделяйки фактически Кантианската традиция, каквато реализира 
и Критическата психология, Учителят Дънов просто подчертава, че 
„Бог не е същина, а неговите проявления са във всеки човек и Той 
не трябва да се търси в полето на физическия свят“ (Кръстева, 
2004). Иначе казано, според Учителя Дънов „Христос не говори в 
църквата, а във всеки един от нас“ (Кръстева, 2004), което е не само 
нов български прочит (след богомилския) на автентичното хри-
стиянство, но и осъществена заявка за собствено българския принос 
както в миналото, така и спрямо бъдещето, тъй като за Петър Дънов 
е повече от несъмнена българската Цивилизационна Субектност.  

Оказва се, че и третият български духовен принос съдържа в 
себе си достатъчно основания да бъде фактор за формирането и 
възпроизводството на позитивна национална и цивилизационна 
идентичности, колкото и далеч да сме в настоящия момент от 
осъзнаването на такива перспективи. Въпреки това Критическата 
психология обективно е задължена да сподели основните, според 
мен, ориентири за една евентуална колективна психотерапия на 
българския народ, макар че сега те изглеждат дори фантастично. 

Вероятно няма да звучи изненадващо, ако споделя тук, на края, 
че съм далеч от илюзията да си мисля, че взаимно унесени в целта 
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си да оцеляват поединично и все да прехвърлят отговорността за 
собствената си държава на някой друг, българският народ и „елит“ 
могат да поставят дори началото на осмисляне на своите 
исторически основания, да осъзнаят негативните и позитивните 
надиндивидуални психични регулатори на българското мислене и 
поведение, за да очертаят перспективите след няколко поколения да 
се случат формирането и възпроизводството на позитивната ни 
национална и цивилизационна идентичности. Тази невъзможност е 
принуждавала редица велики хора в нашата история гневно да се 
отнесат към онези, на които са посветили живота си – например, 
Левски ще напише онова „Народе ????“, Ботев ядно ще възкликне 
„А вий, вий сте идиоти!“, докато Учителят Дънов тъжно ще уста-
нови: „И с девет чифта волове да ви впрегна, пак няма да мога да ви 
измъкна от блатото, в което се намирате“ (Кръстева, 20040. В моя 
случай се налага изводът, че българското съществуване се осъщест-
вява предимно в паралелни светове чрез въобразените „цивилиза-
ционни избори“, а това ще възпроизвежда винаги кризите, про-
валите и драмите на народ и държава, тоест екзистенциалните 
последици в българското битие, което ще се оказва твърде пробле-
матично. И в заключение, ако перифразирам самооценката на 
Зигмунд Фройд за собствената му психоанализа (Freud, 1986), мога 
да кажа само: Критическата психология не цели да създава 
убеждения, а да разтърсва предразсъдъци. Повече от  сигурен съм, 
че разтърсването на нашите собствени български предразсъдъци 
спрямо миналото, настоящото и бъдещото ни съществуване е толко-
ва очевидна необходимост, че всяко нейно допълнително доказа-
телство е напълно излишно. 
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Резюме: Целта на статията е да предостави съвременните 

концепции и подходи към изследването на бърнаут-синдрома и най-често 
използваните методи в публикациите на кирилица, с посочване на 
техните предимства и ограничения за приложение за да повиши 
значението, стойността и използването им в изследванията по 
професионално здраве и безопасност за изследователи, институции и 
потребители. Допълнително се обсъжда какъв дизайн на изследванията 
отговаря в по-голяма степен на решаването на практически проблемиДо 
8 реда, Times New  

Ключови думи: бърнаут синдром,методи на измерване, психична 
адаптация, индивидуални характеристики, организационна психология 

 
METHODOLOGY OF BURNOUT-SYNDROME RESEARCH – 

APPROACHES AND METHODS  
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Summary: The goal is to give up-to-date knowledge about concepts and 

approaches on the burnout-syndrome research and the most frequently used 
methods in the Cyrillic written publications with outlining of their advantages, 
benefit and use limitations in order to increase their use relevance and value in 
occupational health and safety research for researchers, institutions and users. 
In addition, discussed is how to make research more relevant to practical 
problem-solving and utilization. 

Keywords: burnout syndrome, measurement methods, mental adaptation, 
individual features, organizational psychology 

 
 
1. Актуалност на проблема  
Проблемът за бърнаут-синдрома на професионалното прега-

ряне не е нов, неговото проучване е обект на много изследвания 
(например: Freudenberger, 1974; Maslach, Goldberg, 1998; Pines, 
Aronson, 1988; Schaufelietal. 2003; Burisch 2014; Ценова 2013, обзор 
2016; Форманюк, 1994; Водопьянова, 2000; Рогинская, 2002; 
Коклубовская, 2014 и др.). Но в момента тази тема отново при-
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добива особена актуалност, свързана с реформите в образованието, 
науката и здравеопазването у нас. Едно от значенията на тези 
реформи е увеличаването на производителността и качеството на 
услугите в тези сфери и съответно на заплатите. На практика всяко 
от тези увеличения е за сметка на вътрешни резерви. Ясно е, че това 
води до допълнително пренатоварване на работа, което често 
провокира възникването на синдрома на емоционалното изгаряне. 
Всичко това се извършва в условия на липса на цялостна система от 
трудово-хигиенни норми за работата на учители, психолози и 
медицински специалисти, а съществуващите норми открито се пре-
небрегват. Бърза справка за изследване на бърнаут-синдрома в 
България показва, че у нас вече повече от 25 години се провеждат и 
публикуват теоретични и емпирични проучвания (с различни мето-
ди/въпросници) в рамките на различни колективи и академични 
организации и проекти, публикувани в списания, сборници, доклади 
от представителни научни форуми и он-лайн (напр. Ценова 1993 и 
2016). През последните години у нас са защитени десетина дисер-
тации ОНС „доктор“ и няколкократно повече дипломни проекти с 
проучвания върху бърнаут-синдрома и обуславящи го фактори при 
различни професии (кратък обзор в Ценова 2016). Въпреки 
различното терминологично значение на използваните от учените 
понятия, които се – “Burnout”, „професионално изпепеляване”, 
„емоционално прегаряне”, „психично прегаряне”, „прегаряне” и 
т.н., те са синоними, разкриващи някои аспекти на „прегарянето”, 
както в професионалната така и в други сфери на човешкия живот.  

Актуален е въпросът за провеждане на изследвания насочени 
към изучаването (наред с местоработата) и на екзистенциално-
аксиологичните предпоставки за развитието на синдрома на емо-
ционалното изпепеляване, закоето бързата, точна и своевременна 
диагностиканабърнаут синдрома би довела до понижаване на 
личните и публични разходи, свързани с него. 

Целта на статията е да предостави съвременните концепции и 
подходи към изследването на бърнаут-синдромаи най-често 
използваните методи в публикациите на кирилица, с посочване на 
техните предимства и ограничения за приложение за да повиши 
значението, стойността и използването им в изследванията по 
професионално здраве и безопасност за изследователи, институции 
и потребители. И как изследванията да отговарят в по-голяма 
степен на решаването на практически проблеми. 
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2. Бърнаут и психично здраве 
Редица учени застъпват концепцията за синдрома на емоцио-

налното изпепеляване като самостоятелен клиничен синдром 
(трудове на Maslach, Leiter, Скугаревская, Ценова и др.).  

Целесъобразно е механизмите на развитие на синдрома на 
емоционалното изпепеляване и психологичния стрес да се разглеж-
дат в аспекта на проявите на психичната дезадаптация. Установено 
е, че синдромът на емоционалното изпепеляване се съпровожда от 
влошаване на психичната адаптация (8, 10, 12, 13, 15), тежък пси-
хологичен стрес, понижаване на качеството на живот. Значение за 
развитието и на трите имат сходни параметри (социална подкрепа, 
личностни характеристики, начин на живот). Разкрити са личност-
ните (тревожност, склонност към чувство на вина и поемане на 
отговорност за всичко, плахост, фрустрация и др.), професионални 
(месторабота, специалност, длъжност и др.) и социално-демо-
графски (пол, възраст, семейно положение и др.) предпоставки за 
развитието на синдрома на емоционалното изпепеляване, което 
може да се използвапри избор на подход за адекватна корекция на 
даденото състояние (13, 19, 20, 22, 23, 27). 

Изследвания на синдрома при работещи в сферата на пси-
хичното здраве (напр. 13) разкриват, че той се съпровожда от нару-
шение на психосоциалната адаптация, проявяващо се във влоша-
ване на субективната оценка на собственото здраве, повишаване на 
соматичните симптоми, увеличаване на показателите за тревожност, 
нарушения на съня и безсъница, депресия, влошаване на качеството 
на живот, зачестяване на намеренията за търсене на друга работа, 
понижаване на моралното удовлетворение от работата,като се 
наблюдават различия в зависимост от спецификата на контакта с 
пациент/клиент (13, 18).Налице е общност на механизмите на 
развитие на емоционалното изпепеляване и психологичния стрес 
като проявления на нарушена психична адаптация. 

Анализът на литературата показва правомерността на отде-
лянето на бърнаут-синдрома (състояние на емоционално, психиче-
ско изтощение, физическа умора, породено от хроничен (между-
личностен) стрес на работното място) като самостоятелен клиничен 
синдром. За диагностичен еквивалентможеда се счита рубрика 
Z73.0 «Синдром на изпепеляването» на Международната Кла-
сификация на Болестите (burnout) 10 ревизия. С този код синдромът 
бърнаут е официализиран в - МКБ-10 (1992 г., София) в клас XXI в 
група болести – Z 73 „Проблеми, свързани с трудности за 
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поддържане на нормален начин на живот” като състояние на 
жизнено изтощение от 1992 г., но досега не фигурира в нито един 
болничен лист у нас, не е признат за професионално заболяване, 
както в някои други страни, напр. в Белгия от септември 2016 г., и 
не дава възможност на засегнатите индивиди да се възползват от 
финансовите механизми за обезщетение.  

Синдромът Burnout е свързан с деструкция във всички пси-
хични сфери и се изразява във физическо изтощение, често 
проявяващо се в психосоматични разстройства с различна тежест 
(Freundenberger, 1874;Бойко, 2004; Скугаревская 2003; Burisch, 
2014;Leiteretal. 2014). Проявите й са разнообразни: от умора, при-
чинена от собствената си работа, до усещането за празнота, без-
смислието на живота, отчаяние, депресия и чувство на неудов-
летвореност в своя професионален избор (Ценова, 1993; Бойко, 
2004;Рогинская, 2002; Burisch,2014;Maslach, Jackson, 1981). Не по-
малко изложена на промени е и ценностно-смисловата сфера във 
формата на криза на ценностите, смисъл на живота (смислообра-
зуващи компоненти), вътрешно-личностни конфликти, самотност, 
понижена себеоценка, силна зависимост от работата, разочарование 
отсобствените професионалните идеали. Независимо от това, тази 
сфера е проучена най-малко от всички (7, 8, 10). Целта на на-
стоящето изложениe не е обстоен обзор на всички публикации по 
темата нито у нас, нито зад граница, а извеждането на основни 
направления. 

 
3. Методи за определяне на бърнаут-синдрома 
Анализ на проблемите на изучаването на бърнаут-синдрома на 

"професионално прегаряне"в различни организации показва, че към 
основните методики, които могат да бъдат използвани от органи-
зационни психолози при изследването на този проблем, се отнасят 
изброените по-долу 6, които се прилагат основно или са етап 
адаптация в България. 

Трябва да се отбележи, че всеки един от първите 5 методи 
позволява на първо място да се разкрие нивото на развитие на 
синдрома на професионалното изтощение бърнаут и неговите 
отделни компоненти. Нека анализираме всяка техника по-подробно. 

1) Методологията MBI "Синдром на изгаряне" по Maslach 
(24,25) 

Най-често използваният вкл. у нас изследователски метод за 
измерване на синдрома е въпросникът MBI на Маслах (Maslach & 
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Jackson, 1981, Schaufeli al. 2003, Ценова 2016, Водопьянова 2000). 
Той се състои от 22 твърдения по отношение на  чувствата и 
емоциите, свързани с работата, групирани в 3 подскали за оценка на 
различните аспекти на бърнаут-синдрома: емоционално изтощение 
(9 твърдения), деперсонализация (5 твърдения) и ниска професио-
нална себеоценка (8 твърдения). Първоначално MBI оценява често-
тата и интензивността на тези чувства по 6-степенна скала. По-
късно, въз основа на резултатите от емпирични изследвания в много 
страни, след проверка на взаимовръзките на оценките по трите 
скали с различни измерения на здравното състояние, на трудовото 
натоварване и организационния климат, оценките по интензивност 
се оказват по-слабо информативни и остава само оценката на 
честота им, което значително намалява времето за провеждане на 
теста и обработка на данните. Такива са и резултатите от соб-
ствените ни проучвания, представени подробно в различни публи-
кации, които не са предмет на този материал. Въпросникът е 
надежден, валиден и лесен за използване.  

Методологиятае ориентирана преди всичко към проучването 
на категориите специалисти, работещи в системата "човек-човек", 
главно мениджъри, педагогически работници и медицински спе-
циалисти. Ето защо е целесъобразно този метод да се използва по 
мнение на авторите (3,8,12,20,28) от организационни психолози, 
който да анализира синдрома на "изгаряне" сред ръководителите на 
организации и служители на образователни здравни институции. 

Важно е, че методологията има няколко варианта на въпрос-
ника, които могат да се използват отделно в изследването както на 
учители и медицински специалисти, така и намениджъри. 

Методът е сравнително компактен в сравнение със следващите 
два метода - включва само 22 въпроса (при следващите две техники 
- съответно 84 и 72). Поради това е препоръчително да се прилага в 
ситуация, при която е необходимо много бързо да се направи  
проучване, напр. с ръководители на организации или в отдели с 
изразено влошаване на качеството на услугите и на работещите (9, 
20).  

Въз основа на резултатите, получени чрез въпросника, също 
така е възможно да се разработят програми за преодоляване на 
синдрома на изгаряне както за физическо лице (служител, 
мениджър) и група хора, които работят в същия отдел или орга-
низация. 
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2) Методика за диагностика на нивото на «емоционално 
изгаряне» по В.В. Бойко(1, 11) 

Методиката на Бойко за диагностика на бърнаут включва 
въпросник с 84 дихотомни твърдения за оценка на стадия и 
тежестта на симптомите в процеса на професионално изпепеляване 
е най-пълното и позволява по-систематичен и анализира тежестта 
на симптомите на дванадесет на "изгарянето" синдром, тъй като 
компонентите за които се отнасят. Тестът се отличава с ясноот-
деляне не само на трите стадия (фази) на развитие на синдрома 
(напрежение, съпротива, изтощение), но и с четири основни симп-
тома за всеки от трите стадии или „етажи на пирамидата“. Те са 
приведени по-долу: 

Първи стадий "Напрежение" (основа на пирамидата): 
1. Преживяване на психо-травматични обстоятелства; 
2. Неудовлетвореност от себе си; 
3. Чувство на притиснат в ъгъла; 
4. Тревога и депресия. 
Вторият стадий е "Съпротива" със симптоми: 
1. Неадекватно емоционално реагиране; 
2. Емоционално-нравствена дезориентация; 
3. Разширяване на сферата на икономия на емоциите; 
4. Съкращаване на професионалните задължения (редукция). 
Третият стадий е "Изчерпване" със симптоми: 
1. Емоционален дефицит; 
2. Емоционално отчуждение; 
3. Деперсонализация - личностно отчуждаване; 
4. Психосоматични и психовегетативни нарушения. 
Като се има предвид съдържанието и смисъла и количест-

вените показатели, изчислени за различните стадии на развитие на 
синдрома на "прегаряне", може да се направи достатъчно пълна 
характеристика на личността, и да се даде достатъчно съдържателна 
характеристика за относителната изразеност на синдрома в лич-
ността, а организационните психолози да определят индивидуални 
и групови мерки за терапия и профилактика. За качествено тъл-
куване на данните, е необходимо да се отговори на следните въпро-
си: • кои симптоми са доминиращи; • от какви доминиращи симпто-
ми се съпътства "изтощението"; • обяснимо ли е "изтощението" (ако 
е установено) с фактори на професионалната дейност, влизащи в 
симптоматиката на "изгаряне" или със субективни фактори; • кой 
симптом (симптоми) най-много се отразява на емоционалното 
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състояние на личността; • в какви посоки е необходимо да се 
въздейства върху производствената среда, за да се намали нервното 
напрежение; • кои характеристики и аспекти на поведението на 
самия индивид следва да се коригират, така че "емоционалното 
изгаряне" да не вреди нито на него самия, на професионалната му 
дейност или на партньорите (има се предвид упражняваната 
професионална дейност - пациенти, потребители, клиенти, студенти 
и други лица, с които се работи ежедневно).  

Всеки вариант на отговора е предварително оценен от компе-
тентни експерти (съдии) с определен брой точки - 1; 2; 3; 5 или 10, 
което позволява формиране на общ бал от 0 до 30 точки за всеки от 
симптомите. Включените в симптомапризнаци, имат различно 
значения за определяне на тежестта му.. 

Колкото по-висок е общият бал, толкова по-силно изразен е 
симптомът. За всеки от трите стадия се определя и степен на 
изразеност на четирите основни симптома.Обработката включва: 

1) определяне на количеството точки отделно за всеки от 12-те 
симптома на "изгаряне"; 

2) изчисляване на сумата на симптомите за всяка от трите фази 
на "изгаряне"; 

3) изчисляване на общия индекс на синдрома на "емоцио-
налното изгаряне" – сумата от показателите за всичките 12 
симптома. 

Предложената техника дава подробна картина на синдрома на 
"емоционалното изгаряне". На първо място, се обръща внимание на 
индивидуалните симптоми и степента на тяхната изразеност от 1 –
отсъства, до 3 - изразен симптом. Индексът на изразеност на всеки 
симптом е в диапазона от 0 до 30 точки. Симптоми с показатели над 
20 точки са водещи или доминиращи в дадения стадийили в целия 
синдром на "емоционално изгаряне". 

Техниката дава възможност да се видят водещите симптоми на 
"изпепеляване". От съществено значение е в каква фаза на фор 
мирането на "емоционалното изгаряне" са доминиращите симптоми 
и кой стадий е с най-голям брой доминиращи симптоми. Следва-
щата стъпка при интерпретацията на резултатите е разбирането на 
индикаторите на стадиите на развитие на „Изпепеляването“: "на-
прежение", "съпротива" и "изтощение". 

Сравнението на получените резултати за стадиите не е валид-
но, тъй като не показва тяхната относителна роля или принос към 
синдрома. Фактът е, че измерените в тях явления са по същество 
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различни - реакция на външни и вътрешни фактори, методи на 
психологическа защита, състояние на нервната система. Чрез 
количествени показатели може да се каже само как се формира 
всеки стадий, която фаза се формира в по-голяма или по-малка 
степен (от 1 до 3). : 

В Русия методът на В. В. Бойко е един от петте използвани 
методи за определяне на бърнаут-синдрома с разработена отпреди 
повече от 15 г. компютъризирана версия за он-лайн само-тестиране 
(от С. Г. Кривенков).Диагностиката сама по себе си обаче не е 
равнозначна на превенция. Сравнителни руски изследвания показ-
ват, че по отношение на организационните причини и съответните 
мерки за отстраняването им, методът на Бойко не е специфичен и не 
превъзхожда другите, а и не контролира възможността за пред-
умишлено завишаване на оценките в социално-желателна посока и 
лична изгода – индивидуална претовареност, с множество психосо-
матични оплаквания и влошено здраве. 

Изследователска група от Медицинския университет в 
Пловдив работи по адаптацията на методиката за български условия 
и компютъризирана версия за он-лайн самопроверкана български 
език 

Тестът на Бойко безспорно дава детайлна картина на индиви-
дуалното психоемоционално състояние и свързани с него нагласи, 
и на тази база - възможност за корекция и профилактика на емо-
ционалния дискомфорт и поведенчески отклонения. Относно 
организационните причини на бърнаут и тяхната превенция обаче 
възможностите на теста не са толкова еднозначни. В специали-
зиранатаи руските сайтове, сравняващи възможностите на използва-
ните методики за определяне на синдрома на професионалното 
изчерпване се подчертава, че е задължително тестът на Бойко да се 
сравни с някаква експресна методика за определяне на харак-
теристики на личността/ психо-емоционалната сфера, например 
"Мини-мулт" тестът, който оценява личностния профил и има скала 
за социална желателност на поведението. Досегашният опит с 
използването на въпросници за психосоматични оплаквания в наши 
условия ясно показва тенденция за изразяване на повече оплак-
ванията. 

3) Определение на психичното «изпепеляване/изгаряне» по 
Рукавишников  

Методът "Определяне на психическото изгаряне" на АА. 
Рукавішніков (13) дава възможност да се изследват проявите на 
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синдрома според следните основни показатели:• психоемоционално 
изтощение; • лично отчуждение/дистанциране; • професионална 
мотивация.Съществено е, че техниката помага да се анализират 
проявите на синдрома на "изгаряне" на три основни нива: • между-
личностно; • личност; • мотивационно.Трябва да се отбележи, че 
методологията не е толкова сложна в обработката като предишната 
и може да се използва за по-бързо разрешаване на професионални 
проблеми от организационни психолози. 

Техниката позволява да се развие определена система на 
психокорекционен труд и да се установи, зад която компонентите са 
най-ясно проявеният синдром. 

Въпросникът на Рукавишников обхваща 72 въпроса с 4-степен-
на оценка по честота. С тази методикасе определят три измерения 
психоемоционално изтощение (ПЕИ), личностно дистанциране/ 
отчуждаване (ЛO) и професионална мотивация (ПМ). За определяне 
напсихичното "изпепеляване" в рамките на тези скали се използва 
специален "ключ": 

Количествената оценка на психическото изгаряне по всяка 
скала се извършва чрез трансформиране на отговорите в четири-
бална система (от "често" - 3 точки, до "никога" - 0 точки) и 
точкуване. За обработката се използват "суровите" бални оценки, 
след което с помощта на нормативни таблици се определя инди-
видуалното ниво по всяка от трите скали от крайно ниски стойности 
до изключително високи стойности (5 нива). По същия начин с 
отделна таблица се определя и нивото на сумарния индекс за 
психичното изпепеляване (ИПИ).Съдържателната характеристика 
на скалите по Рукавишников е:  

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

Личностното дистанциране е специфична форма на социална 
дезадаптация на професионалиста работещ с хора. Личностното 
отчуждение се характеризира с намаляване на броя на контактите с 
околната среда, увеличаване на раздразнение и нетърпение в 
комуникационни ситуации, негативизъм по отношение на другите. 

Професионалната мотивация е нивото на трудовата мотива-
ция и ентусиазъм за работа с алтруистично съдържание. Състоя-
нието на емоционалната сфера се оценява с такива показатели като 
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производителност на професионалната дейност, оптимизъм и 
интерес към работата, самооценка на професионалната дейност и на 
степента на собствения успех при работа с хора. 

По-долу са приведени проявите на ПИ на различни системни 
равнища. 

Таблица 1. Жизнени прояви на  психичното 
«изпепеляване» по системно-структурни равнища 

Проявление на «психичното изгаряне» на различни нива: Скали 
на ПИ междуличностно личност мотивационно 
 
ПЕИ 

Психично 
изтощение; 
раздразнителност; 
агресивност; 
повишена 
чувствителност 
към оценките от  
другите 

Ниска емоционална 
толерантност; 
тревожност 

Нежелание да се 
ходи на работа; 
желание работният 
ден да свърши по-
бързо; самоволни 
отсъствия  

ЛО Нежелание за 
контакт с хората; 
цинично, 
негативно 
отношение към тях 

Критично отношение 
къмобкръжението и 
липса на критичност 
при себе-оценката; 
нарастваща значимост 
на собствената“ 
правота“ 

Понижаване на 
включването в 
работата и 
ангажирането с 
делата на другите 
хора; равнодушие 
към собствената 
кариера  

ПМ Неудовлетвореност 
от работата и 
отношенията в 
колектива  

Понижена самооценка: 
неудовлетвореност от 
самия себе си като 
професионалист; 
усещане за ниска 
професионална 
ефективност  

Намалена 
потребността от 
постижения 

 
4) Методологията "Оценка на собствения потенциал за 

изгаряне" дава възможност да се изследват такива основни ком-
поненти на "изгарянето": • деперсонализация; • лична удовлет-
вореност; • емоционално изтощение.Всекиот така наречените ком-
поненти на "изгаряне" се анализират с три нива на развитие: ниско, 
средно, високо. Методологията включва само 18 въпроса и може да 
се използва за оперативни изследвания на синдрома на "изгаряне" и 
разработването на подходящи коригиращи програми. 
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5) Методология "Проучвания на синдрома на изгаряне" 
помага да се определи тежестта на синдрома (висока, средна и 
ниска). Това са кратки методики, използват се различни варианти – 
от 5 до 12 въпроса (напр. 13, 18). Според авторите такъв тип методи 
е целесъобразно да се използват за най-прости проучвания, които 
дават възможност за ориентация заналичието на проблема. 

6) Методология "Организационни характеристики, пред-
разполагащи към възникване на бърнаут-синдром“по Pfiffering, 
Eckel (1982, в 17).  

Респондентите отбелязват, кои от предлаганите 19 характери-
стики на общата атмосфера в една организация отговарят на кли-
мата и отношенията на работното им място. Преимуществата на 
този метод за бърз скрининг на организационни характеристики, за 
които е известно, че са свързани със синдрома на професионалното 
изтощение е, че картата за събиране на индивидуалните оценки е 
кратка, а обработката бърза и икономична. Резултатите служат за 
ориентация по отношение на организационни дефицити и са основа 
за планиране и импликация на превантивни мерки и политика 
промоция на здравето, за повишаване на благополучието и рабо-
тоспособността в конкретна организация. В момента се провежда 
такова пилотно изследване (текущ авторски проект) с цел разкри-
ване на преобладаващите в българските организации симптоми в 
зависимост от сектора на икономическа дейност и брой работещи в 
дадена организация.  

 
4. Професионална деградация и осмисленост на живота 

 
Професионални и лични деформации в дейността на 

педагози и психолози  
Професионалните деформации и деградация често се опреде-

лят като отрицателни личностни промени, свързани с дългого-
дишното изпълнение на една и съща работа и водещи до такива 
последствия, като понижаване на производителността, влошаване 
на отношенията с колегите и ръководството, усложнения и проб-
леми в социалните контакти, проблеми в личния си живот. Колкото 
и да е парадоксално, тези разрушения засягат не само монотонните 
видове труд, но често се проявяват в творчески професии като 
учителската. Примери за това са: педагогическа агресия, конфор-
мизъм, социално лицемерие. Тези деструктивни изменения и дегра-
дация се натрупват незабелязано и често се приемат от самия 
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професионалист определенокато "постижения" в личностното раз-
витие. Например учител (или психолог) започва да възприема доми-
нирането си над събеседника като "сила на собствения характер". 
Често възниква противоречие: от една страна, учителят (психо-
логът) се наслаждава на умението си да доминира на други хора (а 
понякога и да ги манипулира), а от друга страна – самият той се 
измъчва, защо много хора не искат да изградят с тях по-сериозни 
отношения. Това може да е основа за усещане напустота в живота. 
По този начин, изследването на проблематиката за професионал-
ната деградация и унищожение при изследването на синдрома на 
емоционалното изгаряне изглежда напълно оправдана. 

Смисъл и значимост на живота и ниво на емоционално 
изгаряне 

Теоретичната и методологическа основа на такива изследвания 
са възгледите и концептуалните идеи, изложени в произведенията 
на редица чуждестранни учени (Леонтьев, 1999; Бойко, 2004; 
Водопьянова, 2000, 2005; Маничев, 2001, Рогинская, 2002; 
Форманюк, 1994; Freundenberger, 1974; Maslach, Goldberg, 1998; 
Pines, Aronson, 1988). 

Изследванията на Пряжников, Ожогова (2014) при учители и 
психолози обосновават заключението, че системата на придаващите 
смисъл на живота ориентации до голяма степен се отразява на 
психо-емоционалното състояние на учителите и до известна степен 
определя развитието на тяхното емоционално прегаряне. При 
лицата с ниско ниво или липса на този синдром се установява 
хармонична корелация в системата смисъла на живота и жизнените 
перспективи, особено вътрешното съответствие между минало, на-
стояще и бъдеще, а при лицата с частично или напълносформиран 
бърнаут-синдром – значително несъответствие в ориентациите за 
смисъла на живота. Когато не са удовлетворени от себе-реали-
зацията си, при загуба на интерес или чувство за непълноценност на 
живота си, хората живеят с и в плановете си за бъдещето, защото 
настоящето и миналото не им позволяват придобиване на пълно-
ценност и смисъл. В групата с изразен синдром на изчерпване 
особено внимание заслужават коефициентите на корелация на 
измерението "локус на контрола" с всички компоненти на синдрома 
на емоционалното изгаряне. Може да се предположи, че с най-
голямо влияние върху развитието на бърнаут-синдрома е емоцио-
налното изтощение и осъзнаването на собствения провал в лич-
ностно-професионален план, както и нарушението на процеса на 
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целепоставянето, проектиране на собственото бъдеще, неудовлет-
вореност от живота и загубата на контрол върху него. В групата с 
неизразени симптоми на бърнаут (прегаряне) - дори и малките 
неблагоприятни промени в системата на смислообразуването могат 
да доведат до чувството за професионален провал, ниска удовлет-
вореност от живота и формирането на морална дезориентация. 

 
5. Традиционни модели на изследване - парадокси и 

перспективи 
Понятието "синдром на емоционално прегаряне" има много 

общи черти с други понятия, отразяващи повишено емоционалното 
напрежение, преживявания на работещите, и по-специално с такива 
като "стрес на работното място", "професионална криза в разви-
тието", "уморен от работа", "професионални страхове" (Пряжников, 
2009) и др. Често при обсъждане на причините за емоционалното 
изпепеляване, се говори за "стресори"или за "стрес фактори". 
Емоционалното изгаряне се оказва включено в обширна система от 
концепции, свързани с глобални характеристики на работата, които 
оказват негативно влияние върху личността на работещия. 

Следва да си зададем въпроса дали това влияние е само 
отрицателно? Ханс Селие - класикът, койтовъведе понятието 
"стрес", го разглеждапо-скоро като позитивен и дори пише, че 
пълната „свобода от стрес“е равнозначна на смърт. В същото време 
той противопоставя  "стрес" на „дистрес“, като счита, че последният 
е причината за възникването на много проблеми на човека.От 
негова гледна точка дистрес - е невъзможност за реализация  на 
натрупаната в конкретна житейска или професионална ситуация 
енергия, когато тази енергия започва "да разяжда отвътре" орга-
низма и психиката на човека. Основен метод за преодоляването му 
Селие вижда в "приятелските отношения с професията". В идеалния 
случай човек сам си избира„игрова професия“, в която би могъл да 
се реализира. 

В такъв случай обаче възниква съмнението професионалният 
стрес и дори дистресът (по Селие) и обусловеният от него бърнаут-
синдром винаги ли са изключително негативно явление. Може ли 
понякога стресиращите ситуации да са важно условие за преос-
мисляне на собствената дейност и последващо развитие? Във 
възрастовата психология и психология на развитието кризите са 
условие за самото развитие, което постулира самият Выготский 
(2005; Христова 2015; Маничев, 2001). Много изследователи са 
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убедени, че самата удовлетвореност от работата е резултат от 
постигнат в работата успех, когато работещият преодолява различ-
ни трудности, възникващи в хода на изпълнението й. 

Като анализира емоционалното прегаряне в работата на лека-
рите Коклубовская (2003) подчертава, че при висока удовлетво-
реност от работата си, с увеличаване на уменията и признанието на 
резултатите от положения труд, "изпепеляването" се превръща в 
"горене", което не само позволява по-добраработа, но дори възста-
новява увлечения от работата си специалист - добре познатият на 
възпитатели и психолози ефект на "зареждане" от възпитаника. 
Остава само въпросът за мярката, максимално допустимите норма-
тиви, пренебрегването на които води до нарушения и личностни 
разстройства, даже и при добре подготвени специалисти. 

Следователно, освен разкриването на отрицателните ефекти от 
професионалния стрес, обуславящ емоционалното изпепеляване 
при учители и други професионалисти, трябва да се изучават и 
такива сложни условия на труда, които,напротив, могат да внесат 
особен смисъл в труда им, без да увреждат здравето и психиката, а 
даже да я обогатят и развият. Затова е от особено значение все по-
често да се обръща вниманиевърху формирането на индивидуален 
стил на работа, който дава възможност за осъзнаване и развитие на 
творческия потенциал, не само за насочване при решаване на 
сложни вътрешни и външни проблеми, но и да го използва за 
търсене на нови, по-интересни и творчески проблеми. Да припом-
ним - основният смисъл на всяка трудова дейност е решаването на 
проблеми и в това се състои която и да е трудова функция. Дори и 
при избор на професия и по-нататъшната сиспециализация човек се 
ориентира към тези проблеми, които ще трябва да решава. Към 
тяхсе отнасят и вътрешните проблеми на работещия, когато се 
наложи да разчита на собствените си ресурси, оптимално да ги 
разпределя в трудни условия, а след това и да се гордееш с това, че 
не само помагаш на другите хора, но и сам недеградираш.  

Синдромът на емоционалното изпепеляване е свързан със 
социално-демографски, психологически (личностни) характери-
стики, показатели на психичната адаптация, психологичния дистрес 
и качеството на живот, като се наблюдават различия в зависимост 
от спецификата на контакта с пациент/клиент. (13, 18). При 
работещи в сферата на психичното здраве напр. се установява, че 
интегративна личностна характеристика с ключова роля за разви-
тието на синдрома на емоционалното изпепеляване е личностната 
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тревожност.На тази база са разработени прогностични модели за 
развитието на синдрома на емоционалното изгарянеза работещите в 
сферата на психичното здраве (13).  

Бърнаут при лица в нормата и с патология 
В повечето случаи нивото на емоционалното изпепеляване 

налица с влошено здравее обективно по-високо в сравнение с 
"нормата“ (Кривенков, Волкова 2006, 6). 

Изследването на лица с ограничена работоспособност, на 
болни с отслабен организъм и трайни ограничения на трудоспо-
собността, показват като цяло следния профил на личността: по-
изразени депресия и истерия, особено психастения, проявяваща се, 
в частност, в повишена умора, бързо изтощение, и ипохондрия (6). 
Като правило, за човек с общо влошено здравеса характерни след-
ните типични залице с психастения черти: тревожност, мнителност, 
боязливост, неувереност. Когато самочувствието се влошава, за 
такива хора са характерни ленивост и безразличие към работата. 
При това отношението към самия себе си може да варира от 
самокритичност до самобичуване. Типично е и наличие на известна 
отчужденост и раздразнителност по отношение на другите хора. 
Ненапразно се отбелязва сходството в чертите на психологичния 
портрет на типичния психастеник с характеристиката на лица с 
високониво на емоционално изпепеляване. 

Най-добрият начин за предотвратяване развитието на синдрома 
е не лекомисленото използване на неизвестни психотехники, а про-
стото познаване на особеностите на развитие на самия син-
дром,последвано отработавърху развитието на собствената личност 
(самостоятелно или съвместно със специалист). В действителност 
малко хора владеят съответните терапевтични методи и психо-
техники, а и те трябва да се използват разумно и „на място“. За това 
пише и В. В. Бойко, като съветва да не се злоупотребява с известния 
метод "огледало" и още повече агресията да не се използва като 
средство на психологична защита. 

 
6. Заключение 
Професионалното изпепеляване, развитието на бърнаут-син-

дрома не е едномерен проблем, а комплексен феномен с корени в: 
индивидуалното и междуличностната област, s професията, работ-
ното място, и организацията, s социално-историческото и иконо-
мическо развитие и s социалната сфера. 
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Бързата, точна и своевременна диагностика на бърнаут-
синдрома би довела до понижаване на личните и публични 
разходи, свързани с него. Диагностика на синдрома с доказано 
надеждни методи е изходна база за понижаването на цената, 
която плащат индивид, предприятие/ работодатели, семейство и 
обществото като цяло, във формата на натоварване на социалната 
и здравна система, на публичните разходи за здраве, но превен-
цията и отстраняване на причините не са автоматично следствие. 
Взаимодействието между индивидуални, организационни и со-
циални характеристики е решаващо за риска от бърнаут, както и за 
управлението и преодоляването му. 

Следователно, при изследване на бърнаут-синдрома с цел 
адекватна превенция и корекция следва да се вземат предвид също: 
Професионални фактори (ситуационни и индивидуални): специал-
ност, месторабота, стаж, квалификация, психологически климат в 
колектива, взаимоотношения с ръководството, длъжност, трудово 
натоварване, заплата; Индивидуални, социално-демографски ха-
рактеристики: пол, възраст, семейно положение, психологически 
климат в семейството, наличие на хоби, занятия с физкултура и 
спорт; Личностни характеристики: тревожност, емоционална 
устойчивост, фрустрираност, страхливост, самоувереност, аз-образ, 
разстройства от спектъра на обучителните трудности, неявни 
увреждания (29), доминантност, екстраверсия, гъвкавост, локали-
зация на контрола и др. На тази основа, вземайки под внимание и 
индивидуални характеристики и особености на комуникацията в 
дадена среда (4), могат да се разработят не само общите психо-
логични, хигиенни и медицински стандарти за труда на конкретни 
специалисти, но и да се формира в самите тях готовност за изра-
ботване на свои индивидуални нормативи, или "предели“ на нато-
варването си на конкретен етап от професионалното си развитие. 
Актуално е провеждането на изследвания, насочени към разбира-
нето на екзистенциално-аксиологичните предпоставки за развитие-
то на бърнаут-синдрома, немаловажна роля сред които имат свър-
заните със смисъла на живота ориентации (8,10).Така биха могли да 
бъдат обрисувани перспективите за по-нататъшни изследвания на 
бърнаут-синдрома. Цитираните изследванияубедително показват, че 
по време на приложните изследвания в една организацияне само си 
струва, но е и задължително да се използват 2-3 метода - за взаимна 
проверка и допълване на получените данни. 
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Конкретизирането на времевата перспектива на тези необхо-
дими промени при ситуацията в страната е трудно. Въвеждането на 
един уеб-базиран метод за диагностика на проявлението на 
бърнаут-синдрома само по себе си (с всичките му ограничения) не 
може да промени коренно това положение за 1-2 години. 

Първите стъпки обаче като повишаване на обществено съзна-
ние за наличието и същността на феномена, пораждащите го 
причини и последствия са успешни, както и разработването на 
надеждни инструменти и адекватна подготовка на специалистите – 
психолози, лекари, социални работници, специалисти по здраво-
словни условия на труд. От 2 години електронният сайт на 
Българския лекарски съюз за продължаващо обучение на лекарите 
включва и темата бърнаут-синдром с разработен кратък тест за 
самооценка на знанията. Освен това обаче е важно да се познават 
различните взаимодействия, да се зададе рамката, методологията на 
изследване, оценка и интерпретация.  
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СВОБОДНАТА ВОЛЯ – ПРОБЛЕМИ НА РАЗБИРАНЕТО 
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Резюме: В доклада се разглеждат проблемите в разбирането на 

свободната воля. Посочват се примери в тази насока и се формират три 
аспекта на проблемността в разбирането. Първият се отнася до някои 
терминологични неясноти, свързани с избора и отговорността. Вторият 
– до субективността и практическото объркване на субекта. Третият – 
с привидностите на свободната воля в симулакрума. Подлагат се на 
дебат въпросите за това как се придобива свободна воля и какви са 
границите на нейното използване и реализиране. 

Ключови думи: свободна воля, избор, отговорност, произвол, 
художествен образ. 

 
FREE WILL - PROBLEMS OF UNDERSTANDING 

 
Boicho Y. Boichev 

VFU “Chernorizets Hrabar”, Varna, Bulgaria, e-mail: boi4ev@abv.bg 
 

Summary: The report examines the problems in understanding free will.. 
There are examples are given and three aspects of the problem of understanding 
are formed. The first concerns some terminological uncertainties connected to 
the choice and responsibility. The second - to subjectivity and practical 
confusion of the subject. The third - connected to the apprehension of free will 
in the simulacrum. The questions about how to acquire free will and what the 
limits of its use and realization are, are being debated. 

Keywords: free will, choice, responsibility, arbitrariness, artistic image. 
 
 
Общи положения  
Темата за свободната воля до такава степен е инкорпорирана в 

образователната доктриналност, в журналистическата, юридическа-
та и художествената практика, че изглежда не само безпроблемна, 
но банална и скучна. Наистина – какво в повече може да се каже по 
този въпрос от всичко, което досега е казано, дискутирано, цити-
рано и анализирано? И ако изглежда, че към цялото множество 
концепции не може да се добави нищо, това означава ли, че темата 
е изчерпана? Същевременно, дебатът за аспектите на свободата, за 
правото на нейното притежание, за нарушаването на това право и 
т.н. винаги е актуален. От друга страна е налице сериозна партику-
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ларизация на обяснението на свободата, присвояването й от 
различни науки „в своя полза”. Това пък води до размиване гра-
ниците на разбирането й, което има поне три аспекта: термино-
логична неяснота, практическо объркване и подмяна на субекта.  

 
Идентификация на проблема  
Обикновено проблемите с разбирането започва с разминава-

нето в съдържанието на използваните понятия и категории – уж в 
тематичното поле всички говорят за едно и също, но разбират раз-
лични неща. За да започне решаването на проблема това разми-
наване трябва да се забележи, идентифицира и да се осмисли като 
създаващо неяснота, объркване, неразбирателство, дори конфликт. 

Първо, най-често е налице разминаване, когато се отъждест-
вяват понятията свобода и свободна воля или когато се противо-
поставят едно на друго като изразяващи несъвместими реалности. 

Второ, когато се приема, че волята може да бъде нещо друго, 
освен свободна – например, че тя е някакъв вид автоматизъм. Или 
– че волята на субекта е тази, която сама може да си присвои или да 
се освободи от предиката свободна, като при всички случаи остава 
воля. 

Трето, във волунтаристичните схващания за абсолютния ха-
рактер на свободната воля; както и в тези, които напълно я игно-
рират и смятат, че е невъзможна. 

Четвърто, в крайностите за произхода на свободната воля: а/ че 
човек сам може да я създава, да си я дава или да я дарява; б/ че тя е 
еволюционен продукт, който е биологично детерминиран. 

Пето, в субекта, който я притежава и прилага – че освен 
човека, свободна воля притежават животните и художествените 
образи. 

Шесто, в „средата” на нейното осъществяване – индивидуално 
екзистенциална, социална или симулакрума (напр. игра, художест-
вено произведение). 

Седмо, в начина на осъществяване – както в разбирането на 
момента избор, така и в неразбирането на връзката му с отго-
ворността. 

Като много точно илюстративно обобщение на изтъкнатите 
аспекти може да послужи случаят с известния руски вратар Алексей 
Хомич „...който на един прием в Англия се обърнал към при-
състващите с кратка реч, но вместо с традиционното „лейди и 
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джентълмени” започнал с възклицанието „лейди и хамилтони”, 
заблуден от нашумелия филм „Лейди Хамилтон” (Катаев, 1987, 
525). Не толкова анекдотични са обаче примерите за проблеми в 
разбирането на свободната воля. Ще посоча няколко, като съм 
наясно, че нито мога да бъда изчерпателен, нито пък е нужно да се 
занимавам с обстойната им критика. Тяхната задача е да иден-
тифицират с очертанията си изтъкнатите по-горе проблеми на 
разбирането. 

Една от основните неясноти – и в доста разговори съм се 
опитвал да обясня това – произтича от трудността да се свърже 
свободната воля със собственото съществуване. Макар това да е 
оправдано за някои възрасти и състояния, необяснимо е как зрели, 
здрави и разумни хора не могат да осмислят, че свободната воля 
изначално и неотменимо е заложена в човешкото съществуване. 
Тази „заложба” няма абстрактен или пожелателен характер, защото 
без нея човешкото съществуване е невъзможно. Като общочовешка, 
тя не е достъпна за едни и дистанцирана от други. Напротив – 
присъща е за всеки отделен човек, а посоката и степента на нейното 
реализиране зависи изцяло от конкретната личност. В този смисъл 
тя не зависи от природните, историческите и социалните обстоя-
телства. Свободата като „характеристика” на правни, икономи-
чески, политически процеси и формации е по-скоро метафора, 
отколкото обективно състояние на нещата. Не малко философи, 
учени, политици боравят с тази метафора така, все едно е възможно 
свободата да съществува там, където няма нито един субект, 
притежаващ свободна воля. Но пък там, където е налице такъв 
субект, неговата свободна воля при всички случаи се реализира в 
среда и процесуалност, които – при всички условности и огра-
ничения - са релевантни на понятието свобода. В този смисъл тя е 
контекстът на свободната воля, без която никакво „външно” 
стечение на обстоятелствата не може да се определи като свободно. 
Объркването идва, когато метафората свобода не само субституира 
в разбирането реалната свободна воля, но и когато практически 
започне да действа вместо нея. По този начин в „името на сво-
бодата” свободната воля се налага да бъде ограничавана, подчи-
нявана, заробвана, дори елиминирана или ликвидирана (заедно с 
този, който я притежава). Метафората, която привлича разбирането 
към „външното”, „обективното”, отдалеченото от субекта на сво-
бодната воля, може да доведе до радикализиране на объркването, а 
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най-ярките и видими проявления на това са демагогията и 
революцията.  

По по-различен начин стои проблемът на разбирането, който 
редуцира свободната воля до отделна нейна страна, проява или 
смисъл. Отъждествяването на свободната воля с волевата постъпка 
води до погрешното разбиране, че свободната воля е инструмен-
тална притурка към човешкото съществуване, а не негова основа. 
Нейно отрицание е липсата на (свободна) воля. Именно безволе-
востта започва да се разбира като изначална и определяща. Това 
пък води до убеждението, че свободната воля се създава, изгражда и 
възпитава, което в действителност е нейно отрицание. Така и 
практиката на насилие над свободната воля се смята за полезна за 
нейното изграждане. Дали пушачът е започнал да пуши, защото е 
безволев, лишен от свободна воля или защото е направил лош и 
вреден за него избор тъкмо с акт на свободната си воля? Ако 
свободата на волята не принадлежи на човешката природа, как 
тогава той ще избере да постъпи против своята природа? Живот-
ното, в природата на което е заложена определена биологична 
програма, но не и свободна воля, никога няма да предприеме 
действие срещу тази природа. То няма да пропуши, не защото има 
„силна” воля, а защото изобщо няма такава. Разбира се, волевата 
постъпка е проява на свободната воля, но свеждането на свободната 
воля само до нейната видимост не дава възможност да се разбере 
какво е това свободна воля. Както редуцирането на свободната воля 
до волевата постъпка, така и разглеждането на волевата постъпка 
като принуда на волята над свободния избор, подменят в разби-
рането единността и изначалността на свободната воля с едно-
странчивата представа за отделните актове на нейното проявяване.  

Проявите на свободна воля имат нравствена и морална 
стойност, затова могат да бъдат оценявани според намеренията и 
резултатите си. Самата свободна воля обаче не е морално качество 
или свойство, тя е заложена във фундамента на човешкото същест-
вуване. Волевите постъпки са ситуативни, докато свободната воля 
има онтологичен характер. В тази връзка проблемите на разби-
рането вземат друга насока. Ако можем да приемем като безпроб-
лемно, че волевите постъпки се обуславят от наличието на свободна 
воля, въпросът е откъде човек я има. Върху този въпрос има 
възможност за един по-просторен и задълбочен дебат, но за него 
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трябва друго изложение. В случая ще отбележа само един – спорен, 
от гледната точка на това изложение – възглед. 

Той е на Бъръс Фредерик Скинър, изложен в книгата му 
„Отвъд свободата и достойнството”, за която в анонса на гърба на 
корицата пише, че е „...проницателна и дълбоко противоречива 
книга, която бележи повратна точка в мисленето на ХХ век...”. 
Оставяме настрана как нещо, което е дълбоко противоречиво, може 
да бъде проницателно и се съсредоточваме върху твърденията, че: а/ 
„...почти всички живи организми действат, за да се освободят от 
вредни контакти...” (Скинър, 2017, 33); б/ „...един вид свобода се 
постига чрез относително прости форми на поведение, наречени 
рефлекси...” (Скинър, 2017, 33); в/ „...бягството  и избягването 
играят много по-значима роля в борбата за свобода...” (Скинър, 
2017, 34), (навсякъде к.м. – Б.Б.). Обобщено, това означава, че 
свободната воля се реализира на всички равнища на човешкото 
съществуване – от биологичното до социалното. Означава също, че 
принципна разлика между рефлекса и съзнателния избор („борба-
та”) в осъществяването на свободната воля няма. Нещо повече: 
„Борбата за свобода на човека не се дължи на желание да бъде 
свободен, а на определени поведенчески процеси, характерни за 
човешкия организъм (навсякъде к.м. – Б.Б.)...” (Скинър, 2017, 48). 
Това ще рече, че свободната воля на човека е биологично присъща, 
тя е автоматизиран рефлекс, а личността се ползва от нея дотолкова, 
доколкото я има на ниво организъм.  

Разбирана като „...бягство от... неприятните характеристики на 
средата...” (Скинър, 2017, 48) „свобода” е дума, която няма нищо 
общо нито със свободната воля, нито с онова, което я характе-
ризира: съзнателния избор и понасянето на отговорността. Този 
проблем на разбирането води до практическо объркване в „прила-
гането” на свободната воля. 

 
Онтологична основа и практически несъответствия 
Човешкото съществуване е уникално именно заради наличието 

на свободна воля. Тя няма как да е в органичното устройство на 
тялото, няма как да е съставна (сложна, технологична), няма как да 
е еволюционен продукт (нито по пътя на количественото натрупва-
не, нито по този на качественото усъвършенстване), но и не може да 
е незнайно как появила се в човешката природа (човекът е захвър-
лен в света като свободен, както смятат някои екзистенциалисти). 
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Свободната воля не е случайна и няма как да се реализира в 
случайността. Тогава – за разбирането – не остава друго, освен да се 
приеме, че свободната воля е създадена заедно с човека и неговата 
природа, създадена е в свободен творчески акт и единственото, от 
което се ръководи, е именно по образеца на този акт. „След това 
рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по наше подобие... 
...И сътвори Бог човека по свой образ, по Божий образ го сътвори...” 
(Бит. 1:26,27) Но „...щом като човекът е създаден по образа на бла-
женото и свръхестествено Божество – пише преп. Йоан Дамаскин, – 
а Божието естество по природа има способност да прави свободен 
избор и да желае, то, следователно, и човекът, като Негов образ, по 
природа има способност да прави свободен избор и да желае.” 
(Дамаскин 2008, 166) Свободната воля на човека не е нищо друго, 
освен едно от проявленията на Божия образ, по който той е 
сътворен. Разбира се, това не е механично и реципрочно пренасяне, 
затова може да се каже, че свободната воля на човека е „тварно 
подобие на свободата на Бога” (Леонов 2016, 122). Човек няма как 
да има (нито пък по какъвто и начин да е оправдано да иска да има) 
абсолютна свобода, защото е тварен и ограничен по своята при-
рода. Само нетварният и безкраен Бог има нетварна и абсолютна 
свобода, защото, по думите на св. Григорий Палама „е обхванал в 
Себе Си цялото битие” (Мандзаридис 2013, 212-213). Абсолютната 
свобода на Бог се състои в това Той Сам да определя начина си на 
съществуване „извън всяка зависимост, необходимост и ограни-
чение” (Мандзаридис 2013, 213), докато човешката свобода е огра-
ничена, макар и богоподобна, което се изразява в това, че човек 
може да се стреми към и да доближава абсолютната свобода, но 
няма как да я постигне (Виж: Леонов, 2016,123 и сл.). 

Така погледнато, свободната воля е благодатен дар от Твореца; 
тя не е нито случайно появила се, нито биологично заложена, нито 
еволюционно развила се, нито култивирана, нито присъща на друго 
същество, освен на човека (в религиозния възглед свободната воля е 
дадена и на ангелите, но те са безплътни, а разискването в тази 
посока е встрани от темата). Тя е свързана с разума, с мисълта, с 
осмислянето, а не с инстинкта и нагонния автоматизъм. Неразум-
ните същества, казва Йоан Дамаскин, нямат свобода, тъй като те по-
скоро се управляват от природата, отколкото сами да я управляват 
(Дамаскин 2008, 118). В нейната „структура” има два ясно изразени 
и взаимносвързани момента: избор и отговорност. Ограничеността, 
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изменчивостта и недостатъчността на човешкото съществуване е в 
основата на желанието на човека към екзистенциална промяна. Към 
какво да се промени съществуването – това е предмет на избор, 
затова и желанието е „способност за правене на свободен избор” 
(Дамаскин, 2008, 166), последвано от действие. Тъй като изборът на 
действие зависи от субекта (този, който желае, избира и действа), 
той го обмисля „с цел след обмислянето да избере решението и, 
като го избере, да го извърши” (Дамаскин 2008, 118). За всичко това 
човек носи, понася отговорност. Именно подобно несъответствие 
на разбирането с „устройството” на свободната воля води и до спо-
менатото по-горе практическо объркване. Неговото многообразие е 
голямо, но крайностите му са очертани от два манифеста, при-
лагането на които всъщност води до онтологичния крах на сво-
бодната воля.  

Тези две твърдения имат своя логика за контекста, в който са 
изказани, но тази логика е подвеждаща разбирането, практическият 
резултат от което е преобръщането на битийния ред, чрез остра-
кирането на свободната воля и подчиняването на греха и смъртта. 
Само ще вметна, че редът на човешкия живот при сътворението не 
игнорира, а осъществява свободната воля; тя не е възможност, а 
реалност. В личното си общение с Бога, Адам без никакви препят-
ствия (нито вътрешни, нито външни) е можел да „осъществява 
Божия замисъл, да се приобщава към истината и да твори благо” 
(Леонов 2016, 123). Буквално потвърждение на това може да се 
види поне в две събития: настаняването на човека в рая (Бит. 2: 
8,15) и даването имена на животните (Бит. 2: 19-20). Поселването в 
Едемската градина е съобразено с наличието и действието на 
свободната воля на човека. Защото липсата или незадействаната 
свободна воля предполагат както бездействие и безразличие, така и 
неконтролируемост на разходването на жизнени сили и последва-
лото ги насищане и възстановяване. Но след като свободната воля 
на човека е вече дадена (и Бог никога повече не му я отнема), Адам 
не просто ще седи (и бездейства – индикация за липсата на 
свободна воля), в райската градина, но ще я „обработва и пази” 
(Бит. 2:15); не само ще консумира - „от всяко дърво в градината ще 
ядеш” (Бит. 2:16), но и ще се въздържа – „...а от дървото за 
познаване на добро и зло, да не ядеш от него...” (Бит. 2:17). Второто 
събитие също е показателно за упражняването от човека на 
свободната му воля. Бог, който създава живите същества на земята 
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„според рода им” (Бит. 1:24-25), ги води при човека, „за да види как 
ще ги нарече той, та както човек нарече всяка жива душа, тъй да 
бъде името й.” (Бит. 2:19) „И даде човекът имена на всички 
добитъци и небесни птици и на всички полски зверове...” (Бит. 
2:20), което е и  резултатът от прилагането на свободната воля. 

Но нека се върнем към двете послания на (не)разбирането, 
които изглеждат логични и саморазбираеми, а поради това често се 
приемат и тълкуват като ръководни за „свободните” постъпки на 
хората. Това не е необичайно, защото „обикновено човек е безраз-
личен към истинската свобода..., той вярва, че е свободен, когато 
може безразсъдно да задоволява своите похоти, но тази възможност 
е свидетелство не за свобода, а за поробеност” (Мандзаридис 2013, 
213). Става дума за: „Ако няма Бог, то тогава всичко е позволено” 
(Достоевски 1984) и „Човек е осъден да бъде свободен” (Сартр 
1992). Двата изглеждат несъвместими, доколкото единият прокла-
мира свободата като неограничена всепозволеност, а в другия тя 
изглежда като безнадеждна  обреченост.  

Тезисът на Достоевски (всъщност той е издигнат от един от 
героите на романа „Братя Карамазови” – Иван Карамазов, и е ключ 
към важен код на повествованието) може да се интерпретира и 
извън контекста на произведението като възможно „практическо 
ръководство” за свободно действие (впрочем в самия роман полу-
чило реализация именно чрез действията и деянията на Смердяков). 
Ако разгледаме положението чисто логически, т.е. като условно 
изказване (импликация), трябва да приемем, че само когато усло-
вието (антецедентът) „няма Бог” е налице, само тогава е налице и 
следствието (консеквентът) „всичко е позволено”. Това следва от 
правилото, че импликацията е невалидна, само когато при налично 
условие отсъства необходимото следствие. Т.е. по необходимост 
трябва да е вярно, че „Няма Бог”, за да бъде също така по необ-
ходимост вярно, че „всичко е позволено”. Положението „Няма Бог” 
обаче е допускане, а не неоспорим факт. Тогава и неговото 
следствие „всичко е позволено” няма как да е ръководна максима. 
За да бъде едно правило максима, то трябва да е всеобщо (валидно 
за всички) и да бъде необходимо (за съхраняване на съществу-
ването). Което ще рече, че за да мога свободно да ползвам прави-
лото на свободната си воля „всичко е позволено” (а то е правило, 
защото за мен така е правилно да се постъпва), то трябва да отговаря 
на някои условия. Първо, да е всеобщо и необходимо; второ, по 
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необходимост да бъде изведено от необходимото за това условие, а 
то – трето, следва да е по необходимост всеобщо и необходимо 
налично. Но аз (от свое име) предпоставям условие, което аз (от 
свое име) искам да е налице, за да мога само аз (в свое име) да 
ползвам следствие, което е необходимо само на мен и в мое име. 
Това „колабиране” на „правилото” само до моето (потребност, 
желание, действие) се основава на това, че ако „всичко е позволено” 
на всички, то тогава никой (включително и аз) няма да може да го 
ползва, защото всички (включително и аз) ще трябва да понесат 
последиците му. За да може „свободно” всичко да ми е позволено, то 
трябва: а/ да е само за мен, а това означава да няма как да е 
всеобщо; б/ да произтича от желано от мен и ползващо ме само мен 
условие; в/ да бъде само по моя (свободна) воля; а това означава г/ 
да е случайно; и д/ да няма как да е необходимо. Но случайно 
произтеклата (от моето желание, което ще рече – от свободната ми 
воля) свобода само-за-мен не е никаква свобода, тя е произвол – 
произтичащо от мен желание за случайност. Отдаването на произ-
вола (своеволието) и случайността е жертване на свободната воля, 
невъзможност оттук нататък да се ръководя от нея. Желанието за 
всепозволеност е желание и за отсъствието на Бог, което в плана на 
разбирането трансформира логическата условност в убедителност 
на действието. За да има субективната увереност, че „всичко е 
позволено”, човек допуска (в неговото съзнание обаче това не е 
допускане, възможност, а постановяване на реалността) своето 
съществуване в онтологично провален свят без Бог. Вътрешните 
крушения на вече (и поради това допускане) дефектираната сво-
бодна воля на личността се приписват или на така постановения 
свят или – парадоксално! – на Бог. За да осъществи въжделенията 
си за всепозволеност човек узурпира света от Бога и понеже нито 
има как да реализира това, което желае (всепозволеността), защото 
то не е вече в собствения смисъл свободна воля, нито може да 
понесе това място на скръбта (умъртвената от него реалност), той 
го отхвърля и посочва Бог като отговорен за това. Ако се погледне 
по-дълбоко, може да се съзре и друг аспект на несъответствието 
между логическата възможност и практическо действие: желанието 
за всепозволеност е всъщност нежелание за приемане на свободната 
воля, така като тя е зададена в онтоса на човека. Това прилича на 
Фромовото „бягство от свободата“, но не е идентичен с него. Осво-
бождаването от свободната воля е невъзможно – колкото да я 
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представя (и да му се иска да е така) като технологична, еволю-
ционен продукт и пр., човек няма как да я „демонтира“ нито от 
себе си, нито от другите. Бягството от свободата е следствие от 
това - видяхме, че свободата има контекстен характер, затова и 
ситуативното бягство е осъществимо. Това, впрочем, може да бъде 
изразено и по-образно. Този, който приема свободната си воля като 
изконен дар, се нарича раб Божий, а този който се опитва да я 
демонтира, за да избегне отговорността е роб на греха. (Тодоров) 

Така или иначе, всепозволеността няма как да субституира 
свободната воля, защото това е невъзможно; а свободната воля е 
невъзможно да се осъществи като тоталното своеволие, защото 
няма как да бъде друго, освен свободна воля. „Сътворяването на 
човека по Божий образ и подобие не го принуждава (к. м. – Б. Б.) да 
постигне целта на своето съществуване (обожението – б. м. Б. Б.). 
Човекът е свободен да пренебрегне, дори да преобърне йерархията 
на битието, като сам създаде божество по свой „образ и подобие” 
(Мандзаридис 2011, 102) Спасителното за човека Боговъплъщение 
на Иисус Христос е свързано и с възстановяването на свободната 
воля на човека – приемането на човешката природа, на Кръста, 
страданията и смъртта са висш и образцов акт на свободната воля 
(виж: Мат. 17:26; Лук. 4:18; Йоан 8:32-33, 36; Рим. 6:18; 1 Кор. 8:9; 
2 Кор. 3:17; Гал. 5:1). 

Не е за пренебрегване и още нещо, свързано с разбирането, 
водещо до практическото несъответствие между предназначението 
на свободната воля и илюзията за свободно действие. Увлеченото в 
тази страна на условността мислене забравя, че правилото на 
импликацията не се изчерпва само с допускането на необходи-
мостта на връзката при наличие на антецедента. Другата възмож-
ност е условието да не е налице, което се изразява в съждението „Не 
е вярно, че няма Бог”. Тогава еднакво верни ще са както след-
ствието („всичко е позволено”), така и неговото отрицание („не е 
вярно, че всичко е позволено”). В такъв случай, когато условието 
(„няма Бог”) не е истина, то неговото отрицание е равнозначно на 
„Бог има”. А това води до две еднакво възможни следствия: „всичко 
е позволено” и „не е вярно, че всичко е позволено”. Това е всеобща 
дилема, която може да се „реши” по необходимост с избора на едно 
от двете (единствено) възможни следствия. Изправен пред избор, 
човек при всички случаи е отговорен за него и по този начин става 
от произволен – свободен.  
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От тази интерпретация на положението на Иван Карамазов 
може да се заключи, че предположението за отсъствието на Бог ни 
води към произвол, а приемането на Неговото присъствие гарантира 
автентичността на свободната воля (виж: Трифонова). Но тезисът 
може да се разгледа и през критиката на моралното съзнание и 
практиката на релиозния опит. През тази „оптика” желанието за 
всепозволеност вече не изглежда като израз на стремеж към 
свобода. Дали свободата се изразява в това - нещо (по-скоро - 
всичко) да бъде позволено? Защото се позволява онова, което е (от 
преди) забранено. Възможно ли е обаче всичко да е забранено? 
„...Истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в Рая?” (Бит. 3:1) 
– пита змията в Едемскта градина. „...Плодове от дърветата можем 
да ядем, - отговаря Ева, - само от плодовете на дървото, що е посред 
Рая, рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не 
умрете.” (Бит. 3:2-3) Щом свободата на човека е „проявление на 
неговата богообразност” (Леонов 2016, 122;  Чурсанов 2013, 430) и 
свободната воля му е дадена, за да може да я осъществява, то тогава 
няма как всичко да е забранено. Защото, ако всичко е забранено, 
това е забрана и на свободната воля. Човек е получил свободна 
воля, но няма как да я упражни дори в един-единствен акт, защото 
всичко (без изключение) е забранено. Забраненото е недостъпно, 
дистанцирано, отчуждено и е невъзможно с него да се придобие 
какъвто и да е опит на свободната воля. А от друга страна -  откъде 
човек би могъл дори да знае какво е свобода, когато няма никакъв 
опит от нея? Как така Бог е дал на човека свободна воля (и то 
единствено на него), след като не му е дал правото да я ползва? Не е 
ли безумие даването (а това значи – разрешаването) на нещо, 
което е забранено? И не е ли всъщност допускането на това безумие 
само в човешкото съзнание, а не в делото на Бог? В такъв случай 
това безумие изпада в „лоша безкрайност” със стремежа за все-
позволеност, която няма как да бъде нито даване на свобода, нито 
освобождаване от забраните.  

В тази връзка – да се върнем още веднъж към момента на 
поселването на човека в Едем. „И заповяда Господ Бог на човека и 
рече: от всяко дърво в градината ще ядеш; а от дървото за познаване 
добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от 
него, бездруго ще умреш.” (Бит. 2:16-17) Тази сцена се разиграва 
след като Бог „...вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана 
човекът жива душа” (Бит. 2: 7), т.е. след като човекът вече (думата 
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„вече” не е съвсем точна, защото без свободната си воля човекът е 
немислим) има свободна воля. От нея става ясно, че всъщност 
всичко е разрешено и това разрешение не е вторично, то не е 
„разрешаване-на-забраненото”. Забранено е само едно-единствено 
нещо и то също не е вторично, не е забрана на вече (от преди това) 
разрешеното, т.е. като „забранено“ не ощетява с нищо човека. 
Нещо повече – тази забрана не е „сляпа”, а е с предупреждение за 
възможните последици при нейното нарушаване. Тя не е и абсо-
лютна – в нея се съдържа възможността както да бъде нарушена (и 
то не на първо място), така и да бъде спазвана (на първо място). 
Същевременно, наличието на забрана дава на човека възможността 
да „ползва” свободната си воля, като направи избор: дали да спази 
или да наруши забраната, като понесе отговорността за този избор. 
Ако приемем (при всички уговорки) грехопадението като опит за 
осъществяване на всепозволеността, трябва да приемем, че този 
опит не е провален, а е несъстоятелен и безсмислен. Не съществува 
такъв (не само реален, но и възможен) свят, в който да се реализира 
желаната легитимация на всепозволеността – всичко да ми е 
позволено и пред никого да не нося отговорност. Сред многото 
(негативни за човешкото съществуване) последици от грехопа-
дението има нещо, на което не се обръща внимание, но което е с 
много голяма екзистенциална важност – на човека не му се отнема 
свободната воля, той продължава да я притежава, а с това – да 
избира и да носи отговорност за своите постъпки.  

Свободната воля има смисъл в ситуация на избор и отговор-
ност, а не в режим на всепозволеност. „Всичко е забранено” обез-
смисля даването на свободна воля, а „всичко е позволено” – 
прилагането й. Всезабранеността не е онтологична предпоставка на 
човешкото битие, защото в него (човешкото битие) изначално е 
„заложена” свободната воля. Всепозволеността не решава никакъв 
онтологичен проблем на човека, затова главна пречка за нейното 
осъществяване е Бог. Бог не е забранил всичко, забранил е само 
едно, но това „едно” прави всепозволеността невъзможна. Разлика-
та между свободната воля и произвола е само едно-единствено 
нещо, но то отваря цяла пропаст, защото неговото „позволяване” 
слага край на свободната воля и началото на произвола. 

„Елиминирането” на Бог става условие за постигане на всепоз-
волеността, не защото Бог е забранил всичко, а защото е забранил 
само едно. Но за да стане наистина всичко позволено, далеч не е 
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необходимо наистина всичко да се позволява (защото то и без друго 
е позволено: „...от всяко дърво яжте...“), а само това едно. Но 
понеже чрез това едно се изпитва (и привежда в действие) 
свободната воля, то евентуалното негово „позволяване” лишава 
свободната воля от каквото и да изпитание и нея вече я няма. Това 
едно всъщност дори не е забранено докрай, а само до този избор, 
който прави човек. Преди него на човек не му се налага да прилага 
свободната си воля по този начин, не защото „всичко останало” му 
е позволено, а защото „всичко останало” е благодат, в която се 
осъществява съществуването му. Тя не е ограничена нито от недо-
статъци, нито от излишъци, затова е цялостна и завършена. Тя е 
дадена на човека и той не я избира. Да дава имена на животните и 
да обработва и пази райската градина е безпроблемно реализиране 
на свободната воля. В него има само утвърждаване, но не и 
отрицание. Човек започва да избира алтернативно (с избора се 
утвърждаава едната алтернатива, но се отрича другата) в момента 
на изкушението. Избира на кого да се довери: на Бог или на змията. 
На Бог, който му е дал пълната с благодат Едемска градина или на 
змията, която му дава празни обещания. А те са празни, защото нито 
едно от тях не става реалност – Адам и Ева не умират тутакси, но 
стават смъртни; отварят им се очите, но за голотата им (т.е. за 
нищетата на тяхното съществуване без Бог); не само не стават 
богове, но и биват прокудени от Рая. Такъв е резултатът от избора 
им, при който те са имали даденото, а избраното от тях е било 
алтернатива на даденото – имали са благодатен живот, ощетили са 
го с допускането на смъртта; пребивавали са в доброто, избрали са 
злото; били са цялостни, станали са крайни, ограничени и преходни.  

„Елиминирането“ на Бог е елиминация и на това, което е 
дадено в момента на избора, т.е. на всичкото без едно. И „всичко”, 
което остава след избора е това едно. Но това едно е безалтер-
нативно, защото е само то и нищо друго, т.е. то дори не е едно, а 
нищо. И това е само злото, защото злото привежда към нищо 
(Янакиев 2005, 10-53). Всепозволяващият си човек, следователно, 
не избира да прави зло, той става инструмент на злото. Да прави зло 
е безалтернативно, защото за него, казва той, това е добро. Това 
„добро” обаче е празно, а не пълно с благодат, то е смърто-носно, а 
не живо-творящо; то е зло-радстващо,  не радостно, то е о-мразно, 
а не изпълнено с любов. В този именно смисъл то е произвол. 
Произволът (”всичко е позволено”) не различава правенето на зло 
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от правенето на добро, защото негов критерий е „всичко ми е 
позволено”. Всепозволеността въобще не е „все-”, тя не е и „-
позволеност”, тя е все-ограничена до „свобода”-да-вършиш-зло”. 
(Срв.: Бердяев 1992; Великов 2009; Добрев 2010; Леонов 2016; 
Чурсанов 2013; Янакиев 2005) В райската градина свободната воля 
на човека се реализира по хоризонтала, който е горе, в благодатта. 
Когато, в резултат на изкушението, той ориентира този избор по 
вертикала, неговата алтернатива става долу – където той може само 
да падне. А след грехопадението, в сложния, умножествен свят, 
работата на свободната воля се преобръща. Хоризонталният избор 
вече е долу - сред многото ограничени, крайни и преходни въз-
можности. Вертикалният посочва едната (и единствена) алтерна-
тивата горе. „И както вървяха, Той влезе в едно село; една жена, на 
име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, 
която седна при нозете на Иисуса и слушаше речта Му. А Марта се 
улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: Господи, небрежиш 
ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми 
помогне. Иисус й отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и 
безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария 
избра добрата част, която няма да й се отнеме.” (Лук. 10:38-42) 

За сравнение нека разгледме тезиса на Сартр, впрочем също 
провокиран от Иван Карамазовия. Цялостната жизнена и философ-
ска позиция на Сартр е атеистична. Той приема, че човек не е 
създаден от Бог и че не носи в себе си Божия образ, а чрез това и 
свободната си воля. “Човек най-напред съществува, случва се, явява 
се в света, а едва след това се определя.” (Сартр 1992, 20) Това 
определяне обаче не е еволюционно, нито от някакъв предхождащ 
човек, нито от институция; то е от самия човек, защото, “човек не е 
нищо друго освен това, което сам се направи” (Сартр 1992, 21). 
Човек постоянно се намира в ситуацията на избор и носи отго-
ворността за този избор. Макар и съзнателен, изборът е „спонтанен” 
- резултат от желанието на човек да бъде нещо определено и на 
волята да го осъществи. Но дори да няма никакви желания и воля и 
да се “остави” в желанието и волята на другите, човек пак прави 
избор и не може да избяга от отговорността за него. Той е отговорен 
както за себе си, така и за всички хора (Сартр 1992, 21), защото като 
„прави” себе си, той се прави „такъв”, какъвто преценява, че трябва 
да бъде изобщо човекът. Ние никога не предполагаме, че избираме 
лошото, на нас винаги ни се струва, че “избраното от нас е винаги 
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доброто, а нищо не може да бъде добро за нас, без да бъде добро за 
всички” (Сартр 1992, 21). Човекът е свободен и е отговорен за това 
не в юридическия смисъл на думата; неговото „осъждане” не 
произтича от никакъв конкретен съд и той не може да разчита на 
никаква форма на „помилване”. Тъй като човекът само това има 
(избор), то той е свободен; а тъй като е сам и без извинения, то той е 
осъден да бъде свободен. И изборът, и свободата, и отговорността 
са израз на съзнанието, че без теб нищо от това, което се случва, 
нямаше да се случи по този начин, то се случва точно така заради 
теб, ти си в някакъв смисъл неговият автор и затова трябва да 
понесеш своята отговорност. Свободата е невъзможна, ако не бъде 
осъзната; само съзнаващият човек може да бъде свободен. Инстинк-
тивна свобода няма - разумът е този, който освобождава човека от 
сляпата му подчиненост на инстинктите и нагоните. Свободата е 
равнозначна на свободна воля, защото не идва отвън; не се заклю-
чава и в безконтролни и фриволни деяния; тя е съзнателно усилие. 

Тезисът на Сартър визира свободата като бреме, което нито 
може да бъде захвърлено, нито пък прехвърлено на някой друг. 
Способността да се носи бремето на свободата се нарича отго-
ворност. Отговорността не противостои на свободата, а е неин 
необходим елемент. Свободният е отговорен, а поемането на отго-
ворност не е отказ от свободата. Цялостната постановка на въпроса 
за свободата в тезиса на Сартър е осъществена през твърдението 
„Бог няма”. Сартър се опитва да опровергае логическата форма на 
импликацията, в която е поставен тезисът на Иван Карамазов. Явно 
Достоевски е бил наясно с капана, който поставя на нихилизма с 
тази формулировка. Защото, ако е вярно, че „няма Бог”, то по 
необходимост следва, че всичко е позволено, но ако всичко е 
позволено, то от това – както видяхме, следва, че никой за нищо не 
е отговорен, а щом няма отговорност, то значи няма и свободна 
воля. Сартър пробва да заобиколи капана, като допуска, че дори 
условието да е вярно, от това може да следва не необходимото, а 
угодното нему следствие. А именно: дори и да няма Бог, то човекът 
пак притежава свободна воля (нищо, че не е ясно откъде), пак 
избира, пак носи отговорност и дори избягва изкушението на все-
позволеността. Само че това следствие няма как да се получи по 
необходимост, защото своеволно се нарушава необходимата логи-
ческа форма и Сартър изпада в положението на Смердяков – на 
пръв поглед само на теория, но всъщност и на практика. В този си 
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вид неговият тезис не може да бъде смислено завършен. Първо, 
защото не отговаря на два основни въпроса: а/ как се съотнасят 
свободната воля и свободата; б/ как човек придобива свободната 
си воля, а оттук и възможността да бъде свободен или роб. Второ, 
защото ако бъде последователен, трябва да допусне логически 
нонсенс. За него „няма Бог” не е условие, а реалност, която е необ-
ходима, за да не се случи онтологичният провал на грехопадението. 
Работата е в това, че тази „реалност” не отменя грехопадението, 
нито травматичните му резултати, а направо го осъществява. Тъй 
като няма (това важи не само за Сартър, но и за който и да е) 
никакви основания да се приеме безалтернативно твърдението 
„Няма Бог” (защото не би било сериозно), то така или иначе трябва 
да бъде възстановено в логическата форма на импликацията: „Ако 
няма Бог...” Тогава обаче се възстановява и необходимото следствие 
за всепозволеността (произвола), а с това се отрича свободната 
воля. Може да се види и по друг начин: целта на грехопадението се 
заключава в отхвърлянето на Бог (поради „вертикалното” прилагане 
на свободната воля), но резултатът му е прогонването на човека от 
рая (поради отговорността); с твърдението си Сартър привидно 
постига целта, но реално потвърждава резултата. Трето, този, който 
е „осъден”, при всички положения е „лишен от свобода” – това е 
парадокс и приемането му слага край на разсъждението, а интер-
претацията става безсмислена. 

 
Финал с перспектива 
И така, в ракурса на Сартър, да бъде дадена свободна воля на 

човека, означава, този който му я е дал да има контрол над нея. А 
това за Сартър е недопустимо и на пръв поглед наистина изглежда 
така - свободната воля трябва да е свободна от контрол, защото 
контролът сякаш провокира грехопадението. Но свободната воля не 
се дава, за да бъде контролирана, поне не от Този, Който я дава. 
Всъщност, контролът върху свободната воля трябва да се осъщест-
вява от този, на когото е дадена. Затова и той носи отговорността. 
Но свободната воля не се заключава нито само в избора, нито само в 
отговорността, а в това какво избираш и как отговаряш. Изборът и 
отговорността предполагат и две инстанции, без които свободната 
воля е невъзможна: съвестта на личността ни и Личност, от Която 
сме получили свободната воля и пред Която сме отговорни. 
Игнорирането на втората инстанция, заради илюзорния контрол, 
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прави волята неконтролируема и деинституционализира първата. 
Заедно с това свободната воля се извежда от онтологичното равни-
ще и се свежда единствено до етичното. 

В ракурса на религиозния опит е съвсем различно. Този, Който 
създава по Свой образ човека и вменява в неговата природа сво-
бодната воля, Той именно е абсолютно свободен. Той твори „извън 
всяка зависимост, необходимост и ограничение” (Мандзаридис 
2013, 213), без да избира между възможности и алтернативи. 
Неговият избор е на единствения свят по единствения начин на 
сътворението му - любовтта. Човешката свобода е ограничена, 
защото, макар и сътворен по Божий образ и подобие, след грехо-
падението човек е в света и носи неговите ограничения – смъртта 
и тлението. Човек се стреми към абсолютната свобода, но не може 
да я постигне чрез страха от смърта, който го прави егоцентричен и 
го заробва в илюзията на всепозволеността. Пределът на свободната 
воля на човека се реализира не в еманципирането от Христа, а при 
съучастието в Неговите Смърт и Възкресение, т.е. – в отвръщането 
от греха и приемането Му (Виж: Мандзаридис 2013, 213-216). 

Ето тук може да се набележи перспективата на тази тема, която 
вече предполага друго изложение. Става дума за творческата 
способност на човека и за свободната воля на неговото творение. 
Обикновено се приема, че еманацията на човешкото творчество е 
изкуството, а онова, което човек създава по свое подобие е худо-
жественият образ. И ако човекът като венец на творението чрез 
Божия образ, който носи в себе си има и свободна воля, с която е 
уподобен на Бога, то може ли той да вмени свободна воля и на 
художествения образ? 

Разбира се, отговорът на този въпрос минава през редица 
уточнения и уговорки. Първо, че човек не твори в абсолютна сво-
бода, затова и продуктът на неговото творчество няма как да бъде 
съвършен. Второ, че творческата си воля той може да насочи в три 
посоки: а/ към възстановяването на Божия образ в себе си, който е 
потъпкал чрез грехопадението (обожение); б/ към проектиране на 
собствения си образ в симулираната реалност на изкуството (Бойчев 
2015, 25-38); в/ в приписване на божественост на собствения си 
образ (себеобожествяване) в езическите религии и неоезичеството. 
Трето, за терминологичния избор на художествен образ (ХО) пред 
герой (литературен герой). Четвърто, че Бог и Господ Иисус 
Христос по никакъв начин не може да бъде човешко „творение” 
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било като измислен „герой”, било като художествен образ. Пето, че 
Библията, вкл. и Евангелието не са нито митове, нито художествени 
произведения. Шесто, че митове в езическите религии и различните 
видове художествени произведения в една или друга степен са 
създадени от човека симулакруми, които нямат собствена автен-
тична и автономна реалност и в които свободната воля на човека се 
реализира като крайност и огрниченост. Седмо, че приписването на 
свободна воля (или на всепозволеност) на митологичните същества, 
на героите и на художествените образи не е равнозначно на нейното 
даване. 
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Резюме: Проследява се медииращата роля на културата при 

взаимодействието между културните практики и лидерските стилове. 
Проучването е проведено сред 102 лица, работещи в сферата на 
средното образование за периода април 2018г. – май 2018г. Използвани са 
методики на Г. Хофстеде, Камерън и Куин и Бас и Аволио, адаптирани за 
българските условия от С. Карабельова. Използвани са редица статисти-
чески методи и процедури, с които се установяват взаимовръзките и 
взаимовлиянията между променливите. Данните са обработени с SPSS-
19. Резултатите показват ролята на културата както за формирането 
на «умствените програми», както ги нарича Хеерт Хофстеде, така и 
върху взаимодействието им с лидерските стилове. 

Ключови думи: култура, културни практики, лидерски стилове 
 

CULTURE AS A MEDIATOR OF INTERACTIONS  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Gosho Petkov, Mayiana Mitevska, Emilia Lazarova, Petya Radeva,  

Veselin Stefanov 
University of Library Science and Information Technologies, Sofia, Bulgaria,  

e-mail: majana@abv.bg 
 

Summary: The mediating role of culture is monitored in the interaction 
between cultural practices and leadership styles. The study was conducted 
among 102 people working in the field of secondary education for the period 
April 2018. - May 2018 Methods used by G. Hofstede, Cameron and Quinn and 
Bass and Avoilo, adapted for the Bulgarian conditions by S. Karabelova were 
used. A number of statistical methods and procedures have been used to 
establish relationships and interactions between variables. Data is processed 
with SPSS-19. The results show the role of culture both for the formation of 
"mental programs", as Heert Hofstede calls them, as well as for their 
interaction with the leadership styles. 

Key words: culture, cultural practices, leadership styles 

                                                      
1 Докладът е по проект НИП „Иновативни лидерски практики в образователна 
среда“ по Наредбата – 2018 - 3 
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Увод  
Според Т. Питърс и Р. Уотърман културата е основно качество 

на съвършените компании. Колкото по-силна и по-насочена е тя 
към пазара, толкова по-слаба е необходимостта от организационни 
схеми или подробни процедури и правила. Авторите споделят 
мнението, че в такива компании дори служителите на най-ниското 
равнище знаят какво трябва да правят в повечето ситуации, тъй като 
малкият брой водещи ценности са абсолютно ясни (Peters, T. & R. 
Waterman, 1982). 

X. Хофстеде доразвива тези идеи и смята, че организационната 
култура може да бъде определена като колективно програмиране на 
ума, което различава членовете на една организация от друга. 
Различията в културите в организациите могат да бъдат открити не 
само в ценностните предпочитания, но най-вече в прилаганите кул-
турни практики. Ценностните ориентации започват да се формират 
в ранния период на социализация на малкото дете в семейството и 
след това в училище, а по-късно намират израз в поведението на 
възрастния човек. Обичайните практики в организацията се учат 
чрез социализацията на работното място. В рамките на една 
културна общност, дори и на най-хомогенната, наред с подобията в 
културните репрезентации има и вътрекултурни различия (in-
group), които в някои случаи са по-ясно изразени от външнокултур-
ните влияния (out-group). Сблъсъкът и хармонизирането на тези 
различия с техните специфични традиции и културни практики на 
отделните нива на функциониране на националната култура се 
разглеждат като механизъм за развитие на културната еволюция и 
промяна.“ (Карабельова, 2011). 

Организационната култура се разглежда като важен фактор на 
организационното поведение, определящ индивидуалното и групо-
вото разбиране за живота в организацията, набор от допускания, 
убеждения, ценности и норми, които се споделят от всички членове, 
и се формира с течение на времето. „Идеята за организационната 
култура има абстрактен характер, тъй като не може да се види или 
да се докосне, но присъства и се разпространява навсякъде и влияе 
върху всичко, което става в организацията … динамично системно 
понятие, културата влияе практически върху всички протичащи в 
организацията събития.“ (Карабельова, 2012). Така организацион-
ната култура може да се разглежда едновременно и като резултат, и 
като процес.  

В организационна среда съществуват различни форми на 
лидерство и редица изследвания недвусмислено ги обвързват с 
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организационните култура и практики (Hollander, 1985; Bass, 1981; 
Yammarino, Dubinski, 2006), с широк спектър от умения за справяне 
с предизвикателствата в организационната реда (Ellis et all, 2013), с 
практикуване на специфично поведение и качества в организацията, 
като напр. придобиване на знания, стратегическо мислене, комуни-
кационни умения и развитие на другите (Sindell & Hoang, 2001). 
Лидерството като фактор на организационното поведение се разби-
ра като „процес на даване на цел (посока, която има смисъл) на 
колективните усилия, водещ до постигането й“ (Jacobs & Jaques, 
1987), като „способност за повлияване на групата за постигане на 
целите на организацията“ (Robbins, 2003) и „създаване на свят, към 
който хората искат да принадлежат“ (Dilts, 2002). Хаус от своя 
страна смята, че „лидерството е способността на един човек да 
влияе, мотивира и дава възможност на другите да допринесат за 
ефективността и успеха на организацията“ (House, 1999, p. 184). 
През последните години се наблюдава голямо оживление на изслед-
ванията на харизматичното и трансформационното лидерство като 
ефективни стилове на управление. Всъщност, най-способните лиде-
ри – харизматичните и трансформационните са тези, които могат да 
накарат желаната социална промяна да се случи; въпреки това 
подобни лидери са способни да нанесат невиждани вреди върху 
цялото общество (Antonakis, 2009).  

Без отчитане на културните особености обаче, не могат да 
бъдат разбрани някои специфични прояви в организационното 
поведение на служителите, както и в отношенията между хората. 
Още повече тези затруднения се проявяват, когато се търси обяс-
нение на ефективността на един или друг лидерски стил, реали-
зиран от отделен ръководител или ръководен екип. Оказва се, че 
тези затруднения се дължат на пренебрегването на влиянието на 
средата в която се реализират взаимоотношенията лидер – 
последовател, средата, голяма част от която е овеществила онези 
базисни културни елементи, които в крайна сметка предопределят 
формата на взаимодействието, а и до голяма степен – резултата от 
него. Именно към разкриване на източниците на това влияние е 
насочено настоящото изследване, чиято основна цел е на базата на 
теоретични постановки от различни автори, както и на собствени 
емпирични изследвания да се разкрие медииращата роля на типо-
вете култура в образователната среда при влиянието на културните 
практики върху лидерските стилове на академичните ръководства. 
Реализирането на поставената цел е постигнато като е разработен 
теоретичен модел на взаимодействието на изследваните конструкти, 
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основан на съвременните теории за организациите и организа-
ционното поведение; като са приложени надеждни психологически 
инструменти, релевантни на изследваната проблематика и са 
анализирани получените данни; като е проучена медииращата роля 
на културата в отношението на културните практики към 
лидерските стилове. 

За нуждите на емпиричното изследване са анкетирани 109 
лица, работещи в три различни столични училища. От тях Предмет 
на изследването са проявите на лидерските стилове на академич-
ните ръководства, повлияни от културните практики в специфич-
ната образователна среда. Променливи в изследването са типовете 
култура, лидерските стилове и културните практики. То е проведе-
но при допускането, че доминиращата култура, като среда за функ-
циониране на организациите като цяло и на образователните 
структури в частност, повлиява в определена степен проявите на 
културните практики, въплътени в конкретни лидерски стилове. 

 
Методи 
За проверка на модела е използвана комбинация от метода за 

оценка на лидерските стилове в новата парадигма на трансфор-
миращото лидерство на А. Бас и А. Аволио; метода за измерване на 
културните практики по Г. Хофстеде и метода за оценка на орга-
низационната култура на К. Камърън и Р. Куин. 

Изследванията на X. Хофстеде (Hofstede, 2005) идентифицират 
пет измерения на националните култури (властово разстояние, ин-
дивидуализъм срещу колективизъм, мъжественост срещу женстве-
ност, избягване на неопределеността и дългосрочна срещу кратко-
срочна ориентация). Той разглежда организационните ценности във 
връзка с националната култура, като ги възприема като нейна 
основна проява и "пътеводител" за една организация. В настоящето 
изследване е приложен същият метод, адаптиран за български 
условия от С. Карабельова, където се очертават три от измеренията 
на културните практики: властово разстояние, индивидуализъм 
срещу колективизъм, избягване на неопределеността. 

Разстоянието или дистанцията от властта, определя в каква 
степен хората възприемат различията в социалното си положение и 
статус. Да се противоречи на началниците е доста опасно, или най-
малкото безсмислено. Началниците трудно приемат управление, 
което се осъществява чрез участието на подчинените. Подчинените 
от своя страна предпочитат да бъдат питани относно чувствата и 
предпочитанията им, но не и да вземат важни решения и да носят 
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отговорност за тях. Така се създават стереотипи, според които 
властта сама по себе си не е нито благо, нито зло – важни са целите 
и резултатите от използването на властовите механизми. 

Избягването на несигурността (неопределеността) е параметър, 
свързан с отношението на обществото към несигурността и 
бъдещата неизвестност. Избягването на несигурността е културно 
явление, причинено от високи нива на стрес. Характеризира се с 
нервност, нетърпеливост, напрегнатост и тревожност. На работното 
място високите нива на несигурност се изразяват в напрежение, 
слаба инициативност, избягване на рискове, нежелание да се работи 
в екип и отрицателно отношение към промените. При общества, 
които са със слабо избягване на несигурността, хората се учат да я 
приемат и тя да не предизвиква засилени състояния на тревожност, 
при другия тип общества, при които е висок коефициентът на 
избягване на несигурността. Те се стремят да се предпазят от 
бъдещето чрез създаване на нови технологии, закони, писани и 
неписани правила и чрез религията.  

Измерението “индивидуализъм – колективизъм” проучва бли-
зостта на отделния човек спрямо останалите хора. Основните моти-
ви на поведение за индивидуализма са собствените интереси и тези 
на семейството. Анализът на културната среда се отнася до ценно-
сти и норми за удовлетворяване на индивидуални или на групови 
потребности. Индивидуализмът акцентира върху постигането на 
индивидуалните цели. Колективистичният подход акцентира върху 
групата и груповите интереси.  

Х. Хофстеде определя културата като «колективно програми-
ране на ума, което различава членовете на една организация от 
друга». Както пише той, тя е: холистична, тъй като се отнася към 
едно цяло, което е повече от сбора на частите си; исторически 
обусловена, доколкото отразява историята на организацията; 
съдържа ритулите и символите на една организация; социално 
конструирана, доколкото е създадена и поддържана от група хора, 
които сформират организацията и трудно променима, т.е. устойчива 
във времето. Х. Хофстеде обаче напомня още нещо, което се оказва 
ключово при анализа на влиянието на културата върху отношенията 
в организацията. Лекотата с която използваме термина «култура» и 
за нациите и за организациите води до погрешния извод, че става 
въпрос за едни и същи явления. Авторът напомня, че нацията не е 
организация и че двата типа култура имат различно естество. 
Културата, както пише той се проявява на различни дълбочинни 
нива и доколкото хората принадлежат към няколко различни групи 
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и категории едновременно, те притежават няколко слоя умствено 
програмиране, които съответстват на различните културни слоеве. 
Например, национален слой, според страната в която живеят; 
регионален, етнически, религиозен и езиков слой; поколенчески 
слой; слой на социалната класа в която функционира индивида; 
организационен или корпоративен слой, в зависимост от начина по 
който служителите се социализират от организацията, в която 
работят (Хофстеде, Х. Софтуер на ума. с. 13). 

 

Ценности

Ритуали

Герои

Символи

 
 

Фигура 1. Проявления на културата на различни дълбочинни нива  
и място на културните практики 

Цит. по Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. С., Класика и стил. 
2001, с. 11. 

 
В края на XX век широка популярност добиват диагностичните 

методи за измерване и оценка на организационната култура. Из-
ползваният в изследването метод е изграден върху т.н. „Рамка на 
конкуриращите се ценности“ на Камерън и Куин. В тази 
конструкция организационната култура се проектира в две размер-
ности: (а) гъвкавост, дискретност и динамизъм → стабилност, ред и 
контрол и (б) вътрешна ориентация, интеграция и единство на 
външна ориентация, диференциация, конкуренция и съперничество. 
Пространството в тези измерения се простира от организационна 
сплотеност и съгласуваност до липса на единство и независимост и 
се подразделя на четири квадранта във всеки от които са 
дефинирани конкретни индикатори за организационна ефективност, 
които от своя страна характеризират четири типа организационна 
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култура – кланова, адхократична, пазарна и йерархична. Клановата 
култура напомня тип организация, където хората споделят много 
помежду си и се чувстват като голямо семейство, средата може да 
се управлява чрез работа в екипи, а основната задача на ръково-
дителите е да развият качества като лоялност, привързаност, загри-
женост и желание за участие при служителите си. Отношенията 
„лидер – подчинен“ могат да се опишат като съвещателни и под-
помагащи.  

Вторият тип култура се дефинира като адхократична. За нея 
са характерни базисни предпоставки, определящи новаторските 
инициативи като ключ към успеха, където се развиват предимно 
дейности, свързани с производство на нови продукти или услуги. 
Средата се управлява с насърчаването на творчеството, предприе-
мачеството, поемането на рискове, гъвкавост и адаптивност, тъй 
като ситуацията е наситена с неопределеност, липса на яснота и 
информационно претоварване. Властта преминава от един човек 
към друг в зависимост от решавания в момента проблем. Лидерът е 
иноватор и експериментатор. Успехът зависи от разработването на 
уникални и оригинални продукти и услуги. Възможно е адхокра-
тичната култура да съществува като подединица в голяма орга-
низация с друг тип доминираща култура. 

Третият тип култура, пазарната, се отнася до организации, 
които сами по себе си функционират чрез икономическите пазарни 
механизми, паричната размяна и превръща конкурентоспособността 
в предимство. Те са ориентирани към външната среда и се съсре-
доточават върху снабдители, клиенти, изпълнители, като в дълго-
срочен план такива организации са насочени към конкурентните 
дейности и постигане на организационните цели. Базисните пред-
поставки в организации с пазарна култура са свързани с възприе-
мането на враждебността на средата и предпочитанията на потре-
бителите, където управлението води организацията към резултати и 
печалба. Затова лидерите са твърди и взискателни, защото вярват, 
че успехът и победата са това, което поддържа целостта на 
организацията.  

Четвъртият тип култура е йерархичната, която изпъква с 
формална и строго структурирана ситуация на работното място, 
контрол. Ключовите ценности са свързани с поддържането на 
ефективност, надеждна, бърза и гладко протичаща производствена 
дейност, където ръководителите са добри координатори и организа-
тори. В дългосрочен план организацията е насочена към стабил-
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ност, предсказуемост и ефективност. Лидерите поддържат целостта 
на организацията чрез формалните правила и политики.  

Лидерските стилове се измерват с методиката на Б. Бас и Б. 
Аволио (Multifactor Leadership Questionnaire - Bass & Avolio, 2004), 
където се определят четири типа компоненти на лидерските сти-
лове: (1) идеализирано влияние с твърдения, напр., като: „Хората са 
горди да се асоциират с мен“ трансформиращите лидери се държат 
по начин, който води до възхищение, доверие и уважение към тях; 
техните последователи искат да им подражават, (2) вдъхновяваща 
мотивация: „Предлага интересни идеи за това, което можем да 
направим.“ лидерът насърчава и вдъхновява хората с ентусиазъм и 
оптимизъм за визията за бъдещото развитие, (3) интелектуална 
стимулация: „Подтиквам хората да преосмислят идеи, които никога 
преди това не са поставяли под въпрос“ трансформиращите лидери 
насърчават последователите си да изразяват съмнения в допуска-
нията, да преосмислят проблеми и подходи към стари решения, да 
търсят нови начини, да бъдат творчески и новаторски и (4) инди-
видуално обмисляне (зачитане) или индивидуализирано внимание: 
„Обръщам специално внимание на хора, които изглеждат отхвър-
лени“ лидерът активно развива потенциала на своите служители 
чрез създаване на нови възможности за развитие и посредничество. 
Използваният въпросник за лидерските стилове поставя ударение 
върху взаимоотношенията лидер – последовател. Задачата на 
лидера е да повлиява и да вдъхновява хората, които очакват напът-
ствия и подкрепа от негова страна. Това, което разделя истинските 
харизматични лидери от останалите хора е осъзнаването и загри-
жеността относно нуждите на другите. 

 
Резултати 
Анализът на данните потвърди хипотезата на Хеерт Хофстеде, 

че културата интегрира мрежата от традиции, организира 
споделените ценности и убеждения, които обществото развива, за 
да се впише в средата в която функционира. Резултатите показаха, 
че преобладаващият тип култура формира определени културни 
практики (табл. 1 ).  
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Таблица 1. Взаимовръзки между типовете култура и културните 
практики 

Типове 
култура 

Разстояние  
до властта 

Индивидуализъм 
срещу 

колективизъм 
Избягване на 
несигурността 

-.416** -.048 -.114 Кланова 
.000 .621 .237 

-.250** .138 -.055 Адхократична 
.009 .152 .568 

.003 .171 .190* Пазарна 

.977 .075 .048 

.043 .119 .229* Йерархична 

.655 .217 .017 
 

Клановият характер на културата налага по-малко разстояние 
до властта в реалното поведение (r = -.416, p = .000). И ръково-
дители, и подчинени живеят с нагласата, че са екзистенциално 
равни. Ръководителите се отнасят към подчинените с грижа към 
тях,  като към членове на общото семейство. 

Подобни са ефектите и при преобладаващ адхократичен тип 
култура, но вероятно тук отношенията на близост и малко властово 
разстояние се изграждат на базата на общата цел, която преследва и 
заради която е сформирана организацията (r = -.250, p = .009). 

В организации, в които преобладава йерархичният тип култура 
съществуват много формални и неформални правила, които контро-
лират правата и задълженията на подчинените, ето защо се наблю-
дава повишаване на избягването на несигурността (r = .250,              
p = .017).  

Пазарният тип култура, макар и по-слабо, по подобен начин 
влияе върху коментираната по-горе културна практика. В органи-
зации, в които всичко е насочено към завоюване предимство на 
пазара и завладяване на съответните пазарни ниши, подчинените са 
по-консервативни и проявяват засилена потребност от «законност и 
ред». С по-голямо уважение се ползват компетентните лидери, 
съществува изветна съпротива срещу нововъденията и потискане на 
нестандартните идеи. 
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Дори само този анализ повдига редица въпроси пред ръковод-
ствата на образователните институции. Вярно е, че културата е 
базовата амалгама, която слага отпечатък върху организационното 
поведение, включително и в образователна среда. Но, културата 
може да се използва и като инструмент за управление на органи-
зацията и в крайна сметка за мотивиране на обучаемите и ката-
лизиране на усилията им за усвояване на знанията. 

Допускането, че културата опосредства взаимовръзката между 
упражнявания лидерски стил и битуващите културни практики, 
беше проверено чрез частична корелация, при която в ролята на 
контролни променливи са тествани четирите културни типа: клано-
вия, адхократичния, пазарния и йерархичния. 

 
Таблица 2. Взаимовръзки между лидерските стилове и 

културните практики, под контрола на клановата култура 
Културни практики 

Разстояние  
до властта 

Индивидуализъм 
срещу колективизъм 

Избягване на 
несигурността Лидерски  

стилове 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

-.372** -0.154 -0.064 -0.044 0.068 0.181 Идеализирано  
влияние 0.000 0.111 0.505 0.650 0.485 0.060 

-.330** -0.127 -0.044 -0.021 -0.017 0.058 Вдъхновяваща  
мотивация 0.000 0.192 0.649 0.833 0.859 0.552 

-.263** -0.031 -0.024 0.004 0.121 0.23 Интелектуална  
мотивация 0.006 0.752 0.800 0.969 0.210 0.017 

-.273** 0.027 0.003 0.052 0.069 0.209 Индивидуализирано  
внимание 0.004 0.778 0.972 0.596 0.476 0.030 

-.194* 0.072 0.124 0.189 0.107 0.218 
Условни награди 0.043 0.459 0.200 0.050 0.269 0.023 

-0.147 0.08 -0.041 -0.019 .199* 0.299 Управление  
на изключенията 0.127 0.410 0.676 0.845 0.038 0.002 

-.249** -0.117 -0.142 -0.134 0.082 0.133 Либерално  
лидерство 0.009 0.226 0.141 0.168 0.395 0.170 
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Както беше коментирано по-горе, лидерите, функциониращи в 
организация, където преобладава клановата култура са склонни да 
променят лидерския си стил. Интересно е да се отбележи, че с 
изключение на лидерския стил «Управление на изключенията», 
всички останали усилват своето въздействие върху подчинените в 
ситуация на преобладаваща кланова култура, независимо от 
прилаганите от тях културни практики. Т.е. клановата култура е в 
състояние да катализира въздействието на ръководителите върху 
подчинените и да ги направи в по-висока степен съпричастни към 
съвместната дейност. 

 
Таблица 3. Взаимовръзки между лидерските стилове и 

културните практики,  
под контрола на адхократичната култура 

 

Културни практики 

Разстояние  
до властта 

Индивидуализъм  
срещу 

колективизъм 
Избягване на 
несигурността Лидерски 

стилове 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

-.372** -0.302 -0.064 -0.139 0.068 0.102 Идеализирано  
влияние 0.000 0.002 0.505 0.15 0.485 0.295 

-.330** -0.242 -0.044 -0.137 -0.017 0.013 Вдъхновяваща 
мотивация 0.000 0.012 0.649 0.158 0.859 0.890 

-.263** -0.143 -0.024 -0.139 0.121 0.196 Интелектуална 
мотивация 0.006 0.139 0.800 0.151 0.210 0.042 

-.273** -0.157 0.003 -0.103 0.069 0.13 Индивидуализирано 
внимание 0.004 0.105 0.972 0.291 0.476 0.181 

-.194* -0.051 0.124 0.049 0.107 0.18 
Условни награди 

0.043 0.597 0.200 0.614 0.269 0.062 

-0.147 -0.033 -0.041 -0.122 .199* 0.256 Управление на 
изключенията 0.127 0.732 0.676 0.210 0.038 0.008 

-.249** -0.2 -0.142 -0.183 0.082 0.099 Либерално 
лидерство 0.009 0.038 0.141 0.058 0.395 0.308 
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При адхократичната култура се наблюдава подобно устойчиво 
въздействие, както при клановата. Отново стилът «Управление на 
изключенията» влияе по един и същи начин, независимо от 
културната ситуация в която се прилага. Очевидно при опита да 
поправи грешките и пропуските на подчинения си ръководителят 
спазва определен алгоритъм, който в много малка степен се влияе 
от културния контекст. Вероятно при това управленско въздействие 
се влага някакъв минал опит в дисциплинарната практика и се 
спазват определени предписания, но вариациите са в много тесен 
диапазон. 

 
Таблица 4. Взаимовръзки между лидерските стилове и 

културните практики, под контрола на пазарната култура 
Културни практики 

Разстояние  
до властта 

Индивидуализъм 
срещу колективизъм 

Избягване на 
несигурността Лидерски 

стилове 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

-.372** -0.392 -0.064 -0.125 0.068 0.01 Идеализирано  
влияние 0.000 0.000 0.505 0.197 0.485 0.920 

-.330** -0.352 -0.044 -0.11 -0.017 -0.088 Вдъхновяваща 
мотивация 0.000 0.000 0.649 0.259 0.859 0.368 

-.263** -0.301 -0.024 -0.123 0.121 0.035 Интелектуална 
мотивация 0.006 0.002 0.800 0.204 0.210 0.720 

-.273** -0.315 0.003 -0.095 0.069 -0.029 Индивидуализирано 
внимание 0.004 0.001 0.972 0.327 0.476 0.764 

-.194* -0.245 0.124 0.027 0.107 -0.009 
Условни награди 0.043 0.011 0.200 0.785 0.269 0.926 

-0.147 -0.159 -0.041 -0.114 .199* 0.14 Управление на 
изключенията 0.127 0.099 0.676 0.238 0.038 0.147 

-.249** -0.254 -0.142 -0.177 0.082 0.051 Либерално 
лидерство 0.009 0.008 0.141 0.066 0.395 0.603 
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Пазарната култура, както се вижда от таблицата, не оказва 
влияние на взаимовръзката между лидерските стилове и културните 
практики. Изключение прави лидерският стил «Управление на 
изключенията», който променя влиянието си по отношение на 
«Избягване на несигурността» при преобладаваща пазарна култура. 
Вероятно при опитите си да поправи грешките и пропуските в 
поведението на подчинения си, ръководителят въвежда допълните 
правила и по-ясно структуриране на формите на поведение. Когато 
са възприети принципите на пазарната култура, това се извършва 
самостоятелно и доброволно и правилата не се възприемат като 
външно наложени. 

При проверката за влияние на адхократичната култура върху 
взаимовръзката между лидерските стилове и културните практики 
се наблюдават ефекти, подобни на описаните по-горе. Медиираща 
роля на йерархичната култура се наблюдава единствено при при-
лагане на лидерския стил «Управление на излюченията» върху 
подчинени по отношение на двете културни практики «Разстояние 
до властта» и «Избягване на несигурността». По отношение на 
първата практика «Разстояние до властта» при преобладаваща 
йерархична култура лидерският стил, насочен към справяне с 
грешките и пропуските в работата на подчинените влиянието се 
усилва. Логично е да се очаква подобен ефект, тъй като органи-
зацията на работата при подобен тип култура е строго йерархи-
зирана, въведени са ясни правила и съподчиненост, функционира 
добре структурирана командна верига. Подобна културна среда 
създава благоприятен климат за целенасочено управленско въз-
действие.  

По същия начин стои въпрос и с другата посочена културна 
практика, а именно «Избягване на несигурността». При наличието 
на ясно функционираща йерархична култура управленското въздей-
ствие насочва подчинените към силно избягване на несигурността, 
към търсене на ясни правила и дефинирани цели, структурирани 
действия и време за изпълнението им. Разбираемите и предвидими 
събития свалят напрежението и пораждат чувство на сигурност. 

 
 
 
 
 
 
 



 123 

Таблица 5. Взаимовръзки между лидерските стилове и 
културните практики, под контрола на йерархичната култура 

 

Културни практики 

Разстояние 
до властта 

Индивидуализъм 
срещу колективизъм 

Избягване на 
несигурността Лидерски 

стилове 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

Без 
контрол 

С 
контрол 

-.372** -0.431 -0.064 -0.128 0.068 -0.033 Идеализирано  
влияние 0.000 0.000 0.505 0.188 0.485 0.735 

-.330** -0.376 -0.044 -0.098 -0.017 -0.117 Вдъхновяваща 
мотивация 0.000 0.000 0.649 0.313 0.859 0.229 

-.263** -0.335 -0.024 -0.102 0.121 0.002 Интелектуална 
мотивация 0.006 0.000 0.800 0.291 0.210 0.986 

-.273** -0.369 0.003 -0.083 0.069 -0.083 Индивидуализирано 
внимание 0.004 0.000 0.972 0.393 0.476 0.391 

-.194* -0.262 0.124 0.07 0.107 -0.025 
Условни награди 

0.043 0.006 0.200 0.472 0.269 0.801 

-0.147 -0.197 -0.041 -0.119 .199* 0.098 Управление на 
изключенията 0.127 0.041 0.676 0.220 0.038 0.315 

-.249** -0.287 -0.142 -0.202 0.082 -0.004 Либерално 
лидерство 0.009 0.003 0.141 0.036 0.395 0.970 

 
В таблицата се наблюдава още един ефект и той е по отноше-

ние на взаимовръзката на лидерския стил, тип «Либерално лидер-
ство» с културната практика «Индивидуализъм срещу колекти-
визъм». Логично е да се предположи, че една типично йерархична 
култура, която предполага строги правила, ясно дефинирана струк-
тура, права и отговорности би ограничила либералните прояви. 
Очевидно е, че подобни разсъждения се нуждаят от допълнителни 
изследвания, тъй като изявената склонност към колективистични 
прояви в йерархична среда би могла да бъде продиктувана и от 
желание за размиване на отговорността и скриване зад лицето н 
агрупата. Но, това се нуждае от допълнителни емпирични дока-
зателства. 
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Заключение  
 
Анализите, представящи част от резултатите на изследването 

показват, че образователната среда е твърде сложна, с множество 
връзки и взаимоотношения, както между собствените елементи, 
така и с външната среда. Много от тези взаимовръзки могат да се 
опишат като едностранни въздействия с мигновен ефект. Други са 
двустранни и многостранни, някои от тях с отложен във времето 
ефект. А образователната среда е ригидна система, понякога с 
необратимо настъпващи последици. Ето защо, когато се мисли 
каква култура да се създаде и поддържа, какъв стил да се избере и 
прилага, трябва много добре да се обмислят и по възможност 
предвидят дългосрочните последици от това. 

Същественият извод от настоящото изследване е, че образова-
телната система се нуждае от задълбочени многостранни изследва-
ния, от непрекъснат научен съпровод и от обосновани управленски 
решения. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИ И ПОЗИЦИОННИ 
ФАКТОРИ ВЪРХУ ОЦЕНКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  

ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА УЧР1 
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Резюме: Настоящият доклад анализира системите за управление на 
човешките ресурси в различни организации в България. Основният фокус е 
поставен върху влиянието на различни демографски и позиционни фак-
тори върху възприемането и оценката на служителите за тези системи. 
359 професионалисти от различни сфери на дейност са участвали в 
изследването. Резултатите показват, че възрастта и полът нямат ста-
тистически значим ефект нито върху подходите, нито върху прак-
тиките за УЧР. Същото важи и за трудовия стаж в рамките на 
организацията. Образованието влияе върху възприемането от страна на 
служителите на ролята на специалиста по човешки ресурси. От 
позиционните фактори общият трудов стаж и нивото на заеманата 
позиция в йерархията влияят върху някои от подходите и практиките за 
УЧР. Тези ефекти могат да се видят при каналите за подбор, изгражда-
нето на доверие между служител и организация, перспективите за 
развитие на човешките ресурси и формирането на възнагражденията от 
подходите в УЧР и предимно в системите за подбор и оценка на 
изпълнението и характеристиките на работата от практиките за УЧР. 

Ключови думи: системи за управление на човешките ресурси, 
демографски фактори, позиционни фактори 
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Summary: This research paper analyzes the human resources 

management systems in different organizations in Bulgaria. Its main focus is put 
on the impact that various demographic and positional factors have on the 
employees’ perception and assessment about those systems. 359 professionals 
from different sectors participated in the research. The results show that age 
and sex have no statistically significant effect neither on the approaches, nor on 
the practices in HRM. The same is valid for the working experience within the 
                                                      
1 УЧР – управление на човешките ресурси 
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organization. Education has an impact on the perception of the employees for 
the role of the HR specialist. From the positional factors, total working 
experience and hierarchy level influence some of the approaches and practices 
in HRM. These effects are seen in the recruitment channels, building trust 
between the employee and the organization, the perspectives for HRM 
development and the formation of the remuneration from the HRM approaches 
and mainly in recruitment and performance appraisal systems and work 
characteristics from the HRM practices. 

Keywords: human resource management systems, demographic factors, 
positional factors 

 
 
Увод 
 
Още със създаването си всяка една организация иска да бъде 

различна, да бъде социално отговорна, да дава повече, да бъде 
лидер на пазара. Изискванията и нуждите на бизнеса са доста 
динамични, но ключова остава ролята на отделните индивиди и 
работни екипи. Ефективните и успешни организации все по-
активно насочват стратегическите си възгледи към развиване на 
човешкия капитал и неговото усъвършенстване. Затова се обръща 
внимание и на демографските и позиционни фактори, които влияят 
върху възприятието и оценката на служителите за системите за 
УЧР. Индивидуалните особености и предпочитания на трудещите 
се в една организация предопределят и до каква степен те ще са 
мотивирани, активни и включени в процесите. Колкото повече тези 
очаквания съвпадат със стратегическите цели на организациите, 
толкова по-ефективни ще бъдат те. 

 
Системите за управление на човешките ресурси 
 
Управлението на човешките ресурси е понятие, което еже-

дневно е използвано от различни хора, групи и организации. 
Неговото разбиране е многоаспектно и всеки привнася своя доза 
тълкувание. „Човешките ресурси“ (ЧР) са всъщност „хората в 
предприятието със своята професионална квалификация, личностни 
качества и нагласи, които правят възможно то да постигне своите 
стопански цели“ (Шопов, Близнаков, Атанасова, Евгениев, & 
Каменов, 2004, стр.563). Под управление на човешките ресурси се 
разбират всички тези дейности, които са свързани с управлението 
на работните системи и процеси (по отношение на служителите) в 
рамките на организацията (Gospel, 1992; Bratton & Gold, 1999; 
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Boxall & Purcell, 2003).Джон Стори дефинира управлението на 
човешките ресурси като: „отличителен подход за управление на 
заетостта, който търси постигането на конкурентно предимство чрез 
стратегическо разгръщане на високо привързана и способна работна 
сила, използвайки внушителен брой културни, структурни, ориен-
тирани към персонала техники“ (Storey, 2007, p.7). Нагласите и 
поведението на служителите пък са ключов предиктор за форми-
рането на различните модели за управление на човешките ресурси 
(Guest, Michie, Sheehan, & Conway, 2000; Александрова, 2017а; 
Александрова, 2017б; Александрова, Илиева, 2017; Александрова, 
2016). 

Съществуват и различни класификации на управлението на 
човешките ресурси. The Society for Human Resource Management 
(SHRM) предлага 6 основни функции на УЧР (Steward & Brown, 
2011): стратегическо управление, планиране и заетост на работната 
сила, развитие на човешките ресурси, възнаграждения, трудови 
взаимоотношения и взаимоотношения със служителите, управление 
на риска. Една от насоките за анализ на промяната във възгледите за 
управлението на човешкия капитал в организациите е разглежда-
нето на служителите в дадена компания като „персонал“ или като 
„човешки ресурси“. Управлението на персонала има администра-
тивна функция, гарантираща, че правилните хора извършват пра-
вилните задължения. Смята се, че това е традиционен управленски 
подход, който акцентира върху спазването на правилата и поли-
тиките на компанията. Фокусът при управлението на човешките 
ресурси е поставен върху въвеждането на служителите в компа-
нията, развитието им и управлението на таланта им. Основната 
функция е стратегическа, свързана с адекватното планиране на 
оптималното количество и качество на служителите (Александрова, 
2016). Някои ключови характеристики, по които двата подхода 
могат да бъдат сравнени и отграничени са  (Guest, 1987; Henderson, 
2011): дизайн на работата, организационната структура, системите 
за подбор, обучения и развитие, възнагражденията, възприемането 
на ролята и функциите на специалистите по човешки ресурси и др. 

Друго от най-популярните разбирания за системата за УЧР е 
свързано с т.нар. „твърди“ и „меки“ подходи (Storey, 1992). „Твър-
дите“ подходи „третират хората просто като всеки друг ресурс, 
който трябва да бъде управляван ефективно“ (Reidy, 2015, p.3). 
Акцентът е върху организацията и нейните цели, потребности и 
функционални особености. За разлика от тях, при „меките“ подходи 
се обръща внимание на личността на служителите, техните емоции 
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и поведенчески реакции. В рамките на организацията те биват 
адаптирани и развивани (Boxall P., 1996; Kane, Crawford, & Grant, 
1999). При други тълкувания на „твърдите“ и „меките“ модели из-
следователите се фокусират върху ресурсите или човешкия елемент  
(Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern, & Stiles, 1997; Guest, 1987). 
При „твърдите“ модели за УЧР водещи са количествените, из-
броимите и бизнес ориентираните аспекти на управлението на 
общия брой ресурси, които са рационално средство за постигане на 
продуктивност. Ролята и функциите на служителите са тясно 
свързани със стратегическите цели на организацията (Boxall P., 
1996; Hendry & Pettigrew, 1990). При „меките“ модели се разчита на 
гъвкавост и адаптивност, за да се постигне по-висока отдаденост в 
процеса на работа, в резултат на автономност и самоконтрол на 
действията на служителите и взаимно доверие.Ан Ходжкинсън 
(Hodgkinson, 2002) обвързва тълкуването на „меките“ и „твърдите“ 
подходи с дименсиите „индивидуализъм-колективизъм“ на крос-
културната перспектива (Хофстеде, 2001), като по-този начин раз-
ширява обхватността на този модел. 

С времето възгледът за управлението на човешките ресурси се 
променя от универсалистичен към насочен към зависими и 
контекстуални променливи. Функцията на мениджъра човешки 
ресурси се трансформира от отговорности, свързани с подбора, 
заплащането, повишенията, пенсиониранията и т.н. към включеност 
в дейности извън тясното поле на дейност на човешките ресурси – 
активно участие в процеса на вземане на решения, засягащи цялата 
организация и изпълнението (Singh, Darwish, Costa, & Anderson, 
2012). Новите форми на организиране са свързани със структурата, 
стратегията и системите в рамките на компаниите (аналог с модела 
“7S“ на Маккинзи (Armstrong, 2006; Ravanfar, 2015)); дизайна и 
контрола на работата; работата в екип; лидерството и лидерските 
роли; психологическия договор; подбора; управлението на карие-
рата; системите за възнаграждения. Промяната обаче трябва да е 
внимателно планирана и осъществявана, за да не доведе до нега-
тивни реакции при тези служители, които са били по-малко фаво-
ритизирани към момента (Sanches-Runde, Whittington, & Quintanilla, 
2000). Трябва задължително да бъдат възприети и разбрани взаимо-
връзките между бизнеса и нуждите, свързани с управлението на 
човешките ресурси. Най-добрите практики са тези, които имат 
установени и развити в рамките на организацията трудови отноше-
ния със служителите си (повишения, обучения, планиране и раз-
витие на кариерата); гъвкави организационни системи; системи за 
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възнаграждения, обвързани с изпълнението и/или уменията; високи 
нива на работа в екип и участие на служителите във взимането на 
решения, свързани с работните задачи; интензивна вътрешна кому-
никация (Hiltrop, 1996). 

Тенденцията към стратегическо управление като цяло придо-
бива популярност през 70-те и 80-те години и неизменно засяга и 
системата за УЧР, която постепенно започва да се трансформира в 
стратегическо управление на човешките ресурси (Armstrong, 2006; 
Allen & Wright, 2006; Dermol & Rakowska, 2014; Storey, Wright and 
Ulrich, 2009). Темпът на развитие е изключително динамичен и 
организациите, които искат да оцелеят трябва да се приспособят. В 
този смисъл и стратегическото управление на човешките ресурси 
(СУЧР) се разбира като „модел на планиранo внедряванe и 
дейности на човешките ресурси, които целят да дадат възможност 
на организацията да постигне целите си“  (Wright & McMahan, 1992, 
p.298). Човешките ресурси се възприемат и третират като част от 
цялостната стратегия на организацията. Заложен е принципът на 
мултидименсионалността и крос-функционалността. „Стратегиче-
ското управление на човешките ресурси е дейността на висшите 
ръководители на предприятието, която е насочена към разработване 
и реализиране на неговата политика, цели, стратегия и планове за 
човешките ресурси, организиране и координиране на работата по 
тяхното изпълнение, мониторинг върху хода на процеса и постиг-
натите резултати и предприемане при необходимост на коригиращи 
действия“ (Шопов, Евгениев, Каменов, Атанасова, & Близнаков, 
2013, стр.30-31). Боксал и Пърсел смятат, че има три основни 
области, които са важни за стратегическото управление на хората в 
организациите: работна продуктивност, организационна гъвкавост и 
социална легитимност (Boxall & Purcell, 2003). Макар първите две 
да срещат сериозна подкрепа, двамата автори твърдят, че е много 
важно да се обърне внимание и на социалното приемане на 
организационната стратегия.  

 
Методология на изследването 
 
Въпросник за оценка на подходите в управлението на 

човешките ресурси – този въпросник е базиран на модела на 
Дейвид Гест за управление на персонала (УП) и управление на 
човешките ресурси (УЧР) (Guest, 1987). Въпросникът се състои от 
11 айтема, като всеки от тях има два възможни отговора, отра-
зяващи двата аспекта в подходите за управление на хората в 
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организациите, като изследваните лица избират единия от тях. 
Примери за такива айтеми са: „Перспективата за развитие на чо-
вешките ресурси е“: 1. „По-скоро краткосрочна“ (УП), 2. „По-скоро 
дългосрочна“ (УЧР); „Организационната структура е“: 1. „По-скоро 
йерархична“ (УП), 2. „По-скоро гъвкава“ (УЧР); „Във взаимоотно-
шенията между компанията и служителите има“: 1. „Малко дове-
рие“ (УП), 2. „Голямо доверие“ (УЧР); „Критерий за успех на дей-
ността на специалистите по човешки ресурси е“: 1. „Миними-
зирането на разходите“ (УП), 2. „Контролиране на разходите и 
максимизиране на ползите“ (УЧР) и т.н. Коефициентът α на 
Кронбах от направения айтем-анализ е 0,673, което показва добра 
стойност на консистентността на въпросника.  

 
Въпросник за оценка на практиките за управление на 

човешките ресурси – този въпросник включва в себе си 38 твър-
дения от 4 различни въпросника, както и новосъздадени айтеми. 
Включени са твърдения, които отразяват системите за подбор и 
назначаване (пр. айтем: „Назначаването на работа се прави по 
обективни и ясно определени критерии и процедури“), системи за 
оценяване (пр. айтем: „Оценяването/атестирането се прилага обек-
тивно и безпристрастно от ръководството“), системи за обучение и 
повишаване (пр. айтем: „Предоставят се възможности за обучение и 
повишаване на квалификацията за сметка на организацията“), 
системи за възнаграждения (пр. айтем: „Системата от възнаграж-
дения включва разнообразни начини за стимулиране на изпълне-
нието“), управленски стилове (пр. айтем: „Отчитат се мненията и 
възгледите на служителите в процеса на управление“), мотивите за 
работа (пр. айтеми: „Моята работа е интересна и увличаща“, 
„Работното ми време е удобно за мен и за семейството ми“, „Имам 
възможност да ползвам допълнителни придобивки и облаги (напр. 
по-голям отпуск, карти за почивка, премии, осигурена медицинска 
помощ и др.)“ (Илиева, 2009). Твърденията се оценяват с 5-степенна 
Ликъртова скала от 1 – Напълно не съм съгласен/на до 5 – Напълно 
съм съгласен/на, като изследваните лица трябва да имат предвид 
конкретната организация, в която работят. След направения факто-
рен анализ по метода на главните компоненти, варимакс-ротация са 
изведени следните скали: „Управленски стилове и ценности“ (18 
твърдения, α=0,95), „Системи за подбор и оценка на изпълнението“ 
(11 твърдения, α=0,92), „Характеристики на работата“ (6 твърдения, 
α=0,82), „Възнаграждения и социални придобивки“ (3 твърдения, 
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α=0,72). Надеждността на целия въпросник е 0,97, което е доста 
висок показател, показващ консистентността на скалата. 

 
Извадка 
 
В изследването се включиха 359 човека – 49,58% мъже и 

50,42% - жени. Над половината от тях (51,27%) са във възрастовата 
група между 26 и 35 години, следвани от тези между 36 и 45 години 
(29,18%). Останалите са разпределени във възрастовите групи 46-
55г. (10,48%), до 25г. (5,67%) и над 55г. (3,4%). Мнозинството от 
изследваните лица (80%) са с висше образование – бакалавър или 
магистър. Най-много от участниците имат общ трудов стаж между 
11 и 15 години 26,63%), следвани от тези с между 6 и 10 години 
(26,35%) до 5 години (20,4%), над 20 години (14,16%)  и 16-20г. 
(12,46%). Стажът в конкретната организация варира между 0 и 35 
години със средна стойност от М=4,64 години По отношение на 
заеманото ниво в йерархията (295 от ИЛ са посочили такова), най-
много са старшите специалисти (25,1%), след това са специалистите 
(22,8%), служителите на средно мениджърско ниво (12,8%), висши 
мениджъри и младши специалисти (по 7,2%) и ръководители на 
екип (7%). 

Анализ и обсъждане на резултатите 
 
Първата част от анализа се фокусира върху резултатите от 

въпросника за оценка на подходите в  управлението на човешките 
ресурси, базиран на модела на Дейвид Гест за управление на 
персонала и управлението на човешките ресурси (Guest, 1987). По 
отношение на перспективата за развитие на човешките ресурси, тя е 
значително по-дългосрочна (72,88%), отколкото краткосрочна 
(27,12%). Това води и до доброволната отдаденост на служителя 
(73,9%) при определяне на неформалните отношения с компанията 
или сключването на т.нар. „психологически договор“. Само при 
26,1% от случаите този процес е продиктуван от формалното съгла-
сие на служителите. Влияние върху възприятието на служителите 
има и организационната структура, която е с по-изразен йерархичен 
характер (64,41%) и в по-малка степен (35,59%) - гъвкава. Друг 
важен аспект в управлението на човешките ресурси е възприе-
мането на наличието на разнообразни обучения и тяхната достъп-
ност. За съжаление, 63,05% от участниците в изследването смятат, 
че възможностите са ограничени, а предлаганите обучения са тясно 
свързани с работата. 36,95% от изследваните лица имат възмож-
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ността да избират разнообразни и общодостъпни програми за 
растеж и развитие, но това не е достатъчно.Основният критерий за 
успех на дейността на специалистите по ЧР е не само минимизиране 
на разходите (това е така за 21,69% от изследваните лица ), а 
контролирането им и максимизиране на ползите (78,31%).  

При други характеристики се наблюдава баланс. При структу-
рирането на работните процеси фокусът върху екипната работа 
(57,97%) доминира слабо над серийното производство (42,03%), 
където акцентът се поставя върху постигането на количествени 
резултати. По отношение на разбирането за формирането на въз-
награжденията има относителен баланс между колективната база 
(заеманата позиция; 44,41%) и индивидуалния принос (изисквания 
на пазара, индивидуални/екипни резултати, 55,59%). По отношение 
на подбора преобладават вътрешните канали на подбор (54,58%). 
Успоредно с това обаче, особено за специфични позиции, позиции 
на високи мениджърски нива и при масов подбор на много хора, се 
използват и външни канали (45,42%). 

Откритостта и доверието между служител и организация също 
е важен аспект в управлението на човешките ресурси. 52,88% от 
участниците смятат, че съществува голямо доверие между тях и 
организацията, но също така другите 47,12% го възприемат като 
малко или недостатъчно (доверието). Не малка роля за това има и 
възприетата функция на специалистите по човешки ресурси, която в 
51,53% от случаите е по-скоро бюрократична и отделена от тази на 
линейния мениджър и по-скоро консултантски ориентирана в 
48,47% от случаите. Това обаче не означава, че те са длъжни да се 
грижат за благосъстоянието на служителите, което води до грешни 
очаквания (42,03%). По-скоро тяхната функция е различна и този 
ефект би бил страничен (т.е. функцията им не е свързана с благо-
състоянието на работното място за 57,97% от изследваните лица). 

По отношение на практиките за управление на човешките 
ресурси се получиха следните резултати: характеристиките на рабо-
тата имат най-висока средна стойност M=3,78, SD=0,81, а системите 
за подбор и оценка на изпълнението – най-ниски: M=3,11, SD=0,91. 
Управленските стилове и ценности имат средна стойност от 
М=3,40, SD=0,86, a възнагражденията и социалните придобивки – 
М=3,39, SD=1,00. 

 
При анализа на различни демографски и позиционни фактори 

за влиянието им върху подходите и практиките в управлението на 
човешките ресурси се оказа, че полът, възрастта и трудовият стаж в 
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конкретната организация не показват статистически значими 
резултати. Обяснение на тези резултати може да се открие донякъде 
в принципите за осигуряване на равни възможности за заемане на 
определена позиция, като основен елемент на управлението на 
човешките ресурси. При възприемането на подходите и практиките 
в УЧР няма различия и при стажа в конкретната организация, който 
средно е 4 и половина години. Това може би е така, защото крите-
риите и на подбор, и на оценяване, и на възнаграждаване са равни 
за всички, независимо колко време служителите са в компанията. 

При образованието се наблюдават различия при възприемането 
на ролята на специалиста по човешки ресурси като свързана с или 
независима от благосъстоянието на служителите (χ2=8,467,p<0,05). 
Единствено хората със средно или средно-специално образование 
смятат, че занимаващите се с персонала професионалисти са 
отговорни и затова служителите да се чувстват добре на работното 
си място. Това може да се обясни с по-ниския образователен ценз и 
поставянето на акцент върху базисни нужди като добри условия на 
труд, положително отношение и колегиалност. При хората с по-
високо образование се прави ясно разграничение между стратеги-
ческото планиране на човешките ресурси, мотивацията, обучението 
и развитието на служителите и страничните ефекти от тези 
дейности като благосъстояние и позитивизъм на работното място. 

Общият трудов стаж е друг позиционен фактор, който влияе 
върху каналите за подбор на персонал (χ2=9,552,p<0,05) и дове-
рието между служител и организация (χ2=12,297,p<0,05). Резулта-
тите показват, че единствено хората с общ трудов стаж между 11 и 
15 години смятат, че подборът се осъществява предимно чрез 
външни канали. Вероятно това са специалисти, които са сменили 
няколко работни места и не са имали възможност да се развият в 
рамките на една организация, а основна причина за това е наемане 
на кадри отвън. В такъв преходен момент в кариерното си развитие 
хората са критични в оценката си за ефективността на различни 
процеси в рамките на организацията. Това води и до по-изразен 
фокус навън и търсене на алтернативи. 

При доверието се наблюдава интересна тенденция. В началото 
на трудовия си опит служителите са по-скептични и по-малко 
доверчиви към това, което организациите им предлагат. След петата 
година те създават стабилни и дългосрочни връзки, партньорски 
взаимоотношения с компанията, в която работят. При общ стаж 
между 11 и 15 години се наблюдава баланс в доверието (дали то е 
малко или голямо). След това има лек спад и отново слаб възход. 
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Динамиката на този аспект от управлението на човешките ресурси 
не е изненадваща. В основата на отношенията между служител и 
организация стои обменът на знания, опит, ресурси, сигурност и 
стабилност във времето, че това партньорство ще има дълготрайни 
взаимни ползи. За да се постигат желаните резултати обаче двете 
страни трябва да си вярват и да се подкрепят, работейки в хармония 
и единство по пътя на постигане на общите цели. 

Нивото на заеманата позиция в йерархията като позиционен 
фактор оказва влияние върху перспективата за развитие на човеш-
ките ресурси и формирането на възнагражденията. Прави впечатле-
ние, че специалистите от абсолютно всички нива оценяват тази 
ориентация като дългосрочна (χ2=14,222,p<0,05). Резултатът е пока-
зателен за изместването на подходите в УЧР от традиционни към 
по-съвременни (Reidy, 2015; Duke II &Udono, 2012). Стратегиче-
ската гледна точка показва осъзнатостта на служителите за цялост-
ния подход към управление на човешкия капитал в организацията и 
склонността им към сътрудничество, адаптивност, гъвкавост и 
ориентация към промяната и повишаването на ефективността. 

При формирането на възнагражденията, служителите, които са 
младши специалисти и специалисти смятат, че то е общо за всички 
на тази позиция (χ2=13,150,p<0,05). Старшите специалисти имат по-
балансирано мнение. Ръководителите на екипи и хората на ме-
ниджърски нива пък застават зад идеята за заплащане, обвързано с 
индивидуалните приноси и екипните резултати. До известна степен 
този резултат може да се обясни и с факта, че позиции, свързани с 
управление на хората имат заложени и допълнителни бонуси, 
свързани с изпълнението на индивидуални и групови цели. На тези 
по-високи нива по-ясно се диференцират и талантите и отличните 
изпълнители за сметка на посредствено представящите се. Тези 
специалисти имат и по-широк поглед върху формирането на 
възнагражденията на по-голям кръг от хора. 

 
Общият трудов стаж като фактор влияе статистически значимо 

върху системите за подбор и оценка на изпълнението (F=3,936, 
p<0,01), управленските стилове и ценности (F=3,668, p<0,01) и 
характеристики на работата (F=2,688, p<0,05) от практиките за 
управление на човешките ресурси. 

Резултатите показват, че хората със стаж над 20 години имат 
най-високи средни стойности по отношение на системите за подбор 
и оценка на изпълнението (M=3,35) от практиките за УЧР. Това е 
така, защото те са били най-дълго време част от този процес. 
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Преминали са през различни системи за оценяване, участвали са 
пряко или индиректно в подбора на нови кадри. След като са 
натрупали солидно количество опит гледат и по-положително на 
процеса на даване и получаване на обратна връзка. Оценяването на 
избора на даден човек за определена позиция като подходящ също е 
спомогнал за приемане и адаптиране към съответната организация. 
В този период и ориентацията вече е по-скоро към онези аспекти на 
работата, които биха довели до по-голяма сигурност, стабилност и 
оттегляне от активна трудова дейност в някакъв момент. 

Хората с общ трудов стаж между 16 и 20 години имат най-
ниски средни стойности (М=2,87) по отношение на тази практика в 
управлението на човешките ресурси. Обяснение на този резултат 
може да се търси в етапа на кариерно израстване. Хора с натрупан 
солиден професионален опит и утвърдили се на позициите си все 
още имат пред себе си време и възможности да достигнат върха на 
професионалното си развитие (ако не са го направили вече). Те 
обаче трябва да се съревновават с млади и напористи специалисти, 
които се адаптират бързо към промените и технологиите, креативни 
са и са кариерно ориентирани. Хората с такъв стаж (16-20г.) са 
станали и по-чувствителни към критериите за подбор и оценка на 
изпълнението и затова оценката при тях е най-ниска. 

Критичност се вижда и при хората с общ трудов стаж до 5 
години, които също дават една от по-ниските оценки на системите 
за подбор и оценка на изпълнението (М=2,93). Това е така, защото 
те са в най-интензивния етап на търсене на работа. В първите си 
години трудов опит хората са склонни да експериментират, да 
сменят по-често позициите си, докато не намерят най-доброто 
работно място за тях, което да отговаря на собствените им ценност-
ни ориентации. Те са и по-чувствителни към оценките за пред-
ставянето им и насоките, които им се дават за подобрение. С 
натрупването на опит обаче отношението им става по-положително 
в периода 6-10 години (М=3,34), когато се натрупва опит с добри и 
работещи практики и започва да спада след това, вероятно поради 
разминаване с предварително заложените очаквания, несъответ-
ствие между реално представяне и самооценка, сравняване с хора на 
сходно ниво и/или позиция, по-общ поглед в организацията. 

По отношение на управленските стилове и ценности, средните 
стойности са сравнително близки, като хората със стаж над 20 
години имат най-високи средни стойности (M=3,63). Работейки на 
различни позиции и в различни организации, те са видели най-
различни модели на управление и са осъзнали значимостта им. 
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Успели са да направят и съпоставки кое работи добре и кое не. 
Прави впечатление, че с натрупването на опит оценката на тази 
практика за управление на човешките ресурси намалява (до 5г. общ 
стаж – М=3,25), като се повишава в периода 6-10г. (М=3,59) и 
отново започва да намалява (общ стаж 11-15г. – М=3,34; 16-20г. – 
М=3,15г.), докато не достигне пика си при хората с общ трудов 
стаж над 20г. Тази крива във възприемането на ценностните модели 
и принципи на управление е аналог на кривата на житейското 
развитие и периодите на личностните кризи. Наличието на хариз-
матична и вдъхновяваща фигура (прекия ръководител) спомага 
адаптацията и приемането на случващите се организационни проме-
ни, които винаги носят и елемент на болезненост. Подлагането под 
съмнение на основни ценностни допускания обаче създава напре-
жение и съпротиви срещу промяната (Илиева, 2006) и затова е 
нормално след такива събития възприемането на системите за 
човешките ресурси да отслабва. 

Резултатите показват, че общият трудов стаж влияе и върху 
характеристиките на работата от практиките за управление на 
човешките ресурси (F=2,688, p<0,05). И за петте категории общ 
трудов стаж стойностите са високи. Хората с до 5 години общ стаж 
имат най-ниски стойности (М=3,63), а тези между 6 и 10 години – 
най-високи (М=3,96). След това се наблюдава лек спад и при 
служителите с над 20 години общ стаж стойностите пак се 
повишават до М=3,93. Тази крива може да се обясни с процеса на 
адаптация към трудовия живот. В началото на кариерата си хората 
са по-критични и изискващи от работната среда. Трябва да натрупат 
и опит, за да започнат да се възползват от определени привилегии и 
да им се открият възможности за развитие и растеж. След период от 
около 10 години професионален опит особеностите на трудовата 
роля са изместени по важност от стремежа за израстване в карие-
рата, утвърждаване и усъвършенстване. Към края на професио-
налния път отново се възвръща значимостта на гъвкавостта в 
работното време и увлекателността на работата, давайки смисъл на 
постигнатото в професионален план. 

По отношение на заеманото ниво в йерархията се оказа, че 
само две от практиките за управление на човешките ресурси са 
повлияни от този фактор – системите за подбор и оценка на изпъл-
нението (F=2,285, p<0,05) и характеристиките на работата (F=2,495, 
p<0,05). 

По отношение на скалата системи за подбор и оценка на 
изпълнението най-висока средна стойност имат представителите на 
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висшето мениджърско ниво (М=3,44, SD=0,81). Това са хората, 
които най-активно участват в създаването на цялостната стратегия 
за развитие на организацията, а също така и на системите за УЧР. 
Те са и тези, които залагат целите и желаните резултати. Затова е 
важно да има ясни и обективни критерии за подбор за различните 
длъжности и адекватни системи за оценка на изпълнението.  

Ръководителите на екипи (М=3,38, SD=0,64) и представителите 
на средното мениджърско ниво (М=3,27, SD=1,06) имат също 
близки средни стойности до тези на висшия мениджмънт. Тяхната 
функция донякъде е междинна и координационна между по-ниските 
и по-високите нива в организацията и те са тези, които трябва да 
пренасят информацията в двете посоки. Те са и тези, които пре-
веждат стратегическите планове и ценностните ориентации на ниво 
изпълнители. Също така и консолидират и синтезират обратната 
връзка, която се споделя на ниво процеси, за да достигне тя до тези, 
които взимат решенията и могат да въздействат върху настъпването 
на някакви промени. 

Младшите специалисти (М=3,12, SD=0,95), специалистите 
(М=3,00, SD=0,90) и старшите специалисти имат по-ниски средни 
стойности (М=2,94, SD=0,94), които прогресивно намаляват с из-
растването в йерархията. На входящите позиции хората обикновено 
са все още пряко свързани с процеса на подбор, през който скоро са 
преминали. Оценяването на представянето и справянето с изиск-
ванията на организацията също са актуален въпрос особено в 
първите 6 месеца. С натрупването на опит и израстването в йерар-
хията обаче фокусът се измества. Старшите специалисти вече са 
достигнали ниво, което ги поставя на кръстопът. От една страна, на 
оперативно ниво те са достигнали върха. От друга – вече имат 
желание да разширят уменията си освен в управление на процесите 
и към управление на хора. За развиването на лидерски умения, 
включването в по-сложни проекти, бюджетиране и планиране се 
изисква по-комплексен и стратегически подход. 

При характеристиките на работата средните стойности на всич-
ки нива в йерархията са високи. Независимо каква позиция заема 
даден служител, той трябва да се чувства добре. Работата му трябва 
да е интересна, увличаща и предизвикателна; да стимулира раз-
витието му; да дава възможност за научаване на нови неща, за 
самоусъвършенстване и в същото време да осигурява баланс с 
личния живот. В най-висока степен това е важно за ръководителите 
на екипи (М=4,19, SD=0,74), които от една страна продължават да 
са активно оперативно включени в процесите, а от друга – трябва да 
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развиват и управленските си умения. Вече имат по-пряк досег и с 
хората на по-високи нива, биват включвани във взимането на важни 
за компанията решения и различни програми за развиване на 
лидерските им умения. 

Представителите на висшето мениджърско ниво също имат 
високи стойности (М=4,04, SD=0,73). Основен проблем при тях е 
прекалената заетост и отговорността, която носят за цялата орга-
низация и нейните служители. Ежедневно те се изправят пред най-
различни предизвикателства и трябва да бъдат максимално адек-
ватни на ситуацията. Затова и активността при тях е много висока. 

От средното мениджърско ниво (М=3,91, SD=0,81), през 
старшите специалисти (М=3,73, SD=0,83), специалистите (М=3,67, 
SD=0,81) и младшите специалисти (М=3,62, SD=1,01) стойностите 
намаляват, макар че като цяло са доста високи. Колкото по-ниско 
ниво в йерархията заемат тези хора, толкова по-малко са отговор-
ностите, които носят и които засягат повече хора. Те все още са в 
процес на натрупване на опит, нови знания и умения. Склонни са да 
експериментират с различни позиции, за да изберат най-доброто за 
себе си, а това включва и правенето на компромиси напр. с лока-
цията, с физическите условия на труд, с работното време и т.н. С 
израстването и заемането напо-високи позиции приоритетите се 
променят и се гледа по-стратегически на нещата. 

 
Заключение 
 
В глобалния свят на бизнеса винаги в някакъв момент излизат 

на преден план и индивидуалните особености на хората, които са 
двигателят за постигането на желаните резултати. По-високият 
образователен ценз води до по-ясна осъзнатост и повече критичност 
по отношение на цялостното стратегическо планиране на компа-
ниите. Натрупването на житейски и професионален опит дава въз-
можност за сравнение между добри и лоши практики за УЧР, 
управленски модели и стилове на поведение. Заемането на опреде-
лено ниво в организационната йерархия е обвързано и с различни 
ценностни ориентации и нагласи – от утвърждаването на дадена 
позиция, през трупането на нови и различни умения (професио-
нални и междуличностни) до ръководене от най-високо ниво. 
Всички тези фактори предопределят и ефективността на системите 
за УЧР, изграждането на доверие между служител и организация, 
адекватна оценка и способността за даване и приемане на обратна 
връзка. Залагайки ясни и разбираеми взаимни очаквания и дълго-
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срочна перспектива за учене и развитие, всяка компания изгражда 
печеливша стратегия за постигането на желаните бизнес резултати 
и удовлетворен, активен и отдаден човешки капитал. 
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НЕЕФЕКТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ В ПРОЦЕСА 
НА СЛИВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПАНИИ  
И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РАВНИЩЕТО  

НА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС  
 

Гл. ас. д-р Елица Христова 
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, Пловдив, 

България, hristova@ehsem.org 
 

Резюме: В доклада са представени резултати от наблюдение на 
процес на сливане и придобиване на три реално функциониращи компании. 
Направен е опит да се откроят и разграничат основните етапи, през 
които преминава този процес в конкретни фирми. Целта на изследването 
е да се установят неефективните управленски подходи и решения в 
процеса на сливанията и придобиванията, които се отразяват върху  
мотивацията на служителите и генерират високо равнище на стрес, 
породен от промените в организацията. Анализът се основава на данни 
регистрирани по метода на наблюдението и интервюта с мениджъри, 
работници и служители от продаващи и придобиващи компании.  

Ключови думи: сливане, придобиване, управленски подходи, мотива-
ция, професионален стрес 

 
INEFFICIENT MANAGEMENT APPROACHES IN THE PROCESS  

OF MERGING AND ACQUIRING COMPANIES AND THEIR IMPACT 
ON THE LEVEL OF PROFESSIONAL STRESS 
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Summary: This paper presents the results of monitoring mergers and 

acquisitions in three real-life companies. An attempt has been made to highlight 
and distinguish the main stages the specific companies went through. The aim of 
the study is to identify inefficient management approaches and decisions in the 
merger and acquisition process that affect employees' motivation and generate a 
high level stress derived from changes in the organization. The analysis is based 
on data recorded by the method of observation and interviews with managers 
and employees from the selling and acquiring companies. 

Keywords: merger, acquisition, management approach, motivation, 
professional stress 

 
Изследването на процесите на сливане и придобиване на три 

реално функциониращи компании е осъществено в периода 2016 г. 
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– 2018 г. Чрез пряко наблюдение на процесите, протичащи по време 
на сливането и придобиването на тези компании и проведени 
психодиагностични интервюта със служителите е направен опит да 
се идентифицират и разграничат етапите, през които преминава 
тази промяна в организациите и да се установят ефектите, които тя 
предизвиква както по отношение на работния процес, така и по 
отношение на мотивацията и стреса у служителите.  

В резултат на събраната и анализирана информация чрез 
методите психодиагностично интервю (Стаменкова, 2005) и пряко 
наблюдение (Стаменкова, 2005) в реална работна среда се очертават  
три основни етапа в осъществяването на процеса на сливане и 
придобиване на компаниите. 

 
I. Етап на комуникиране на предстоящата промяна 
През този период освен официалното прессъобщение за 

промяната на собствеността на придобитата компания се прави и 
вътрешно съобщение, което цели да информира засегнатите от про-
мените служители и как това ще се отрази на техния професионален 
статус. В конкретния случай тази комуникация е осъществена от 
преките ръководители по два начина - чрез електронни съобщения и 
директен разговор, целта на които е да запознаят хората с пред-
стоящите промени. Важно е да се подчертае, че в наблюдаваната 
ситуация информацията е представена в изцяло благоприятна и 
позитивна за служителите светлина. Причината за това управ-
ленско решение е желанието да се избегнат евентуални проблеми 
като преждевременно напускане на служители, изтичане на инфор-
мация или опити за въздействие чрез колеги от различни йерар-
хични нива. Служителите са уверявани, че няма да загубят нито 
едно от предимствата на позициите, които са заемали, че ще 
имат по-добри възможности за кариерно развитие и ще получат 
по-добри условия за работа в новата фирма. В действителност 
този подход провокира висока степен на напрежение и стрес у 
служителите, които реагираха на предимно положителното внуше-
ние, което се опитват да прокарат мениджърите, с множество 
въпроси относно промяната и със съмнения относно истиността 
на тези твърдения. Допълнително ситуацията беше усложнена и 
препятствана от липсата на адекватна и конкретна информация за 
естеството на бизнеса и продуктовото портфолио, за евентуалните 
нови изисквания към уменията и компетенците на служителите, 
което оказа сериозно влияние и се яви като основен източник за 
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нарастващото напрежение, като неизбежно това предизвика проб-
лемни и конфликтни ситуации в последващите етапи.  

В стремежа си „нещата да приключат максимално бързо” 
мениджърските екипи подценяват значението на ефективните 
управленски решения на етапа „комуникиране на предстоящата 
промяна” – практика, която поражда негативни поведенски ефекти. 
В случая: по-голяма част от служителите установяват разминаване 
между актуалните им професионални статуси и предложените им в 
действителност условия от придобиващата фирма (договор, включ-
ващ определен пакет от финансови и социални параметри), което 
(предвид неудовлетвореността от очакванията им) се отразява както 
на мотивацията им, така и на изпитваното равнище на стрес; от-
делни служители остават без сключен договор за известен (кратък) 
период от време в резултат на допуснати грешки от специалистите 
от отдел „Човешки ресурси” и некоректната и несвоевременна 
информация, която е подавана между тях. Това забавяне е допус-
нато и поради недоброто познаване на трудовото законодателство 
на отделните държави и тяхното съгласуване с това на държавата, 
от която e новият собственик на придобиващата фирма. 

Изводи: На етапа „комуникиране на предстоящата промяна” се 
наблюдават два основни типа поведения и реакции, както и инди-
кации за информационна недостатъчност: 

• еуфоричен тип поведение, проявено при служители с високи 
самооценка и ниво на професионална компетентност предвид 
очакванията им за позитивна промяна на настоящото статукво и по-
добри възможности за кариерно развитие; 

• състояние на тревожност и високо напрежение на поведен-
ческо ниво у служители, които са с по-ниска самооценка, несигурни 
в себе си и с изразено притеснение относно бъдещето, които са 
заемали високи позиции, но без необходимата квалификация.  

• отсъствието на свободен достъп до актуална, реална и 
детайлна информация от страна на служителите поражда слухове с 
различно съдържание, което се отразява на равнището на стрес, 
води до несигурност и неяснота, респективно колебания и неустой-
чивост в мотивацията и провокира у някои служители търсене на 
други възможности за професионална реализация.  
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II. Придобиващата фирма представя на служителите от 
придобитата фирма новите стратегии на действие, начина на 
работа, дейностите и продуктите си 

На този втори етап топмениджмънтът на придобиващата фир-
ма се опитва да приобщи и интегрира новите служители към орга-
низацията, като представя на служителите от придобитата фирма 
стратегическите цели и корпоративни намерения за развитие. През 
този период се наблюдават множество проблеми, произтичащи и от 
пропуските, допуснати на първия етап. Недостатъчната осведо-
меност по отношение на знанията, уменията, професионалните 
компетенции и способности на служителите от придобитата фирма, 
за начина им на работа и организацията на работния процес в 
новите условия оказва значително влияние върху адекватното им и 
пълноценно включване в съществуващата структурата на орга-
низацията.    

Отсъствието на предварително изградена стратегия за ин-
тегриране на новите служители към придобиващата органи-
зация на този етап, породи редица проблеми, като: неясно и 
нееднозначно дефиниране на ролите и отговорностите; дублиране 
на функции; неразбиране относно подхода и начина на работа и 
организация на работния процес. Това причини поява на между-
личностни и междугрупови напрежения и конфликти между служи-
тели от придобиващата и придобитата фирма, и обуслови значимо 
негативно отражение върху поведението на крайните потребители 
на услугата – клиентите. 

Липсата на информираност за продуктовата гама на придоби-
тата фирма рефлектира на три основни нива на изпълнение на 
работния процес, а именно на:  

• логистично (непригодност на придобиващата фирма да об-
служва всички продукти на придобитата фирма);  

• адекватното познаване на портфолиото и разнообразието на 
продуктите на придобитата фирма, респективно тяхното презенти-
ране пред клиентите; 

• процеса на продажби, включващ изготвяне на оферти, прие-
мане на поръчки и доставки до крайните клиенти. 

Изводи: Процесът на интегриране на служителите от придо-
битата фирма в структурата на придобиващата организация е:  

• изключително тромав и неорганизиран, както поради липса-
та на достатъчно точна информация, предоставена на етапа на 
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комуникиране на промяната, така и поради отсъствието на стра-
тегия и визия за адекватното и пълноценно включване на служи-
телите от придобитата фирма в структурата на новата (за тях) 
организация. Това е и  причината за продължителността на периода 
на интегриране на стила и начина на работа, на по-ефективното 
позициониране на новите служители в съществуващата структура, 
на оптималното използване на техните ресурси и потенциал и 
възможностите за изграждане на екипност, колегиалност и коопе-
ративност; 

• при две от наблюдаваните фирми междукултурните корпо-
ративни различия предизвикват текучество между 10 и 20 процента 
и то само в рамките на първата година. Интервюирани служители 
от  придобитите фирми изразяват разочарование от редица фактори 
като корпоративната комуникация, отношението и начина на рабо-
та, недостатъчното разбиране на проблематиката, бавното интег-
риране и непрекъснатите опити за надмощие и „нездрава” конку-
ренция.  

 
III. Служителите от придобитата фирма са в по-висока 

степен или напълно интегрирани в придобиващата фирма 
 
На този етап съпътстващите сливането трудности и проблеми 

са в известна степен преодолени. Независимо от направените 
усилия все още продължава да се наблюдава парадокса, при който 
за целия период (от момента на обявяване на купуването до 
момента на продаването и сливането на фирмите) не се получава 
симбиоза и инфилтриране на служителите от придобитата фирма 
към придобиващата организация. Въпреки използваните подходи и 
методи, като Хошни Карни например (www.hoshinkanripro.com; 
Tennant, Roberts, 2000), метод, който създава условия и среда за 
пълна и разбирама комуникационна система между служителите от 
различните йерархични нива (оставайки фокусирани върху решава-
не на организационния проблем), на този етап все още се наблю-
дават трудности и конфликтни ситуации, свързани с процеса на 
интеграцията. 

Причината за това е и в корпоративната култура на придо-
биващата фирма, която не успя да вникне и разбере спецификата на 
мислене и поведение на малката високо технологична фирма, както 
и да поддържа и развива установените успешни отношения и 
взаимодействия с клиентите;  да поддържа подхода към клиента и 

http://www.hoshinkanripro.com
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начина на управление на бизнеса; да развива стратегии за печелене 
на клиенти и отношение към тях. Не на последно място следва да 
бъдат споменати логистичните и производствени проблеми, които 
съпътстват две от тези придобивания и които са съществен и 
неефективно разрешен проблем до края на  наблюдението на 
процеса на придобиване.  

Изводи: На този етап се наблюдава - 
• скрит бойкот от страна на служителите от придобиващата и 

придобитата фирма следствие на неефективно комуникираните и 
неразрешни конфликти и междуличностни напрежения;  

• отсъствие на подходяща комуникация и индивидуален под-
ход към служителите по отношение на изграждане на нова орга-
низационна структура, целяща по-ефективно разпределение на 
ролите и отговорностите; 

• неефективно комуникирани и администрирани логистични и 
производствени проблеми. 

Данните от направеното наблюдение на процеса на сливане и 
придобиване на фирми в реална работна среда и от проведените 
психодиагностични интервюта със служители от придобитата 
компания дават основания за следните заключения по отношение на 
неефективността на прилаганите политики и практики:  

• Дублиране на функции и неяснота по отношение на ролята и 
отговорностите;  

• Ролеви конфликти и междуличностни напрежения;  
• Проблеми с дистрибуторската мрежа в резултат на смяна на 

контактните лица (титулярите), без това да е предварително съгла-
сувано и обсъдено с тях, за да се избегнат напрежения предвид 
промяна в информационните канали; 

• Повишено равнище на професионален стрес следствие на 
разминаването между очакванията на служителите от придобитата 
фирма и обективните реалности в придобиващата фирма; 

• Скрит бойкот и неконструктивни подходи (прояви на ”не-
здрава конкуренция”) в интегрирането на служителите от придо-
битата фирма и изграждането на нова организационна структура; 

• Сериозни колебания в мотивацията и устойчивостта на 
мотивационните нагласи; 

• Напускане на служители, утвърдени в областта си спе-
циалисти и професионалисти; 

• Загуба на клиенти вследствие на несвоевременни интер-
венции по отношение на цялостния процес на организация и 
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изпълнение на работа – от предоставяне на оферта до фактическото 
изпълнение на поръчката и доставянето й до клиента. 

 
Основните препоръки към мениджърските екипи за успешното 

преодоляване на организационната криза вследствие на процесите 
на сливане и придобиване, които биха минимизирали установените 
проблемни управленски подходи и биха довели до по-плавното и 
безболезнено интегриране на служителите към стила и подхода на 
работния процес са: 

• Осигуряване на прозрачност на информацията и свободен 
достъп до нея при комуникиране на предвижданата организационна 
промяна. Съдържанието на съобщенията до служителите е препо-
ръчително да включват както възможните позитивни, така и нега-
тивни последици за тях, свързани с трансформации на професио-
налния статус, реорганизация и позициониране в структурата на 
придобиващата фирма, видоизменение на ролите и отговорностите, 
администриране на работните процеси и др. Яснотата за служите-
лите по отношение на разликите и ползите при сливането би 
повлияла положително както на мотивацията им за работа, така и 
върху равнището на професионален стрес и трудовото им пред-
ставяне като цяло. От друга страна подобна своевременна интер-
венция не би поставила хората в ситуация на „take it or leave it” (без 
право на избор) или с изключително ограничен избор. Напротив 
хората биха оценили откритото и коректно комуникиране от страна 
на мениджмънта и биха съдействали активно за осъществяване на 
тази промяна; 

• Сформиране на работни групи по направления на дейност, в 
които да участват служители от различни йерархични нива, като е 
подходящо преобладаващият брой да бъдат тези на изпълнителски 
позиции, тъй като са много добре запознати с реалните проблеми и 
могат да дадат обективна обратна връзка и ефективни предложения 
по отношение на реорганизацията, интегрирането и администри-
рането на работните процеси. Своевременното създаване на подоб-
ни групи, които да разработят стратегия за развитие и технология 
на действие би се отразило благоприятно върху служителите пред-
вид тяхната включеност и активно участие в процеса на сливане и 
придобиване и би повлияло в по-малка степен производствени, 
логистични и офертни процеси.  

• В стратегически план подобно управленско решение ще има 
позитивен ефект и върху печалбите за фирмата, тъй като няма да 
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бъдат засегнати интересите на крайния потребител. Запазвайки 
установените във времето отношения, дистрибуторски мрежи, 
модел на работа и взаимодействие с партньорите и потребителите 
ще се създадат възможности за ползотворно сътрудничество, за 
плавен преход и перспективи за развитие и увеличаване на клиен-
тите – дългосрочна цел, която е важна и значима за придобиващата 
организация. 
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Резюме: Ефективността на мениджмънта в съвременните орга-

низации се оказва в зависимост от лидерските качества на мениджъ-
рите. В това твърдение са мотивите на проведенето изследване. В 
доклада се представят резултати от изследване на студенти в 
магистърска програма по „Управление на човешките ресурси” през 2017 - 
2018 г. Целта е да се определят кои са доминиращите личностните 
характеристики, които оказват значимо влияние върху избора на лидер-
ски стил и да се установи наличието на взаимовръзка между уста-
новените предпочитани лидерски стилове и продължителността на 
трудовия стаж. Изследването е проведено с помощта на Многофак-
торен личностен  въпросник на Кетъл (съкратен вариант) и Въпросник за 
изследване на управленския стил на Исак Адижис.  

Ключови думи: личностни характеристики, управленски и лидерски 
стилове, трудов стаж, професионална сфера 

 
INFLUENCE OF INDIVIDUAL PERSONAL CHARACTERISTICS  

ON THE CHOICE OF LEADERSHIP STYLE 
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Summary:The efficiency of management in modern organizations is in 
line with the leadership qualities of managers. This is the motivation to conduct 
this survey. The paper presents the results of survey of students from a Master's 
program in Human Resource Management in 2017-2018. The goal is to define 
what are dominating personal characteristics that have a significant impact on 
the choice of leadership style and to determine the presence the relationship 
between the established preferred leadership styles and the length of service. 
The survey was conducted using the Kettle’s Multiple Factor Personal 
Questionnaire /short version/ and Isaac Adizes Managing Style Research 
Questionnaire. 
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В доклада се представят резултати от изследване на студенти в 

магистърска програма по „Управление на човешките ресурси” през 
2017–2018 г. Целта е да се определят кои са доминиращите лич-
ностните характеристики, които оказват значимо влияние върху 
избора на лидерски стил и да се установи наличието на взаимо-
връзка между установените предпочитани лидерски стилове, про-
дължителността на трудовия стаж, професионалното направление и 
сферата на дейност. Използваните в емпиричното изследване 
методики са:  

1. Многофакторен личностен въпросник на Кетъл, съкратен 
вариант, съдържащ 105 айтема, диагностициращи черти на лич-
ността, които Кетъл означава като конституционни фактори: 
Общителност; Интелект; Емоционална устойчивост; Доминантност; 
Експресивност; Висока нормативност на поведението; Смелост; 
Чувствителност; Подозрителност; Развито въображение (Неконвен-
ционалност); Дипломатичност; Тревожност; Радикализъм (Отворе-
ност към промяна); Нонконформизъм; Самоконтрол; Напрегнатост.  
Освен основните 16 фактора, въпросникът включва и един спо-
магателен - Адекватност на самооценката. (Стаменкова, 2005; 
Райгородский, 2001) 

2. Въпросник за изследване на управленския стил на Исак 
Адижис. Въпросникът на Адижис се състои от 20 въпроса, отна-
сящи се до ситуации в работата, като за всеки от тях има по четири 
възможни отговора, които отразяват възгледите и типичните моде-
ли на поведение за четирите основни управленски стила: (P) 
Producer (Paei) Производител - произвежда резултатите, за които 
организацията съществува; (A) Administrator (pAei) – Администра-
торът, администрира (управлява, организира и контролира) дей-
ността и комуникацията за постигане на систематична ефективност;  
(E) Entrepreneur  (PaEi) - Предприемачът предприема действия за 
проактивна промяна; (I) Integrator (paeI) - Интеграторът обединява 
частите на организацията за дългосрочна жизнеспособност и 
приложимост на нейните продукти (Adizes, 2004). Въпросникът се 
обработва, като се сумира бала по всеки от четирите управленски 
стила, за да се види кой е водещият – т.е. да се определи PAEI кода 
на изследваното лице. Максималният бал за всеки стил е 80 точки, а 
минималният – 20.  



 153 

Освен за изследване на мениджъри, въпросникът се използва и 
за изследване на редови служители. Установено е, че служителите 
предпочитат мениджъри, които имат техния код – например, произ-
водителите предпочитат началник–производител, а администра-
торите – началник–администратор. Сравнението на кодовете на 
ръководителите и изпълнителите се използва за създаване на екипи, 
в които хората ще се чувстват комфортно и ще бъдат максимално 
ефективни. 

Разпределението на участниците в изследването по пол е в 
полза на жените (90.9%) спрямо този на мъжете (9.1%), което е 
обяснимо предвид факта, че изследваните лица са от магистърска 
програма по специалност „Управление на човешките ресурси”, 
която програма за обучение се избира предимно от жени. По пока-
зател образование, (тъй като студентите се обучават в магистърска 
програма, включването в която изисква завършено висше образо-
вание), съотношението е следното - доминиращ брой студенти              
(73 души) са завършили образователно-квалификационна степен 
„бакалавър”, а 15 души – образователно-квалификационна степен 
„магистър” в друго професионално направление. Възрастта на 
изследваните варира от 22 г. до 41 г., като най-голям процент са на 
възраст 24 г. (19,3%). Виж табл.1. 

 
Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по възраст 

Навършени 
години 

Честота на 
разпределение 

Процент на 
разпределение 

22 1 1.1 
23 16 18.2 
24 17 19.3 
25 10 11.4 
26 4 4.5 
27 11 12.5 
28 6 6.8 
29 4 4.5 
30 2 2.3 
31 1 1.1 
32 4 4.5 
34 5 5.7 
35 1 1.1 
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36 1 1.1 
38 2 2.3 
40 1 1.1 
41 2 2.3 

 
Възрастовото разпределение обяснява своят диапазон от 22 до 

41 г. със статута на хората, които са с придобита степен на висше 
образование /бакалавър или магистър/ и са с професионален опит. 
Общият трудов стаж на изследваните варира от отсъствието на опит 
/безработен, на трудова борса/ до 19 години практика.  По 
отношение на заеманата позиция 17 души са на ръководна 
/мениджърска/ позиция, 67 на изпълнителска и 4 са безработни. 
Разглежданите изпълнителски и управленски позиции са обособени 
в следните професионални направления на дейност, описани в 
Таблица 2.  

 
Таблица 2. Разпределение на участниците по професионална 

сфера на дейност 
 Разпределение по 

брой 
Процентно 

разпределение 
Администрация 16 18.2 
Банков сектор 6 6.8 
Туризъм 2 2.3 
Услуги 40 45.5 

Производство 5 5.7 
Образование 4 4.5 
Търговия 11 12.5 

На бюрото по труда 4 4.5 
 

Според разпределението най-голям брой изследвани лица са 
заети в услугите – 40 (в това направление на дейност са включени 
такива като сервитьорство, барманство, таксиметрови, телекомуни-
кационни и др.) и в сфера на дейност администрация - 16, в 
конкретното изследване основно от държавния сектор. 

От направения анализ на тестовите резултати от общо 88 
изследвани лица 59 са със изразен мениджърски стил Производи-
тел, като при 17 от тях балът е над 57 т., което свидетелства за 
силна изразеност на стила. Обяснението на констатираните резул-
тати е свързано с доминиращия брой заети лица в сектор услуги, 
при които основните функционални задължения са обвързани с 
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удовлетворяване на потребностите и изискванията на клиента. Това 
корелира с ролята на мениджъра с лидерски стил Производител, 
чиято дейност е ориентирана към изучаване, познаване и удовлет-
воряване на потребностите на клиентите, за да бъде ефективен в 
своето управление. Необходимо условие за резултатност при този 
стил е познаване на “технологията” в съответната област, т.е. 
способност да се предусещат потребностите на купувачите, да се 
предвиждат техните поведения и тези на конкурентите. Едни от 
най-важните качества за мениджъра Производител са компетент-
ност, планиране, организиране, креативност и способност да спло-
тява служителите си. По отношение на възрастта този стил е пред-
почитан сред изследваните лица между 23 и 28 години, с 2 до 6 
години практически опит, за които е изразен стремежът към 
постижение, реализиране на високи резултати и получаване на 
награди за положените усилия. Установената умерена положителна 
корелационна зависимост между фактор H (Боязливост-Смелост) и 
стила Производител (.377**) показва необходимостта от притежа-
ване на социална смелост, активност и готовност за действия в 
непознати условия, за да успяват да се справят с предизвика-
телствата. Производителят е активен, насочен към актуалните 
проблеми и търси резултатност в краткосрочен план, което поня-
кога води до известна хаотичност. 

При 33 души от изследваните лица е налице стил Админист-
ратор, като със силна степен на изразеност той е при 16 от тях.  
Администраторът следи за това в организацията да се осъщест-
вяват задачите по точните и правилни стъпки, в нужната после-
дователност и с необходимата интензивност. Характерно за него е 
вниманието към детайлите, като се старае да организира процесите 
така, че да не се налага повторно действие. По отношение на 
служителите си е насочен към спазване на установените правила, 
методи и процедури. Администраторът превръща в капитал 
натрупаните знания и опит. Изследваните лица с високи стойности 
по този стил го съчетават с подхода на управление на Загрижения 
бюрократ, който е ориентиран към спазването на регламента и 
сплотяването на хората, а не толкова от постигането на резултати и 
генериране на нови идеи. Осъществяваният от него контрол в 
управлението не предизвиква недоволство у служителите и поради 
тази причина те се чувстват комфортно. Бюрократът, обаче,  не 
понася междуличностните конфликти, тъй като те пречат системата 
да бъде контролирана. Това кара служителите да прикриват проб-
лемите и конфликтите, но това не означава, че те не съществуват. И 
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колкото повече се прикриват, толкова по-сериозни стават (тъй като 
не се предприема нищо за тяхното решаване), докато стигнат до 
критично ниво и могат да унищожат организацията. 

Резултатите от корелационния анализ между факторите от 
въпросника на Кетъл и  управленския стил Администратор 
показват наличие на висока положителна корелация при фактор 
Q4 (Вътрешно напрежение) (.783**), при фактор Q3 (Висок само-
контрол) – положителна значителна корелация (.521*), при фактор 
Q2 (Независимост) - обратна значителна корелация (-.557*),  фак-
тор Е (Доминантност) - обратна висока корелация (-.621*), фактор 
Q1 (Отвореност към промяна) - положителна висока корелация 
(.667**), фактор С (Емоционална стабилност) - отрицателна 
значителна корелация (-.573*) и при фактор G (Висока норма-
тивност на поведението) - умерена положителна корелация (.297**). 
Това може да се обясни с необходимостта от притежание на висока 
мотивация за успех, развит контрол, точност при изпълнение на 
изискванията, отговорност и съблюдаване на нормите и правилата, 
за да се осъществят основните функции и изпълняват характерните 
роли за стила на Администратора. Наличието на висока доми-
нантност, независимост и ниска толерантност по отношение на 
фрустрация ще препятстват значително ефективността на този стил. 
Администраторът се стреми да планира всеки детайл и да 
контролира всичко. За съжаление, колкото по-силен е контролът, 
толкова по-ригидна е системата, до степен да стане неадаптивна 
към промените в обкръжаващия свят.  

Предприемачът като управленнки стил е установен само при 
1 изследвано лице и то с не много висока степен на изразеност. За 
него няма статистически значими корелационни зависимости.  

Стилът на управление Интегратор се констатира при 18 
изследвани лица, 11 от които са с високи резултати, т.е. изразена 
степен на проявление. Интеграцията е най-ценният актив на всяка 
организация, защото превръща индивидуалното предприемачество 
в групово и помага да се вземе решение, което е прието и от тези, 
които го предлагат и от тези, които го изпълняват. Мениджърът, 
който е способен да интегрира служителите, има потенциал не 
просто да бъде добър ръководител, а да бъде лидер. Статистически 
значими корелации между факторите от въпросника на Кетъл и 
стила Интегратор се установяват при фактор Е (Доминантност) – 
висока обратна корелация (-.612*), фактор Q1 (Отвореност към 
промяна) - висока права корелация (.743**) и фактор I (Сензи-
тивност) – висока положителна корелация (.743**). Личностни 
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характеристики като сензитивност, включваща развити емпатични 
способности, нагласа към проява на съчувствие и разбиране на 
проблемите на другите са способности, предпоставящи приемането 
на нови и неутвърдени възгледи и идеи и имат пряко отношение 
към специфичните подходи на взаимодействие при този стил. 
Докато наличието на висока доминантност, властност, авторитар-
ност, независимост и склонност да се обвиняват другите има 
отрицателно въздействие върху процесите на интеграция и 
лидерство.  

От всички типове ръководители, Интеграторът има най-
силно изразени творчески способности, защото той взима решения 
въз основа на неструктурирана база данни. Интеграцията е по-
трудно програмируема от предприемачеството, тъй като се отнася 
до работа с хора, които имат различни интереси и ценности. 
Интеграторът трябва да изясни недоразуменията и конфликтите, 
и да открие допирните точки, въз основа на които може да се 
намери консенсус. При това добрият Интегратор трябва да внимава 
да не стане незаменим и е необходимо да научи подчинените си да 
се справят с тази дейност в негово отсъствие. (Adizes, 2004) 

Данните от изследването и получените резултати дават осно-
вание да се направят следните изводи и заключения по отношение 
на влияние на индивидуални личностни характеристики върху 
избор на лидерски стил:  

• Двата управленски стила, които са доминиращи сред из-
следваните лица са Производител и Администратор; 

• Личностните характеристики, които оказват значимо влия-
ние върху управленския стил Администратор и неговото ефек-
тивно проявление са високия самоконтрол, нормативност в поведе-
нието, отвореност към нов опит и идеи, точност при изпълнение на 
изискванията, отговорност и съблюдаване на нормите и правилата; 

• Стиловете Производител и Администратор са изразени 
предимно в сферата на услугите, в които основните функции са 
ориентирани към удовлетворяване на потребностите на клиентите.  

• Стиловете Производител и Администратор се открояват 
във възрастовата група между 23-28 години, с трудов опит и стаж от 
2 до 6 години. 
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Резюме: Ефективно провежданите организационни комуникации 
имат изключително значение за процеса на ангажиране на служителите, 
за насърчаване на доверието им към организацията, за удовлетво-
реността от участието на служителите в процесите на стратегическо 
планиране, като чрез тях повишават мотивацията им за осъществяване 
на плановете на компанията и за повишаване на конкурентните й 
предимства и чрез нарастване на продуктивността им. Привързаността 
от своя страна разкрива степента на силата, с която служителят се 
свързва с организацията, за която работи, и степента, до която се 
чувства въвлечен в нейните дейности и политики, изразяващи се в 
желанието му за постигане на организационните цели. 

Ключови думи: доверие, удовлетвореност, привързаност към орга-
низацията 

 
TRUST, JOB SATISFACTION AND ACHIEVING ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT 
 

Mariya Milkova Minkova 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria 
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Summary: Effective communication within an organization is essential for 

making employees more committed, for promoting trust in the organization, for 
creating a sense of satisfaction in employees from their involvement in the 
processes of strategic planning, thus increasing their motivation for realization 
of the goals of the company, and for improving its competitiveness by boosting 
their productivity. This organizational commitment also reveals the strength of 
the employee-company bond and the extent of that employee’s involvement in 
the company activities and policies, demonstrating the employee’s desire to 
achieve the organizational goals. 

Keywords: trust, job satisfaction, organizational commitment 
 

Доверие (Trust) 
От значение за успеха на мотивационните програми е и ролята 

на мениджърите, които задават насоките за изпълнение на организа-
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ционните цели и задачи, тяхната възможност да подпомагат и 
вдъхновяват служителите за изпълнението им, най-вече с помощта 
на комуникациите, да подкрепят стремежите и да признават 
постиженията на ръководения от тях персонал. Кенан и Хазлетън 
(Kennan and Hazleton, 2006) акцентират върху доверието (trust), 
което трябва да съществува между мениджъри и служители, заради 
значителната му роля за осъществяване на процеса на идентифи-
кация и за постигане на целите и задачите на организацията. 
Доверието се създава с помощта на вътрешните и на управленските 
комуникации. Необходимо е да се акцентира и на т. нар. „несвър-
зана с преките служебни задължения информация“ (non-task-related 
information) (Dortok, 2006), която се състои именно в разясняването 
на корпоративните цели, задачи, организационните проблеми и 
цялостната организационна политика. Колкото по-високо е качест-
вото на „несвързаната с преките задължения информация“, толкова 
по-силно ще бъде доверието на служителите към мениджмънта на 
компанията (De Ridder & Human, 2004), вследствие на което 
съществуващото доверие се проецира/разяснява пред външните 
публики, а това, от своя страна, води до привличане на инвести-
тори, клиенти и нови служители за компанията. Защото компания, 
която не притежава доверието на своите служители, претърпява 
понижаване на степента на ангажимента към изпълнението на 
организационните цели и не е в състояние да ги осъществи. Липсата 
на доверие в организацията е равносилно на финансов крах, защото 
основна роля за реализиране на стратегията на една компания имат 
нейните служители. Успешното й осъществяване обаче зависи от 
това как е възприета от тях визията й, за което имат отговорност не 
само ефективно функциониращите вътрешноорганизационни кому-
никации, но и реализираните от мениджмънта. Ефективните кому-
никационни практики водят до въвличане на служителите в делата 
на организацията и в стремеж за тяхното успешно реализиране 
(Holtz, 2004). Де Бъзи и др. (De Bussy et al, 2003) подчертават 
значението на използването на инструментариума на новите медии 
за целите на вътрешноорганизационната комуникация с цел насър-
чаване на взаимното доверие в организацията. 

Важно условие за ефективната комуникация на мениджмънта, 
която цели повишаването на мотивацията на служителите, е и въз-
можността и предразположението на мениджърите да комуникират 
директно с работещите за организацията. При този процес служи-
телите вникват по-ясно в съдържанието на организационната мисия, 
визията и политиките за постигане на целите на компанията. 
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Директната комуникация на мениджърите със служителите осигу-
рява прозрачност на процесите и събитията, случващи се в орга-
низацията. За тази цел се използват срещите, свободните дискусии 
между мениджъри и служители, възможностите на новите техно-
логии, които улесняват онлайн комуникацията с ръководителите 
(например CEO chat room). За ръководителите, въпреки бурното 
технологично развитие, е изключително важно да прозрат необхо-
димостта от комуникацията тип лице със своите служители, като 
процесът бъде непрекъснат и продължителен, основан на диалога, а 
посланията, предавани в неговите рамки, да се отличават с яснота и 
определен фокус (Young & Post, 1993). 

В светлината на казаното отново подчертаваме ролята на 
управлението на организацията за ефективността на организацион-
ните комуникации, на способността на мениджъра да комуникира, 
вдъхновява и ръководи служителите на компанията, както и да 
насърчава екипната дейност и интензифицирането на хоризонтал-
ната комуникация, което е условие и за делегиране на повече права 
и отговорности на служителите. Компетентните мениджъри осъзна-
ват значението на богатата и многопосочна информация, която 
трябва да бъде осигурена на служителите, за да повиши тяхната 
мотивация за по-добро изпълнение на служебните им задължения, 
както и за осигуряване на съдействието им при реализирането на 
целите на организацията (Argenti, 1998). Когато персоналът е 
въвлечен активно във вземането на решения, касаещи политиката на 
компанията, неговата отговорност спрямо работата и високата 
резултатност от взетите решения се увеличава. Отговорните служи-
тели работят с клиентите на компанията с ясното съзнание, че 
допринасят за успешния ѝ бизнес. Поради тези причини една от 
най-основните и широко разпространени управленски функции е 
именно комуникацията (Hargie & Tourish, 2000). 

Най-общо казано, непрекъснатата информация, която протича 
в организацията – за продуктите и услугите, които предлага, за 
условията на средата, която я заобикаля, за нагласите и потребно-
стите на стейкхолдърите ѝ, е от изключително значение за менидж-
мънта и служителите. 

Комуникацията със служителите е необходима и с цел 
преодоляването на факта, че вече почти не съществува работа за цял 
живот. Много компании създават възможности и за преквалифи-
кация на своите служители – т.нар. политика на годност за работа,  
чрез която се насърчава възможността на служителя да повишава 
уменията и компетенциите си, благодарение на които ще бъде по-
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улеснен при намирането на нова работа в случай, че работодателят 
не може да му осигури дългосрочна работна заетост. 

Основен проблем, който се забелязва в съвременните компа-
нии, е, че висшите мениджъри не включват служителите от по-
ниските нива във вземането на решения (Argenti, 2007). Тази 
тенденция води до алиенация на служителите и бележи невъзмож-
ността да „отговарят“ на променящите се условия в компанията. 

Липсата на комуникация или лошо провеждана комуника-
ционна политика води до демотивация, неангажираност, слабо 
представяне на фона на конкурентите, както и до увеличаване на 
процента на напускащите организацията (Kitchen, 1997). Служите-
лите могат да бъдат демотивирани, ако липсва ясна формулировка 
от страна на мениджмънта на целите и задачите, поставени пред 
тях. Подценяването на ролята на комуникацията със служителите 
води до невъзможността на ръководството да вдъхнови членовете 
на организацията за съвместни действия за реализация на целите на 
организацията и за споделянето на визията, което също е причина за 
демотивация. Авторитарният стил на управление, при който ме-
ниджърите неглижират отворените, честни, двупосочни комуни-
кации със служителите, подкопава доверието на персонала към 
ръководството и също може да го демотивира (Стойков, Пачева, 
2009). Сериозни демотиватори за персонала са необоснованото или 
неоснователно отправяне на негативна критика, липсата на синхрон 
между думи и действия от страна на ръководството, неадекватното 
заплащане на труда, отказът от предоставяне на възможности за 
повишаване на компетенциите и квалификациите, както и липсата 
на признание за успеха на служителите. Те водят до негативни 
последствия – апатия и фрустрация на служителите, които се отра-
зяват върху идентичността, имиджа и репутацията на организацията 
и водят до понижаване на конкурентните ѝ предимства. Тради-
ционното схващане за вътрешните комуникации в тяхната „едно-
посочност“ (one way communication) с цел оповестяване на реше-
нията на мениджърите за служителите е в миналото. С помощта на 
подбраните канали за комуникация и чрез последователни послания 
корпоративната стратегия, създадена от ръководителите, се свежда 
до персонала. В съвременната, основана на знания икономика, 
компаниите се стремят да „овластят“ (empowered) служителите, да 
ги въвлекат активно и да ги превърнат в „съучастници“ в създа-
ването и осъществяването на корпоративната стратегия най-вече с 
помощта на двупосочната комуникация (two way communication). 
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Гореспоменатото е обобщено от Бил Куирк (Quirke, 1995) по 
следния начин: „Ролята на комуникацията се променя – вече не е 
разпространение на управленските решения от горе надолу, а от  
долу нагоре, което означава, че придвижването ѝ става от тези, 
които знаят какво е необходимо да се промени, към тези, които 
имат властта да направят така, че необходимата промяна да се 
осъществи“. Което означава: движението на информацията по 
различните нива на организацията да бъде максимално улеснено. 

Още веднъж се подчертава, че е от изключително значение 
всички комуникационни програми за мотивиране на служителите да 
са основани на диалога, осъществяван между мениджмънта и тях. 
Специалистите по вътрешна комуникация трябва да съдействат 
ефективно за запознаването с политиките и решенията на компа-
нията на служителите от всички нива на организационната йерар-
хия. Казаното посочва необходимостта да бъдат създадени изисква-
ния за висока компетентност на служителите, за подбор на кадри с 
подходящи умения и възможности за акумулиране на нови знания, 
за набиране на интелектуален капитал, за мониторинг и измерване 
на информацията с цел разбиране на степента, до която служите-
лите се идентифицират с организацията и използват информацията, 
най-приложима за функциите, изпълнявани от тях, и за постигане 
на корпоративната мисия. 

Мотивацията на служителите на компанията кореспондира 
пряко и с отношението им към клиентите. Хартлайн и Ферел 
(Hartline and Ferrell, 1996) разкриват, че мениджъри, които държат 
на високото качество на обслужване на клиентите, са по-склонни да 
предоставят повече възможности на служителите си. За да повишат 
качеството на обслужването на клиентите, мениджърите трябва да 
повишат удовлетвореността на служителите от работата, както и да 
насърчават самостоятелността в действията им. Например служи-
телите на Whole Foods Market работят в самоуправляващи се екипи 
(self-managed teams), които насърчават креативността, повишава-
нето на квалификацията и професионалните умения, като крайната 
цел е осигуряването на дългосрочно конкурентно предимство на 
компанията чрез споделяната от всички мисия за най-доброто 
обслужване и предлагане на най-качествените стоки на потреби-
телите. Всичко това се случва в организация, която държи на 
съучастието на служителите, реализирано не без помощта на кому-
никациите, пряко свързани с основната ѝ цел – да бъде организация, 
която инвестира основно в своите служители и вярва в техните 
способности (Pfeffer and Veiga, 1999). 
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Но дори силно мотивираните и високо квалифицирани слу-
жители не биха могли да допринесат за успеха на организацията, 
ако не разполагат с необходимата информация за най-съществените 
показатели на ефективността и ако не са обучени как да я използват 
и по какъв възможно най-добър начин да интерпретират инфор-
мацията, с която разполагат, което налага наличието на ефективна 
комуникационна система в компаниите (Pfeffer and Veiga, 1999). 

Отношение към мотивацията има и определената от Барет 
(Barrett, 2002) и The Work Foundation (2007) като една от най-
важните функции на вътрешните комуникации е тяхната роля за 
създаване на чувство за привързаност (commitment) у служителите 
към организацията, за която работят, въвличане/включване (involve-
ment) в разрешаването на проблеми и даване на предложения с цел 
постигане на организационните цели, както и ангажимент 
(engagement) за осигуряване на подкрепа за постигане на бизнес 
целите на организацията. 

Можем да обобщим, че успехът на организацията е пряко зави-
сим от подкрепата на служителите за реализацията на корпо-
ративната стратегия (Therkelsen and Fiebich, 2003). От своя страна 
служителите, които се чувстват ангажирани с организацията, за 
която работят, се идентифицират в по-голяма степен с нея, лоялни 
са и са загрижени за постигането на целите ѝ за дълъг времеви 
период. Включването им в осъществяването на целите на органи-
зацията изисква съществуването на позитивни взаимоотношения в 
нея, а това е пряко свързано с двупосочната комуникация, която 
предполага активно участие на всички въвлечени (Stroh and 
Jaatinen). Следователно комуникациите със служителите трябва да 
се превърнат в основен елемент от корпоративната стратегия, която 
цели обединението на организацията за постигане на целите ѝ. 
Комуникационните програми, насочени към служителите, трябва да 
съдържат ясно описание на мисията на организацията и да целят 
хармонизация на дейностите на компанията в съответствие с 
изпълнението ѝ. Както вече посочихме, от изключително значение е 
служителите да имат доверие на своя пряк ръководител, както и на 
топ мениджмънта на компанията.  

Можем да направим извода, че ефективно провежданите орга-
низационни комуникации имат изключително значение за процеса 
на ангажиране на служителите, за насърчаване на доверието им към 
организацията, за стимулиране на участието на служителите в 
процесите на стратегическо планиране, като чрез тях повишават 
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мотивацията им за осъществяване  на плановете на компанията и за 
повишаване на конкурентните ѝ предимства и чрез нарастване на 
продуктивността им (Locke and Latham, 1984). Мотивираните 
служители се чувстват отговорни за бъдещото развитие на своята 
организация, а активното им включване в процеса на вземане на 
решения относно плановете и действията ѝ, осигурява източник на 
възможни и конструктивни предложения, които да бъдат прилагани 
от мениджмънта в подходящ за осъществяването им момент. 
Следователно в организацията трябва да се поддържа корпоративна 
култура, която допринася за съществуването ѝ като отворена 
система, в която служителите чувстват възможността да споделят 
свободно мненията и проблемите си, да приемат отговорността и 
задълженията към своята работа и да усещат, че са справедливо 
оценявани и имат възможност за професионален растеж и кариерно 
развитие (Oliver, 2001). 
 

Удовлетвореност от работата (job satisfaction) 
Една от най-изследваните променливи величини в организа-

цията е удовлетворението от работата, което най-често се определя 
като „…положителното емоционално състояние, предизвикано от 
оценката на работата или от опита на индивида“ (Locke, 1976). Има 
много фактори, които влияят на удовлетворението от работата за 
отделния служител. Една от основните променливи, свързани с 
него, е удовлетворението от комуникациите. То маркира нивото на 
предоставяната информация, което бива определено от служителите 
като подходящо и удовлетворяващо потребностите им от инфор-
мация по отношение на преките им служебни задължения и 
цялостната организационна дейност и може да се дефинира като 
„нивото на удовлетворение, възприето от служителите от окръжава-
щата ги комуникационна среда“ (Redding, 1979). Адекватността на 
информацията, осигурявана чрез комуникационните практики на 
организацията, допринася в значителна степен за повишаване на 
удовлетворението от работата за служителите (Rosenfeld, Richman 
& May, 2004).  

Три изследвания разкриват връзката между комуникацията в 
организацията и професионалното представяне на служителите 
(Pearce and Segal, 2004). В ранните проучвания на Джайн (Jain, 
1973) резултатите недвусмислено показват връзка с положителен 
характер между ефективната комуникация и професионалните по-
стижения, както и между удовлетворението на служителите от 
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комуникационната програма на организацията и професионалното 
представяне на ръководителите.  

Изследванията на Даунс – Хазен (Downs and Hazen, 1977) и 
Пинкас (1986) доказват, че информацията, която получават служи-
телите относно организацията и нейната политика, е от изключи-
телно значение за тяхната съпричастност към постигане на целите 
на компанията, което се потвърждава и от Груниг (1992), според 
когото добрите комуникационни взаимоотношения със служителите 
се проявяват в повишаване на нивото на удовлетворение от 
работата и от организацията, за която работят. 

Проучване на SHRM за удовлетвореността на служителите от 
работата за 2008 г. отбелязва, че свободната комуникация между 
персонала и мениджърите на компанията се намира между петте 
най-важни аспекта на удовлетворението от работата  за работещите. 

Служителите, които са удовлетворени от работата си, са 
отдадени в много по-висока степен на постигането на целите на 
организацията и са много по-продуктивни. Лоялността им към 
компанията рефлектира и във взаимоотношенията с външните 
стейкхолдъри, създавайки позитивна корпоративна репутация, 
която води до повишаване на привлекателността на компанията за 
тях, осигурявайки постоянни клиенти, възможност за привличане на 
квалифицирани кадри за работа, положителни отзиви в медиите и 
повишаване на конкурентните предимства на същата компания. 
Видно е, че успешно реализираните вътрешни комуникации подпо-
магат повишаването на конкурентоспособността на компанията в 
бизнес средата, в която реализира дейността си. Отношение към 
мотивацията чрез вътрешно-комуникационните практики има и 
привързаността на отделния служител към организацията, за която 
работи. 

 
Привързаност към организацията  

(organizational commitment) 
Привързаността разкрива степента на силата, с която служите-

лят се свързва с организацията, за която работи, и степента, до 
която се чувства въвлечен в нейните дейности и политики, изра-
зяващи се в желанието му за постигане на организационните цели. 
Две са най-често използваните дефиниции, когато трябва да се 
определи привързаността към организацията. Едната е на Моудей, 
Стиърс и Портър (Mowday, Steers & Porter, 1979), които я форму-
лират като „…силата на персоналната идентификация с организа-
цията и въвлечеността в нея“, а другата е предложена от Алън и 
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Майер (Allen, Meyer, 1990), които я определят като „емоционалната 
принадлежност към организацията, идентификацията с нея и въвле-
чеността в нея“. 

Привързаността се състои от три фактора: 
• силното желание да бъдеш член на организацията; 
• интернализирането на ценностите и приемането на целите 

на организацията; 
• готовността за полагане на значителни усилия за постигане 

на организационните цели (Armstrong, 2006). 
За създаване на привързаност към организацията, значителна 

роля имат и комуникационните процеси, протичащи в компанията, 
които разясняват политиката и конкретните планове за реализиране 
на организационните цели и задачи.  

Всичко това е свързано с провеждането на двупосочна комуни-
кация, която осигурява ефективна обратна връзка за разбирането на 
организационните цели от страна на служителите, както и пред-
ложенията им по отношение на методите за реализацията им. Чрез 
осъществяваната вертикална комуникация, привързаността към 
организацията получава по-добро тълкуване (Postmes et. al., 2002). 
Постмес и др. (2002) подчертават същественото значение на директ-
ната комуникация между мениджмънт и персонал като необходимо 
условие за наличието на силна привързаност към организацията, 
като се подчертава значението на ефективността в действието на 
комуникационните канали за предаване на съобщенията на формал-
ната комуникация и адекватността на предаваната информация. 
Колкото по-високо е качеството на адекватната информация, под-
помагащо изпълнението на служебните задължения на служите-
лите, толкова по-силна ще бъде привързаността на служителите към 
организацията, за която работят (De Bussy et al., 2003). 

Когато организацията може да предложи гъвкавост при 
решаване на проблеми, възникнали в процеса на работа, да прилага 
иновативност и да е отворена за положителна промяна, тогава и 
служителите ще бъдат по-привързани и отговорни за нея. А при-
вързаността на персонала към компанията води до повишаване на 
продуктивността, намаляване на броя на напускащите и от там – до 
повишаване на конкурентните предимства на организацията. 
Служителят, който е привързан към организацията, е и мотивиран, 
лоялен към нея. 

За повишаване на привързаността към компанията спомагат 
провеждането на обучения за повишаване на квалификацията на 
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персонала, възможността за кариерно развитие, създадената систе-
ма за оценка на резултатите от представянето на всеки един от 
членовете на организацията, предизвикателствата на конкретната 
позиция, интелигентното прилагане на съвременни управленски 
практики (или, най-общо казано, успешното лидерство), удовлет-
ворението от комуникациите в организацията (Purcell et al., 2003). 
Последното означава, че съобщенията, отправяни към служителите, 
трябва да са последователни, ясни и точни, да достигат до тях по 
различни комуникационни канали, които да подсигуряват ефек-
тивността им. От изключително значение за създаване, поддържане 
и повишаване на нивото на привързаност към организацията е 
разбирането на факта, че служителите са ключовите стейкхолдъри, 
т.е., че тяхното мнение е от изключително значение за развитието 
на организацията. Важно е осъзнаването на факта, че участието на 
служителите е необходимо във вземането на решения, отнасящи се 
до преките им служебни задачи и до бъдещето на компанията като 
цяло. И не на последно място – те да чувстват, че идеите им се 
възприемат, че са „чуваеми“ от ръководството, положение, което 
трябва да бъде реалност за компанията. 

Привързаността към организацията е двупосочен процес. 
Управленците трябва да осъзнаят, че е важно да разглеждат своите 
служители като ключови стейкхолдъри за компанията и да се 
отнасят с необходимите респект и уважение към тях. Служителите 
от своя страна, трябва да дадат най-доброто от себе си в работния 
процес, което повишава конкурентоспособността на организацията 
и води до реализиране на целите и задачите ѝ. 

Привързаният, отговорен към организацията служител се 
чувства и ангажиран с дейностите и целите ѝ, както и с успешното 
им реализиране. 

Привързаността е следствие от обмена между личност и 
организация и тя е силата, която задържа личността на работа 
въпреки по-добрите алтернативи на друго място. Това би могло 
най-добре да се обясни чрез пример – ако човек, който има дълъг 
трудов стаж в дадена организация, приеме предложение за по-
привлекателна и по-добре платена работа на друго място, би 
понесъл не само материални, но и психологически загуби, тъй като 
е поел ангажимент да остане на настоящата си работа. Сред ма-
териалните загуби са например вноски на организацията към 
пенсията му, социални придобивки или други облаги, докато 
психологическите загуби се отнасят до спечеленото доверие от 
колегите, уважението и признанието. Психологическият договор 
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между личността и организацията предполага, че след като човек е 
постъпил на работа, е задължен да остане. В замяна на това очаква 
определени компенсации и възнаграждения от организацията, чрез 
които да поддържа своята мотивация за оставане и за влагане на 
усилия. Решението за оставане или напускане зависи от загубите, 
които личността би понесла, ако напусне работа. (Илиева, 1998). 

Предложените възгледи не претендират за изчерпателно и 
обхватно представяне на възможните детерминанти влияещи върху 
доверието, удовлетвореността и привързаността към организацията. 
От тази гледна точка създаването им и поддържането на високите 
им нива е предпоставка за успешността на промяната, така и за 
постигане на организационна ефективност. 
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Въведение 
 
„Всяка проява на морал е зрим израз и показател на културното 

поведение и общуване. Или, както твърди, Херман Хесе, „всяка 
класическа самоизява на културата означава един морал, образец на 
човешкото поведение, съсредоточено в жест.“[8] Следва да се 
отбележи, че културното поведение не е константна величина и 
зависи от конкретен социално-исторически контекст, както и от 
динамиката на епохата в развитието на ценностни образци и 
интерпретации. Етикетът и системата от културни взаимодействия 
създават етикетни образци и стандарти на общуване в различни 
сфери на обществения живот. Проявата на определени етикетни 
правила разкрива културата и традициите на общуване, както и 
ценностите, които ги съпътстват, а това е база за взаимодействия и 
на различия, и на особености на културната принадлежност на 
хората. Етикетът е външната проява на естетиката, но и създава 
регламент, в който йерархията в обществото се откроява и чрез 
поведението в конкретен контекст. Това е особено важно в 
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съвременния свят, където културата е среда за развитие и за 
разбиране на динамиката на времето. 

 
Етикет и етикеция – исторически бележки за системите на 

културното поведение 
 
„През 1788 г. благородникът Адолф Фрайхер фон Книге пише 

„За общуването между хората“. От този момент той се смята за 
баща на добрия тон, а книгата му и до днес е стандарт за изискани 
обноски и безупречно поведение в обществото. Макар оттогава 
много неща да са се променили, идеята му за безпрепятствено, 
свободно и възможно най-приятно общуване на хора от различни 
класи, ранг или произход, е по-актуална от всякога – през XXI век 
пътуването е бързо, бизнесът – международен, а общуването често 
се провежда в мултикултурна среда.“ [10] 

Етикетът е „кодекс на правилата и регламентите, определящи 
добрата форма или „добрите маниери“ в социалното, обществено 
или официално поведение“. Първата книга, написана за етикета, е 
древният египетски труд „Инструкциите на  Птаххотеп“, в който 
баща съветва сина си за правилното поведение около 2500 г. пр. Хр. 
Първата книга със записани правила на етикета е „Съветите на Лорд 
Честърфийлд към неговия син“ през осемнадесети век. Целта на 
етикета през 19 век е да се защити висшата класа от нахлуването в 
нея на наглите, непристойните и вулгарните. Стриктни правила са 
въведени за посещения, церемониални разговори и поздрави, обме-
няни между дами и господа на публично място. Да поздравяваш 
спонтанно и да практикуваш нахално обикновени, непретенциозни 
правила не е допустимо. Поради това хората осъзнато прилагат 
правилата на етикета и четат книги за етикет. Книгите по етикет в 
тази епоха подчертават само предписани добри маниери, които 
трябва да се следват в определени социални ситуации. [6] 

Според Блага Благоева етикетът представлява добър тон, 
учтивост, благоприличие в ежедневното поведение, т.е. възприет 
приличен начин на поведение. „Отнася се до етичното поведение 
при междуличностно общуване. В този смисъл той е свързан както 
с универсални (общочовешки) норми на поведение и отношение, 
така и с национални традиции и специфики, с актуални промени на 
общуването“ [1] . 

Исторически етикетът като масово явление се свързва с 
Франция, където най-голямо развитие получава през ХVІ век по 
време на управлението на Краля-Слънце Луи ХІV. Етикетът се 
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осъществява чрез активни действия за подмяна на крещящото 
великолепие с изтънчен разкош в кралския двор. Монархът въвежда 
правилото при приеми на гостите да се раздават картончета с пра-
вила за поведение, които те трябва да спазват – така от френското 
название на тези картончета (etiquette) произлиза съвременния 
термин „етикет“.  За родина на етикета се приема Италия от времето 
на Ренесанса, когато в култ се издигат изяществото, благород-
ството, благоприличието, образоваността, културността. Силна 
(дори догматична) привързаност към етикета демонстрира и 
Англия, където етикетни правила съществуват на всички равнища 
на общуване – в кралския двор, в домовете на аристократите, в 
политическите общности и т.н. 

Изискванията на етикета се разпространяват също така и в 
Русия по времето на Петър І. Реформите на монарха се отнасят до 
бита на руската аристокрация и руския народ и включват действия, 
насочени към прокарване на западноевропейското влияние на 
нравите и обичаите. Така в Русия започват да се стрижат брадите на 
„мужиците“; да се скъсяват ръкавите на мъжките облекла; дамите се 
задължават да носят деколтета; практикуват се европейските танци; 
въвежда се изискването менюто на монархическата трапеза да 
включва до 200 блюда и др.  

В България са популярни етикетни правила, които са отраже-
ние на обичаите и правилата, донесени от Кубратова България, от 
Византийската империя и наложени от Османската империя. Спе-
циалистите подчертават, че след Освобождението у нас навлизат 
правилата на поведение и общуване, утвърдени в Западна Европа и 
Руската империя. 

В обобщение Блага Благоева извежда заключението, че „ети-
кетът се отнася до външната страна на етичното общуване при 
междуличностната комуникация“ и посочва различните видове 
етикет като: общограждански етикет (при срещи, поздрави, запоз-
наване, хранене и др.); дипломатически етикет (дипломатически 
церемониал и протокол); дворцови (монархически) етикет; войнски 
етикет; делови етикет; бизнес етикет и т.н. [1]   

Маниерите се определят като преобладаващи обичаи, начини 
на живот и навици на хора, класа или епоха. Етикет, от друга стра-
на, е обичайният кодекс на учтиво и етично поведение в обществото 
или сред членовете на определена професия или група. Социалният 
арбитър Джудит Мартин, по-добре позната с името Мис Маниери, 
обяснява разликата: „Разграничавам маниерите и етикецията – 
маниерите като принципи, които са вечни и универсални, етике-
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цията като специфични правила, които са произволни и различни в 
различно време, различни ситуации, различни култури”. Дороти 
Дикс (1861–1951 г.), която е изключително популярна и най-високо 
платената журналистка в Америка по това време, дефинира етике-
цията през 1916 г. като „нищо повече или по-малко от Златното 
правило, облечено в парти дрехи и с цвете в бутониерата си.“ [3] 
Това се потвърждава и в „Книга на джентълменския етикет“ от 1860 
година, в която Сесил Хартли поучително подчертава, че етикетът 
изисква на парти да не се посвещавате твърде много на една дама. 
„Едно парти е предназначено да популяризира обществото, а човек, 
който настоява за разговор насаме за вечерта, проваля това 
намерение. Освен това не позволявате на другите да се наслаждават 
на удоволствието от срещата с дамата, която по този начин моно-
полизирате.“ [2] 

В друг източник по етикеция джентълменът се представя като 
човек, показващ инстинктивно уважение към старостта и към 
висшата власт. В дискусиите джентълменът показва истината с 
характер не само демонстриращ неговото спокойствие и въздър-
жание от обидна позитивност, но и носещ справедливостта на 
своите аргументи. Той не прибягва до многобройните заблуди, 
които въпреки че принадлежат на вулгарни умове или показват 
нашите противници като такива, не са без ефект в оживени спорове. 
Добре възпитаният джентълмен с радост се захваща за онези 
незначителни, но деликатни грижи, които, макар и очевидно 
незначителни, са приветливи символи на приятелско сърце и могат 
да бъдат сравнявани с грациозни цветя, които растат край пътя на 
здравия и труден друм на живота. „Обикновената искреност ще го 
накара импровизирано да общува с приятели; да се наслаждава на 
служенето на другите и на свой ред да почувства разкоша да бъде 
благодарен“ [5]. 

Някои от съвременните интерпретации на понятията етикет и 
етикеция се отнасят до: 

- набор от правила или обичаи, които контролират общоприе-
тото поведение в определени социални групи или социални си-
туации [12]; 

- обичайният кодекс за учтиво поведение в обществото или 
сред членовете на определена професия или група [13];  

- набор от правила за правилно поведение в социални ситуа-
ции [14];  



 176 

- в тренировъчната зала, или доджанга, гарантира положи-
телна, безопасна и комфортна среда, която е благоприятна за учене 
[15];  

- По принцип етикетът се отнася до код, маниери или набор от 
правила, които ви позволяват да се държите и да общувате пра-
вилно с други потребители в социална среда. [16]; 

- включва ежедневните добри маниери заедно с обичаите, 
учтивото отношение и традициите на различните услуги. (Basics 
From the Barracks.Military Etiquette and Protocol. A Spouse’s Quick 
Reference to its Unique Customs, Courtesies, and Traditions.) [17];  

- очаквано поведение и очаквания за индивидуални действия в 
рамките на обществото, групата или определена класа. В обхвата на 
бизнеса това включва отношение към колеги и работодатели, 
базирано на уважение и учтивост по начин, който създава приятна 
работна среда за всеки. [18];  

- Мениджърите са фокусирани в действията; те не са философи 
и не трябва да бъдат. (Питър Дракър) [19]. Питър Дракър обобщава 
бизнес етиката като „възможността да се погледнете в огледалото 
сутрин“. [20] 

В таблица 1 са изведени особености на системите на култур-
ните взаимодействия и ценностите, които се застъпват в различни 
култури. 

 
Таблица 1. Културни особености на Изтока [8] 

Култури  Етикеция и ценности  
Системи на културни взаимодействия 

(поведение и общуване) 

Източници 
 

Източни 
(възникнал
и в Япония, 
Китай, 
Индия, 
Египет, 
Персия, 
Арабия, 
Тракия, 
Гърция)  

Общуването представлява възвишена игра 
на чест и благородство, а системата на 
етикецията зависи от конкретни 
исторически, политически и социално-
икономически структури, организации и 
от цивилизацията (при феодализма). 
Ценности: 
- благородна борба на отбрано военно 
дворянство, зависимо от княжеската власт; 
- основни ценности: знамена и гербове 
- рицарството и ордените, водещи борба 
за ранг и преимущество пред останалите; 
- поддържане на агонален (игров) комплекс 
от идеи, нрави, ритуали и институции и 
др. 
 

- Сборник 
„Поученията на 
Кагемни“ на 
фараона Снефру 
(III-то хилядолетие 
пр.н.е.); 
- митове, легенди, 
притчи и 
морализаторски 
поучения в жанр 
„шастра“ (от 
„съвет“ и 
„поучение“, Древна 
Индия); 
- канон 
„Шилпашастра“ на 
занаятчийските 
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сдружения 
„шрени“; 
- „Дхармашастра“ – 
закони на 
нравствеността и 
правила на доброто 
поведение и 
държане (Ману)   

Китай (по 
времето на 
Лао Дзъ и 
Конфуций) 

Идеите на Конфуций: 
- „Благородният мъж подхожда към 
всичко в съответствие с дълга; извършва 
постъпки, като се опира на ритуала, 
скромен е на думи и правдив на 
постъпки.“;  
- Благородният мъж се старае да заложи 
основите, което утвърждава и разкрива 
пътя на истината, доброто и добродетелта. 
- Внася съвсем нов елемент в нравствените 
устои на древнокитайския начин на живот 
като говори, че истинското благородство 
зависи не толкова от произхода, а от нрав-
ствените качества и култура на човека.  
Идеите на даоизма (Лао Дзъ): 
- Благородният мъж се радва на 
уважението на околните и е пример за 
подражание. 
Ценности: 
- физическо и духовно съвършенство на 
благородния мъж, който прилича на 
рицар; 
- чувство за дълг и отговорност ; 
- верността към дълга; 
- искреност, честност, почтителност и 
благородство; 
- особена форма на учтивост, наречена янг, 
означаваща „отстъпване на друг“ на 
своето предимство, със скромен, учтив и 
вежлив начин на държане и поведение, 
чрез сторването на място и правенето на 
път; 
- игра по отстъпчивост, учтивост и 
вежливост, при които човек отстоява по 
изискан начин собствената си чест и 
достойнство и др. 

- Морални 
поучения (рити) и 
форми на 
благопристойността 
(ли); 
- „Лун юй“ („Беседи 
и поучения“) на 
Конфуций; 
- Философски труд 
„Дао Дъ Дзин“ на 
Лао Дзъ 
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Япония  Висшата нравствено-културна задача на 
японеца е да съблюдава детайлно 
регламентирана система от престижно-
етикетни правила на поведение и 
общуване, съставляващи една всеобхватна 
казуистика, характерна за самураите, в 
която етикетни изисквания са „ко“; „шу“ и 
„гири“. 
Самураят считал, че: 
- трудовите занимания и грижи са за 
обикновени хора, но не и за него; 
- следва да има високо самочувствие като 
на богоизбран, роден да бъде воин, да се 
радва на свобода, игри и забави. 
Ценности: 
- опазване на самурайската чест; 
- благородно самообладание дори при 
смъртна опасност; 
- готовност за харакири; 
- мъжество, смелост, безстрашие пред 
смъртта; 
- презрение към всички материални блага; 
- рицарски морал; 
-  бушидо (учение за рицарското 
поведение, рицарски кодекс от 
добродетели) като възприеман еталон на 
самурайската отговорност, вярност, 
дълг, чест, съвест и доблест, 
господството над себе си и др.   

- Книгата 
„Хагакуре“ 

 
От всичко казано дотук, би могло да се обобщи, че няма ясно 

разграничение на понятията „етикет“ и „етикеция“. Бихме могли да 
дефинираме понятието етикет като набор от правила и указания за 
учтиво и възпитано отношение към факти, интерпретации, ситуации 
и хора при проява на благоприличие в обществото, а етикецията – 
като система за културни взаимодействия и междукултурна кому-
никация, характерна за дадена епоха, култура или при определена 
принадлежност.   

 
Рицарството като етичен феномен 
 
Рицарите са „цветът на света”, сред най-високите прослойки в 

йерархията на обществото. Оформят се  като съсловие в началото на 
ХI век, а постигат разцвет през ХII–ХV век. Те сами определят свой 
начин на живот, свой кодекс на морал и нрави, свои ценности. 
Ориентацията на рицарската култура към външните прояви на 
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добродетел се формализира с външния им вид, блясъка на ритуа-
лите, атрибутите, символиката на цветовете, предметите и мание-
рите. Облеклото им е отличителен знак, шапките и ръкавиците се 
свързват с определен ранг. От рицарите се очаква да бъдат вежливи, 
да пишат или поне да рецитират стихове, да свирят на някакъв 
инструмент, да са физически силни и да носят тежките си доспехи. 
„Вътрешнорицарските правила предвиждат вярност към равните, 
спазване на поетите задължения и строго придържане към раз-
личните рицарски обети, клетви, договорености, жестове. Трябва да 
се грижат за сираци, вдовици и слаби хора. С особено разположение 
сред тях се ползват конете и оръжието. Рицарите в доспехи не могат 
да отстъпват в бой, не бива да убиват противника в гръб или ако той 
е без оръжие. Поведението им задължително е публично. Наред с 
това обаче рицарските идеали не отговарят съвсем на принципите 
на християнството – гордостта се счита за висше достойнство, 
отмъщението е закон на тяхната етика. Провъзгласеният принцип за 
„любов към Прекрасната дама” зависи от нейния произход, което за 
висшите представителки означава изискано ухажване, всевъзможни 
знаци на обич и дори пълно подчинение (т.нар. „куртоазна любов” – 
от френското “la cour” – двор, но и “la Cour” – Дворец на владетели, 
крале, принцове; а “faire la cour” означава “ухажвам”), а за оста-
налите слоеве – пренебрежение и унижение. Впрочем и дамите не 
остават длъжни на своите ухажори.“[4] 

На рицарството се залагат много културни очаквания и 
социална натовареност на справедливо разпределение на роли. 
„Рицарството представлява спойка между: 

- Кръвно-родствения принцип на организация на воините в 
германските племена, в които водачът носи титла, еквивалентна на 
крал, но не еднозначно идентифицируема в хрониките с rex, а е 
превеждана и с dux; за римляните разликата между двете е 
отчетлива – reges ex nobilitate sumunt, duces ex virtute sumunt 
(Тацит); не е така за германските племена – думата kuni е gens, род, 
семейство, народ – от нея идват и konungr, könig,kogne, king. Така 
че варварският крал е имащият дружина (Сага за Олав Дигре). 

- Реформираната при Диоклециан римска армия и по-спе-
циално така наречения comitatus: постоянна многобройна бойна 
част, придружаваща императора, която е по-мобилна от стоящите в 
периферията на империята легиони. 

- Двете се обединяват в реформата на Карл Мартел, майордом 
на франките, спрял инвазията на арабите в битката при Поатие, при 
която използва постоянния, тежко въоръжен конен отряд, от comes: 
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снабден с коничен шлем, halsberg ризница, меч и копие воин (от 
девети век към това се прибавят и специални седла със стремена).“ 
[9] 

Рицарството и рицарският морален кодекс са обект на 
проучване на различни субективни гледни точки в мрежата, като 
често се дефинират чрез поетични образци, като например: 

„Ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб. 
Ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън.  
Ако си дал на милата от своето сърце. 
Ако си дал на чуждите живот от себе си. 
Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, 
не си живял, не си живял напразно...“ [11] 
Според Теодор Михайлов [21] рицарският дух не търси лична 

изгода, а се придържа към ценности, които счита за правилни и 
справедливи, като: 

„- ДОБЛЕСТ: От рицаря се очаква търсенето на превъзходство 
във всички начинания, както във военните, така и във всички 
останали. Придобитата сила трябва да бъде поставена в услуга на 
справедливоста, а не да служи за лично възвеличаване и 
превъзнасяне. 

- СПРАВЕДЛИВОСТ: Рицарят трябва винаги да търси пътя на 
правдата, необременен от пристрастия или лични интереси. Раз-
бирайки, че мечът на справедливоста може да бъде страшно и 
ужасно нещо, той трябва да бъде балансиран с човечност и милост.  
Ако това, коeто рицарят  вижда, че е право и прието и от другите, 
ако го търси без склонност към изкушение или лична изгода, тогава 
той ще получи всеобщо признание. 

- ВЯРНОСТ: Рицарят трябва да е известен с непоколебимо и 
неизменно посвещение към хората и идеалите, по които е избрал да 
живее. Има много области и ситуации, в които се очаква той да 
прави компромиси. Верността  не е сред тях! 

- ЗАЩИТА: Рицарят се е заклел да пази Христовата Църква, 
своя господар и тези, които зависят от него, да защитава своята 
нация, своето семейство и всички онези, които заслужават неговата 
вярност и защита. 

- СМЕЛОСТ: Този, който е избрал да бъде рицар, е избрал по-
трудния път, за който той лично ще трябва да плати по-висока цена. 
Той трябва да е готов да направи жертви в личния си живот в 
служенето на принципите и хората, които цени. Същевременно той 
трябва да търси мъдроста, за да може да прозре, че смелостта и 
глупостта са братовчеди. Смелостта означава да се застава на 
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страната на истината във всички ситуации, вместо да се търсят 
изгодни лъжи. „Търси истината винаги, когато е възможно, но не 
забравяй да балансираш справедливоста с милост, иначе можеш да 
донесеш скръб!“ 

- ВЯРА: Рицарят трябва да има силна вяра. Христос е казал: 
Имайте вяра в Бога! Истина ви казвам: Който рече на тая планина: 
Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но 
повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Всичко е 
възможно за този, който вярва!“.  Вярата е корен и дава надежда 
срещу отчаянието от човешките падения. 

- СКРОМНОСТ: Ценност номер едно за ордените - не се хвали 
със своите постижения, нека другите сторят това. „Говори за делата 
и постиженията на другите преди своите, отдавай им дължимото 
признание.“ Това е начинът, по който истинската слава слиза върху 
рицарското служение. 

- ЩЕДРОСТ: Бъди щедър докъдето ти позволяват ресурсите. 
Щедростта контрира алчността и лакомията. Тя улеснява пътя на 
милостта, помага на прозорливостта, когато трябва да се вземе 
трудно решение в полза на справедливостта. 

- БЛАГОРОДСТВО: Рицарят трябва да се стреми да изгражда 
своя характер, поддържайки рицарските добродетели и задъл-
жения, осъзнавайки, че идеала не може да бъде постигнат в 
съвършенство в този свят, да не спира да се стреми към него. Този 
стремеж облагородява духа и съгражда характера - от земната кал 
към небесата.“ 

Основни принципи на Рицарите от „Суверенен Орден на 
Рицарите на Свети Йоан Рилски” са [22]: честност, почтенност, 
етичност, морал и нравственост. Ценностите, които се възприе-
мат, се отнасят до: липса на завист и пожелаване на чуждото; сам 
да постигнеш каквото искаш; даване и получаване на братска 
рицарска помощ и подкрепа; липса на гняв и агресивност („Не 
нападам пръв“); защита на честта и личното достойнство, род, 
Родина и Християнската вяра; вярност; спазване на правилата и 
реда в Ордена; приемане на установения ред и дисциплина в 
Ордена; почитане на по-висшите и уважаване на по-низшите в 
йерархията; непрекъснато обучение; стремеж към съвършенството; 
служба в полза на Ордена и обществото ( „Целите ми са по-високи 
от потребностите, но и не оставям амбицията да ме заслепи“; „Аз 
съм чист в мислите, чист в думите, чист в делата си, чист в дрехите 
си, чист тялом и чист духом“; „Ценя Доблестта, Достойнството и 
Благородството“; „Поставям интересите на Ордена пред своите 
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собствени“); съвест; дисциплина; отговорност за действията и 
думите си; уважение и почитане на съпругата си, децата си и 
родителите; отдаденост на дела, без колебания и отстъпление от 
поставените цели („Никога не се предавам“; „Не прибързвам, а 
наблюдавам, анализирам, избирам най-добрия вариант, планирам и 
действам“; „Защитавам своята чест и не се лаская от почести.“; 
„Давам на най-заслужилия, а не на най-угодния.“; „Вярвам, но не се 
предоверявам.“); презрение към лъжата, интригите, измяната; липса 
на страх да се критикува и да бъдат критикувани, да бягат от 
публичност и контрол; отговорност за собствените грешки; уваже-
ние на чуждите идеи и стремеж да имат свои, към чуждата култура, 
но пазещи принципите си чисти; споделяне на знанията си със 
своите Братя Рицари („Общувам в интерес на Ордена“; „Обграждам 
се с добродетелни и честни хора и им помагам да се развиват“; 
„Обичам хората, но преча на злите в техните намерения и 
поведение.“; „Грижа се за хората и за тяхното бъдеще.“; „Побежда-
вам, но не отмъщавам.“; „Прощавам, но не освобождавам от отго-
ворност.“; „Пазя Светата вяра непорочна и незасегната от всякакво 
зломислие.“; „Вярвам, че материалният свят се крепи върху 
равновесието, моралният - върху справедливиостта.“; „Конкурирам 
се, но по правилата и законите.“; „Мисля за времето след мен.“; 
„Вярвам в доброто, което ще промени света.“) Рицарските добро-
детели на Рицарите от „Суверенен Орден на Рицарите на Свети 
Йоан Рилски” са: вярност; чувство за чест; щедрост; благоразумие; 
мъжество; справедливост. 

„Рицарите са воюващото съсловие, но военната кариера не е 
тяхна постоянна професия. Към средата на XV и началото на XVIв. 
в европейските страни започва да се формира постоянна армия, 
свиквана и издържана от държавата, която постепенно да заменя 
военновременното рицарско опълчение. Възниква офицерският 
корпус като социално-професионална група. По силата на факта, че 
постоянната армия заменя рицарското опълчение, естествено е, че и 
офицерският корпус на армията от нов тип се попълва от рицари, за 
които военното дело е естествено призвание. Рицарството се 
преобразува в офицерство, а офицерството унаследява рицарските 
войнски традиции и психология.“ [7] 

В съвременния свят създаването на психологически реалности 
и собствени правила на живот (както правят рицарите) не е 
еднозначно от гледна точка на национална сигурност, приоритети и 
принадлежност към Църквата. Тероризмът и новите тенденции за 
полова идентификация създават предпоставки за универсално тъл-
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куване на морално-етични принципи и ценностни значения, което 
може и да отговаря на някои от ценностите на рицарството да се 
отмъсти на злите (като злото явно се посочва и дефинира от самите 
рицари), но е в противоречие с християнския морал и етичните 
принципи на Църквата. Рицарството обяснява и в голяма степен 
поведението на независимия от обстоятелства и идеи съвременен 
офицер, който вярва повече в клетвата си, отколкото в правотата на 
другите. Тъй като нито една прослойка в обществото не може да 
претендира за най-висши ценности, междукултурната комуникация 
и диалога са задължителни мостове за изграждане на свят, в който 
сблъсъкът на цивилизации с издиганите от него Вавилонски кули 
отстъпва на разбирането, че суверен на силата не е властващият, а 
знаещият. 

 
Заключение 
 
Етикецията като проява на благородството и възпитанието на 

хората е съставна културна част от наследството им в обноските, 
маниерите, модата и доброто отношение като цяло към 
заобикалящия свят. Изучаването на различните системи на 
културни взаимодействия позволява да се надгражда човешки опит, 
да се формира ценностна идентичност и принадлежност към 
определени културни стандарти и образци на поведение, а това е 
база на устойчивото развитие на цивилизацията и еволюционните 
тенденции за технологично обновление и създаване на добавени 
стойности в добавени реалности и етични структури на общуване 
между хората и различните култури. 
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Резюме: Докладът представя резултати от проучване на социал-

ната подкрепа за хора с увреждания, ползващи социални услуги в 
общността, и влиянието на фактори като пол, вид на услугата и вид на 
увреждането върху оценката на изследваните лица по отношение на 
тази подкрепа. Резултатите показват, че изследваните лица определят 
малък размер на социалната мрежа. Факторът пол не оказва стати-
стически значимо влияние върху нито една от изследваните области на 
социална подкрепа, докато видът на услугата влияе върху социалната 
подкрепа като обща оценка, както и върху оценката на подкрепата, 
получавана от семейството, от социалната услуга и извън нея. Уста-
новява се влияние на фактора вид на увреждането върху част от 
изследваните области, което се нуждае от допълнителни изследвания.  

Ключови думи: социална подкрепа, хора с увреждания, пол, социални 
услуги, вид на увреждането 
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Summary: This paper presents results from a study of social support for 

people with disabilities who use community social services, and the influence of 
factors such as gender, type of service, and type of disability on the self-
assessment of this support. Results indicated a limited size of the respondents’ 
social networks. The gender as a factor didnot have a statistically significant 
influence on any of the areas of social support under study, whereas the service 
type had an influence on the social support as a global assessment as well as on 
the assessment of support received from the family, social service, and outside 
the service. An influence of the type of disability on a part of the studied areas is 
found out, which requires further research.  
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Въведение 
Социалната подкрепа е многоизмерен конструкт (Cohen and 

McKay, 1984; Sarason et al, 1987), който е широко дискутиран в 
литературата. Cobb (1976) я определя като информация, която кара 
човека да вярва, че е обичан и за него се грижат, че е уважаван и 
ценен, и че принадлежи към определена мрежа от взаимни 
ангажименти. Социалната подкрепа се разглежда като ресурс на 
социалната среда (психологически или материален) (Cohen, 2004), 
предоставян от други, като помощ за справяне или като „обмен на 
ресурси” (Schwarzer et al, 2003, стр. 3). Тя се отнася до „функцията  
и естеството на социалните взаимоотношения” (Schwarzer and 
Leppin, 1991, p.101). Възприеманата и получаваната подкрепа из-
пълняват различни роли, които придобиват специфично по сила и 
важност значение в отделни моменти от живота, когато личността 
трябва да се справи с определени ситуации (пак там). От друга 
страна, изследване на социалната подкрепа при възрастни хора 
демонстрира полезните ефекти на подкрепата за онзи, който я 
предоставя (Thomas, 2009). 

Връзката между социалната подкрепа и здравето (Cobb,1976) и 
благополучието (Cobb, 1976; Schwarzer et al, 2003; Cohen, 2004) е 
подчертана в изследванията и литературата. Насърчаването на 
ефективни стратегии за справяне, влиянието върху оценката на 
ситуациите и възможностите за справяне и повишаването на 
самочувствието са механизмите, чрез които социалната подкрепа 
оказва протективен ефект върху здравето (Lakey and Cohen, 2000). 

Изследвано и установено е положителното въздействие на 
социалната подкрепа върху качеството на живот при лица с 
различни по вид увреждания (Sharir et al, 2007; Yadav, 2009; Costa et 
al, 2011; Rogersa et al, 2015). Въпреки всички доказателства за 
положителното влияние на социалната подкрепа, съществуват и 
предупрежденията, че тя може да има и негативни ефекти върху 
личността, в зависимост от начина на нейното предоставяне 
(Sarason et al., 1987; Bolger and Amareb, 2007), които имат общо с 
начина на предоставяне на подкрепата.   

Връзката между социалната подкрепа и качеството на живот и 
здравето е повлияна от социо-културните фактори и различия на 
определени общества (Park et al, 2012; Belanger et al, 2016), както и 
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от фактори, включващи източника на стрес, характеристиките на 
личността и различните ситуации (Park et al, 2012). През своя живот 
личността възприема и получава подкрепа от разнообразни 
източници, каквито са родителите, семейството, приятелите, коле-
гите, което повишава възможностите за справяне с различни-           
те предизвикателства (Cobb, 1976; Ozbay et al, 2007). Хората с 
увреждания имат по-бедна социална мрежа и ограничени социални 
контакти, които да са източник на подкрепа (Brunowski and Zaluska, 
2008; McCorcle, 2008; Holanda et al, 2013). Социалните услуги са 
един от основните източници на социална подкрепа за тази уязвима 
група.  

Цел 
Да се изследват социалната мрежа и подкрепата за възрастни 

хора с увреждания, ползващи услуги в общността, както и влия-
нието на факторите пол, вид услуга и вид увреждане върху въз-
приеманата и получаваната подкрепа. 

Методи 
Използваме разработен за целта въпросник за изследване на 

социалната подкрепа при лица с увреждане, ползващи услуги в 
общността. Настоящото проучване е част от по-голямо изследване 
на ефективността на подкрепата за възрастни хора с увреждания в 
услугите в общността. Предвид спецификата на изследването сче-
тохме за целесъобразно разработването на самостоятелен въпрос-
ник, въпреки наличието на подобни инструменти в международен 
план. За идентифициране на областите на изследване са използвани: 
International Support Evaluation List (ISEL); Social Support 
Questionnaire (Sarason et al. 1983; Sarason et al. 1987) и The 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al, 1988).  

Въпросникът съдържа 30 въпроса, 19 от които са от затворен 
тип, а 11 - от отворен тип, позволяващи свободен отговор за извли-
чане на допълнителна информация. Отговорите на затворените 
въпроси са подредени в 6-рангова скала (5 „винаги”, 4 „много 
често”, 3 „често”, 2 „рядко”, 1 „много рядко”, 0 „никога”).  Въпрос-
никът съдържа 4 суб скали, измерващи размера на социалната 
мрежа и социалната подкрепа в следните области: социална под-
крепа от семейството, подкрепа от приятели, подкрепа от услугата и 
социална подкрепа извън услугата. Въпросите, изследващи под-
крепата от семейството,оценяват общата и емоционална подкрепа, 
възприеманите възможности за споделяне на проблеми и разре-
шаване на трудности. Подкрепата от приятели  се оценява с набор 
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от въпроси, насочени към оценка на наличието на приятели, 
степента им на принадлежност към услугата, получаваната от тях 
подкрепа и др. Шест въпроса оценяват получаваната и възприе-
маната подкрепа от услугата, което включва: подкрепа от персо-
нала, емоционална подкрепа в рамките на услугата, друга подкрепа 
в рамките на услугата, възможност за споделяне на проблеми, на 
положителни и негативни преживявания. Подкрепата извън 
услугата е адресирана с два въпроса за оценка на вярата, че при 
нужда би се намерил някой, който да помогне, и възможността за 
получаване на емоционална подкрепа. Изчислената надеждност на 
въпросника чрез коефициент на Кронбах е α = 0,821. 

Въпросникът съдържа въпроси и отговори, които са ясно 
формулирани, на достъпен език, не съдържат внушения, които да 
насочват респондентите към определени отговори, или отговори, 
които са социално желателни. Това е осигурено, като въпросникът е 
предварително апробиран върху малка извадка изследвани лица и е 
обсъден, преди и след апробацията, с експерти, работещи с лица с 
увреждания – психолози и социални работници, така че във 
финалния вариант въпросите са адаптирани по стил, език, трудност, 
дължина и пр. 

Участници 
Изследването обхваща 11 социални услуги, 6 от които са 

услуги в общността и 5 са услуги в общността от резидентен тип. 
Участват 87 лица с увреждания, като 33 от тях ползват услуги от 
резидентен тип (център за настаняване от семеен тип и защитено 
жилище), 6 лица ползват и резидентни и други услуги в общността, 
а останалите 48 лица са потребители на услугите дневен център или 
център за социална рехабилитация и интеграция, наричани за 
кратко услуги в общността. За целта на изследването са разпре-
делени в две групи: лица, ползващи услуги в общността от рези-
дентен тип, и лица, ползващи услуги в общността. Трилица ползват 
услугата по-малко от една година, 18 лица - от една до 2 години, 35 
- от 2 до 5 години, 28 лица ползват услугата над 5 години, за 3 лица 
няма данни. Изследваните лица попадат в следните групи увреж-
дания: психични разстройства, умствена изостаналост,физически 
увреждания.Критерият за включване в изследването е: запазени 
интелектуални възможности до степен, позволяваща разбиране на 
въпросите и изказване на собствено мнение и оценка, отразяващи 
собствените преживявания и усещания на лицето. Оценката на 
личността, установяваща нивото на необходимите интелектуални и 
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личностни възможности, е взета от документацията, водена в 
съответните услуги. 

 
Организация на изследването 
Изследването е осъществено в периода м. февруари – м. май 

2017 година. Изследването е съобразено с етичните принципи за 
провеждане на изследвания с уязвими лица. Първоначално е потър-
сено разрешение за провеждане на изследването от всеки един 
ръководител на социална услуга, на територията на която е прове-
дено проучването. Търсенето на разрешение е придружено с 
подробна информация за целите и задачите на изследването. 
Следваща стъпка е предоставянето на декларация за конфиденциал-
ност на получената по време на проучването лична информация за 
участниците. На всяко лице е обяснена целта на изследването, 
правото на лицето да се откаже на всеки един етап от проучването, 
както и правото да не отговаря на въпроси, на които не желае или 
не може да отговори, както и запазването на неговата анонимност. 
След това е поискано съгласие за участие. Лицата, които са изра-
зили нежелание за участие, не са включени в проучването. Участие-
то в изследването е напълно доброволно и не е допусната никаква 
степен на принуда.  

Въпросникът е попълнен под формата на структурирано 
интервю, лице в лице, което позволява непрекъсната обратна връзка 
за проверка на степента на разбиране на въпросите и дадените 
отговори от участниците. Всеки въпрос, с вариантите на отговор, е 
зададен от изследователя, който отбелязва получения от респон-
дента отговор. На участниците е предварително обяснено правото 
им да задават въпроси, да проверяват анкетната карта, както и да 
коригират всеки даден от тях отговор. По време на попълване на 
въпросника е демонстрирано уважение към мнението на анкети-
раното лице, на което предварително е обяснена ценността на 
неговите отговори, независимо от това какви са те. Изследователят 
отговаря на въпросите на изследваните лица преди и по време на 
изследването, ако такива възникнат. Не са срещнати проблеми с 
мотивацията на лицата за участие. 

Резултати 
Демографски характеристики на участниците и разпределе-

нието им по вид увреждане са  представени в табл. 1 и табл. 2. 
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Резултатите от проучването на размера на социалната мрежа на 
включените в изследването лица показва, че: 44,83% (n=39) живеят 
в резидентни  услуги, 5,75% (n=5) живеят сами, 24,14% (n=21) 
съжителстват с един родител или свой близък, и 24,14% (n=21) 
съжителстват със своето семейство, което включва повече от 1 
близъкили роднина. 14,94% (n=13) от респондентите заявяват, че 
нямат приятели, близки или познати, с които да поддържат добри 
отношения, останалите 85,06% (n=74) декларират наличието на 
такива. По отношение на количествената оценка на определените 
като приятелски взаимоотношения 25,29% (n=22) от изследваните 
лица декларират, че имат малко приятели, 40,23% (n=35) заявяват, 
че имат много приятели и 19,54% (n=17) определят точен брой, като 
средната стойност на точно определените приятелски взаимоот-
ношения е равна на 8 лица. 44,83% (n=39) от изследваните лица 
заявяват наличието на приятели както врамките на услугата, така и 
извън нея;22,99% (n=20)са създали и поддържат приятелски отно-
шения само в услугата;11,49% (n=10)декларират приятелства 
единствено извън услугата, и 20,68% (n=18) посочват, че не под-
държат приятелски отношения с никого. На въпроса „Има ли спе-
циален човек, който да е източник на подкрепа за вас?” респо-
дентите отговарят по следния начин: „категорично не”  – 19,54% 
(n=17); „по-скоро не” – 12,64% (n=11); „по-скоро да” – 29,89% 
(n=26), и „категорично да” – 37,93%  (n=33). На въпроса, изискваш 
определянето това към коя група принадлежи човекът, който е 
източник на подкрепа,28,74% от участниците(n=25) посочват 
персонала, 6,90% (n=6) - останалите потребители на услугата, 6,90% 
(n=6) - и персонала, и потребителите, 20,69% (n=18) - семейството, 
и 4,60% (n=4) посочват, че това лице е извън изброените групи. 

Средните стойности на оценките, които респондентите дават 
на подкрепата, получавана от различни източници, е показана на 
фиг. 1. Скалата за оценка е от 0 до 5. 

 
 

Фигура 1. Оценка на получаваната и възприемана подкрепа от отделни източници 
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За изследване на начина, по който участниците възприемат 
различните източници на подкрепа и връзките между тях, е 
направен клъстърен анализ на общата скала и включените в нея 4 
суб скали. Резултатите от клъстърния анализ са показани на фиг. 2.  

 

 
Фигура 2. Клъстърен анализ на 1 скала и 4 суб скали за самооценка на социалната 

подкрепа 
 
Чрез двуфакторен дисперсионен анализ изследваме влиянието 

на независимите променливи пол и вид услуга върху самооценката 
на участниците по отношение на възприеманата и получавана 
подкрепа от различни източници като зависими променливи. 
Резултатите са показани в табл.3. 

Резултатите показват, че единствено факторът вид на услугата 
оказва статистически значимо влияние върху социалната подкрепа 
като обща оценка(F=12,63; p<0,001) и суб скалите: подкрепа от 
семейството(F=16,41; p<0,0001), подкрепа от услугата (F=6,45; 
p<0,01), и подкрепа извън услугата (F=5,88; p<0,01).Според 
данните, участниците, ползващи услуги в общността (дневен център 
и център за социална рехабилитация и интеграция), оценяват по-
високо социалната подкрепа, получавана от семейството, услугите и 
извън услугите, както и подкрепата като обща оценка, в сравнение с 
участниците, ползващи услуги в общността от резидентен тип. 
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Използваме еднофакторен дисперсионен анализ за изследване 
влиянието на фактора вид на увреждането, като независима про-
менлива, върху оценката за социалната подкрепа /обща оценка и 
включените суб скали/, като зависима променлива. Получените 
резултати показват, че факторът вид на увреждането оказва ста-
тистически значимо влияние върху: общата оценка за социалната 
подкрепа (F=2,65; p<0,05); подкрепата от семейството (F= 2,52; 
p<0,05), и подкрепата извън услугата (F=3,29; p<0,01). Използвайки 
критерия на Бонферони за сравнение между всеки две средни, 
единствено значимо е сравнението между средните за УИ (2,28) и 
ФУ (3,62) (р<0.05) при влиянието на фактора върху подкрепата, 
получавана  извън услугата. 

Факторът вид на увреждането, като независима променлива, не 
оказва статистически значимо влияние върху подкрепата, получа-
вана от приятели (F=1,19; p>0,05), и подкрепата, получавана от 
услугата (F=1,66; p>0,05), като зависими променливи. 

Дискусия 
Почти половината от участниците в настоящото изследване 

съжителстват с членове на своето семейство, което предполага 
ежедневни контакти с тях, докато останалата част са лишени от 
такива контакти. От друга страна, съжителството и ежедневните 
контакти не могат да гарантират високи нива на възприемана и 
получавана подкрепа от хората, с които живеят. 

Отчитайки факта, че всички участници в изследването са 
потребители на социални услуги, делът на лицата, заявили, че нямат 
близки и познати, с които да поддържат добри отношения (14,94%), 
не може да се оцени като незначителен. Делътна участниците 
(25,29%), които определят, че имат „малко” приятели, без да опре-
делят техният брой, дава основание да се смята, че над една трета от 
участниците изпитват затруднения да създават и поддържат прия-
телски отношения. Определението „малко” може да е показател, че 
респондентите преживяват липсата на достатъчно приятели като 
неудовлетворена тяхна потребност. Около 40% от изследваните 
лица определят приятелите си като „много”, което предполага 
удовлетворена потребност от създадени и поддържани приятелски 
отношения. Почти една четвърт от участниците са създали и под-
държат приятелски отношения единствено в рамките на услугата. 
Това, от една страна, подчертава положителната роля на услугите в 
процеса на създаване на подкрепяща мрежа за хората с увреждания, 
но, от друга, показва ограниченията за социалното включване и 
участието им в общността. Създаването на приятелски отношения 
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единствено в рамките на услугите ограничава възможностите им да 
получават адекватна подкрепа от различни източници. Около 57% 
от участниците поддържат приятелски отношения извън услугите, 
което предполага по-широка мрежа от подкрепа. Малко над две 
трети от респодентите посочват, че получават подкрепа от значи-
телен друг. Останалите една трета посочват, че липсва специален 
човек, който да е източник на утеха, което може да се разглежда и 
като невъзможност да се поддържат много близки отношения с 
определен човек. Важно е да се подчертае, че участниците посочват 
или член на екипа в услугата, или член на семейството като 
„специален човек, източник на подкрепа”. За около една трета от 
всички участници този човек е в рамките на услугата. Подкрепата е 
свързана с човешките взаимоотношения и взаимодействия, при 
което ефектът от подкрепата не е само за този, който я получава, а и 
за този, който я предоставя. В този аспект, получаването на под-
крепа от професионалисти може да намали ефекта от подкрепата, 
като лицата не могат да се чувстват като източник на подкрепа за 
другите и да се възползват от това (Lunsky, 2008). 

Сравнявайки средните стойности на получаваната и възприе-
маната подкрепа от различни източници, подкрепата от услугата е с 
най-висока средна оценка, следвана от общата подкрепа и тази от 
семействата. По-ниски са стойностите на подкрепата от приятели и 
подкрепата, възприемана и получавана извън услугата. 

Данните от клъстърния анализ показват голяма близост в на-
чина на възприемане от респондентитена общата подкрепа, полу-
чавана и възприемана от различни източници, и подкрепата от 
услугата. Това може да бъде обяснено и е предпоставка да се смята, 
че участниците възприемат и получават недостатъчно подкрепа от 
своите мрежи извън услугата. Като източник на подкрепа, услугите 
се определят като съществен елемент от личните мрежи на участ-
ниците. Те могат да се разглеждат като източник на приятелски 
взаимоотношения. Клъстърният анализ също показва, че подкре-
пата от приятели се възприема по-близко до подкрепата от услугата, 
отколкото до подкрепата извън услугата. Наблюдава се и връзка 
между начините на възприемане на подкрепата от семейството и 
подкрепата извън услугата. 

Резултатите от настоящото изследване показват, че факторът 
пол не оказва влияние върху оценката на участниците за получа-
ваната и възприеманата подкрепа, за което има данни в литера-
турата (Turner, Lloy, 1999, цит. от Soman et al, 2016, стр. 22). В 
същото време, налице са и резултати от изследвания, които устано-



 196 

вяват влияние на пола върху социалната подкрепа (Knoll et al, 2002; 
Caetano et al, 2013; Kamenov and al.2016; Soman et al, 2016).  

Видът на услугата (в общността или в общността от резидентен 
тип) оказва статистически значимо влияние върху оценките на 
респондентите за получаваната и възприеманата подкрепа като 
обща оценка и върху подкрепата от семейството, услугата и извън 
услугата. Потребителите на услугите в общността, включващи 
дневен център и център за социална рехабилитация и интеграция, 
оценяват по-високо подкрепата от семейството, услугата и извън 
услугата, в сравнение с потребителите на услугите в общността от 
резидентен тип. Не се открива статистически значимо влияние 
върху подкрепата от приятелите, което може да се обясни с факта, 
че голяма част от приятелските отношения се осъществяват в 
рамките на услугите, независимо от техния вид. 

Факторът вид на увреждането, т.е психични увреждания, 
умствена изостаналост или физически увреждания, оказва статисти-
чески значимо влияние върху подкрепата като обща оценка и тази, 
получавана от семейството и извън услугата. Не оказва влияние 
върху подкрепата от приятели и услугата. Използвайки пост ход 
сравнения между всеки две средни в рамките на еднофакторния 
дисперсионен анализ по критерия на Бонферони се установява 
статистически значима разлика единствено между средните на 
умствената изостаналост и физическите увреждания. Това пред-
полага, че от наличните данни трудно могат да се правят заклю-
чения и са необходими допълнителни изследвания. От друга страна, 
типът увреждане може да оказва влияние върху самооценката на 
изследваните лица за възприеманата и получаваната подкрепа. 
Изследване на Kamenov and al. (2016) при лица с невропсихиат-
рични разстройства показва, че увреждането е фактор за социалната 
подкрепа, както и че подобряването на социалното функциониране 
и симптомите на заболяването водят до увеличаване на социалната 
подкрепа 

Заключение 
Резултатите от настоящото изследване допълват знанията за 

социалната подкрепа при възрастни хора с увреждания. Те показват, 
че услугите са важен източник на подкрепа за хората с увреждания. 
Въпреки че изследването включва ограничен брой лица и услуги, за 
планиране на подкрепата за хората с увреждане е важна констата-
цията, че видът на услугата влияе върху възприеманата и получа-
ваната подкрепа. Лицата, ползващи резидентни услуги в общността, 
оценяват по-ниско подкрепата от различни източници, в сравнение 
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с лицата, ползващи услуги в общността от типа на дневен център и 
център за социална рехабилитация и интеграция. Видът на уврежда-
нето е фактор, чието влияние върху подкрепатае необходимо да 
бъде допълнително изследвано. По-доброто разбиране за връзката 
между увреждане и подкрепа ще позволи по-ефективно планиране 
на интервенциите, насочени към потребностите на тази уязвима 
група.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВАНДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 
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Резюме: С позиций  философской антропологии и прикладной психо-

логии авторы доказывают, что глубинные антропологические  основания 
вандального поведения выражаются в состоянии  неудовлетворенности 
субъекта вандального поведения, возникающее в результате нереализо-
ванности  его базовых потребностей, особенно потребности в само-
реализации. Вандализм рассматривается как не продуктивная, из-
вращенная форма самореализации, приносящая субъекту вандального 
поведения компенсацию  в виде эмоциональной разрядки, обусловливающей  
чувства удовольствия и удовлетворения. Особенно велика роль агрес-
сивной направленности еще неустойчивого характера подростка. Про-
анализировав показатели агрессивности и враждебности 217 рес-
пондентов, было обнаружено, что враждебность не свойственна всего 
1,5% подростков, больше половины демонстрируют средние значения по 
данной шкале, а около 37% учащихся имеют высокий уровень   
агрессивности. 

Ключевые слова: вандализм, антропологические основания  ванда-
лизма, формы вандального поведение,  профилактика, эмпирические 
исследования 
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Summary:  From the bases of philosophical anthropology and applied 
psychology, the authors argue that the underlying anthropological reasons of 
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vandal behavior are not satisfy of basic requirements of the subject vandal 
behavior, particularly the requirement for self-actualization. The authors 
consider that vandalism is not productive, perverted form of self-realization, 
bringing the subject of vandal behavior compensation in the form of emotional 
release, behind the feelings of pleasure and satisfaction. . Analyzing the 
performance of aggressiveness and hostility of 217 respondents the authors 
found that hostility is not peculiar only 1.5% of teenagers, more than half show 
average values on this scale, and about 37% of students have a high level of   
aggressiveness. 

Keywords: vandalism, anthropological reasons of vandalism, vandal 
forms behavior, prevention, empirical research. 

 
Проблема осознанного и неосознаваемого вандального пове-

дения молодежи в современном обществе является весьма 
актуальной. Существуют социальные детерминанты, определяющие 
такое положения дел с молодежным вандализмом. Мы же оста-
новимся на антропологических предпосылках деструктивного пове-
дения, разновидностью которого и является вандализм.  Проана-
лизировав многочисленные отечественные и зарубежные научные  
и юридические источники, содержащие определение понятия 
«вандализм», О.В. Кружкова и И.В. Воробъева приходят к выводу, 
что «в современной науке» [3, с.24]. Все это показывает, что имею-
щиеся представления о вандализме основаны в большей степени на 
его внешних проявлениях, его формах, которых насчитывается 
довольно большое количество. К ним авторы относят: стяжатель-
ный, агрессивный, тактический, любопытствующий, эстетический, 
экзистенциальный, протестный, конформный, средовой  вандализм 
и др. Это позволяет анализировать и описывать каждый из видов 
вандального поведения, вскрывая их мотивы, особенности прояв-
ления, возможности профилактики и коррекции вандальных на-
клонностей молодежи.  

В то же время  существует  необходимость разработки такого  
понимания вандализма и любого деструктивного поведения, в 
котором были бы отражены глубинные корни всех форм деструк-
тивного поведения, как существующих, так и возможных в буду-
щем. На наш взгляд, решение этой задачи возможно с антропо-
логической точки зрения, на основе философской антропологии и 
гуманистической психологии. 

Прежде всего, следует отметить, что антропологические осно-
вания деструктивного поведения человека коренятся в самой при-
роде человека, на что в свое время обратил внимание З. Фрейд. Он 
сделал выдающееся открытие в области психологии и антропо-
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логии, указав на то, что к важнейшим антропологическим осно-
ваниям деструктивного поведения человека следует отнести бес-
сознательное стремление к агрессии и разрушению, которое в 
разной степени присуще всем людям. Характер и степень их 
проявления зависят от особенностей личностного становления  и 
развития человека и от особенностей среды, в которой оно проис-
ходит.  

Неслучайно, одной из основных черт личности, связанной с 
проявлением вандального поведения, исследователи называют 
агрессивность, рассматривая его как ведущий мотив совершения 
всех деструктивных действий.   

С точки зрения психологии бессознательного,  агрессивность – 
это не просто модель поведения, закрепленная в процессе социа-
лизации человека. Она вытекает из инстинктивной потребности в 
безопасности и самосохранения, неудовлетворенность которой и 
вызывает проявление агрессии как формы самозащиты и само-
утверждения.  Более того, З.Фрейд подчеркивал, что ощущения с 
характером удовольствия не имеют в себе ничего, настойчиво 
требующего, но, напротив, это качество в высшей степени выяв-
ляется в ощущениях неудовольствия. Эти последние требуют 
перемены, разрядки, и поэтому мы толкуем неудовольствие как 
повышение, а удовольствие как понижение загрузки энергией» [6, 
с.107]. Таким образом, состояние неудовлетворенности требует 
разрядки, проявления которой и могут носить агрессивный ха-
рактер. 

Рассматривая мотивы вандального поведения, всегда нужно 
опираться на их взаимосвязь с потребностями. Мотивы выступают 
непосредственными причинами поведения человека, опосредовано 
они являются отражением потребностей человека и показателем их 
неудовлетворенности. По своей природе «потребность всегда 
отражает противоречие между необходимым и действительным, 
сущим и должным, наличным и желаемым» [2, с.33-35]. Именно 
потребности (осознаваемые или неосознаваемые) являются глубин-
ными регуляторами деятельности и поведения человека, побуждая 
его к активной деятельности по разрешению указанных противо-
речий. При этом способы разрешения могут носить как одобряемый 
обществом, так и неодобряемый, в том числе, деструктивный 
характер. Неразрешенность данных противоречий порождает у 
человека состояние неудовлетворенности, которое вызывает жела-
ние, достигающее иногда высокой степени энергетической напол-
ненности, и стремление избавиться от него любой ценой.  
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Опираясь на потребностный подход к анализу природы чело-
века, всесторонне разработанный А. Маслоу, следует отметить, что 
важнейшими причинами  агрессивного и деструктивного поведения 
служит не только неудовлетворенность потребности в безопас-
ности, но других базовых потребностей человека, таких  как потреб-
ности в принадлежности, признании,  самореализации [5, с.77-105].  

Э. Фромм, развивая идеи А. Маслоу, утверждает, что  чем в 
большей степени не реализуются эти потребности, являющиеся 
проявлением стремления к жизни, тем «сильнее тяга к разрушению. 
Разрушительность - это результат непрожитой жизни» (курсив 
Э.Фромма) [9, с.157]. Это порождает состояние экзистенциального 
вакуума, чувство одиночество и никому ненужности, часто свя-
занные, например, у подростков, с изоляцией и отверженностью 
значимыми Другими, а также отсутствием  продуктивных форм 
самореализации, основанных на способности к созиданию и 
творчеству. Остановимся на более подробном анализе этих экзи-
стенциальных оснований деструктивного поведения человека. 

Чаще всего основой изоляции подростка и его одиночества 
является неспособность наладить экзистенциальную коммуни-
кацию, основанную на доверии, понимании и взаимопонимании. 
Сегодня в условиях сетевого общества даже общение с близкими 
родственниками осуществляется нередко дистанционно с помощью 
электронных средств, сотового телефона, скайпа и др. Широкое 
распространение получают интернет коммуникации, в которых 
общение происходит не с живыми людьми, а их вымышленными 
образами, презентируемыми  «никами» и «аватарами». Негативная 
сторона электронной коммуникации связана с тем, что в ней 
происходит симуляция чувств, утрата доверия, понимания, деятель-
ного участия в жизни Другого. Отмечая эту особенность интернет-
коммуникации, Л.В Баева пишет, что общение в сетях «носит во 
многом поверхностный характер, без самоотдачи, эмпатии, 
вовлечения в «мир Другого» [1, с.101].  

В то же время у подростка в процессе взросления активно 
проявляется желание реализовать базовую потребность в призна-
нии. Отсюда возникает другая крайность электронной коммуни-
кации – презентация мельчайших подробностей, касающихся 
собственной жизни, движимая стремлением получить одобрение,  
собрать как можно больше «лайков». Появился невиданный ранее 
тип фотографии – селфи, который позволяет любоваться собой и 
помещать свои снимки и видеосюжеты в Instagram на всеобщее 
обозрение. Отсутствие признания и одобрения со стороны зна-
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чимых Других в реальности и возможность получить такое 
одобрение в сети формирует новую форму аддикции, которая 
подобна наркотической зависимости. Она разрушает способность 
налаживать реальную коммуникацию, решать жизненные пробле-
мы, и тем самым усиливает деструктивное мышление и интенцию 
к саморазрушению. А между тем А. Маслоу подчеркивал, что  
«удовлетворение потребности в оценке, уважении порождает у 
индивида чувство уверенности в себе, чувство собственной значи-
мости, силы, адекватности, чувство, что он полезен и необходим в 
этом мире. Неудовлетворенная потребность, напротив, вызывает у 
него чувство униженности, слабости, беспомощности, которые в 
свою очередь служат почвой для уныния, запускают компенса-
торные и невротические механизмы» [5, с.89].  

Для подростков очень часто характерно неудовлетворенность 
собой и неприятие себя, они чувствует себя неуютно наедине со 
своими мыслями о самом себе, о своих проблемах. Неспособность 
решить реальные проблемы, такие как налаживание доверительного 
общения со своим сверстниками, родителями, учителями  порож-
дает чувство бессилия. Отсюда бегство в игры и развлечения, а 
также в разные формы деструктивного поведения.  Это объясняется 
тем, что у  подростков в силу их возраста и невнимания к себе не 
решена проблема самопознания и определения личностной иден-
тичности. Усилия по самопознанию и поиску личностной  иден-
тичности подменяются стихийно формируемой ролевой идентич-
ностью в той или иной молодежной группе, (субкультуре, тусовке, 
клике и пр.), подросток жертвует своей индивидуальностью, под-
страиваясь под ингрупповые ценности. 

Усиление деструктивного мышления и поведения связаны 
также и неопределенностью смысложизненных ориентаций  под-
ростков. Смысл жизни – это главный вопрос самопознания и 
самоопределения личности, при этом смыслу жизни научить нельзя. 
На этот вопрос человек должен ответить сам. Если он считает, что 
смысл жизни в счастье, то  за этим следует другой вопрос. А в чем 
мое, не чужое, а именно мое счастье? Желая быть свободным, 
молодой человек очень часто не осознает, что человек только тогда 
свободен, когда осознал смысл своей жизни. Вне этого человек – 
это безличное «никто», и его жизнь – это неподлинное сущест-
вование, бытие в «man» (М. Хайдеггер), подверженное внешним 
влияниям. Отсутствие смысла жизни порождает утрату собственной 
значимости, бессилие человека, неспособность бороться с труд-
ностями, противостоять чужим мнениями и чуждому давлению.  
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В истории социально-философской мысли, начиная с   
античности, прослеживаются две диаметрально противоположные 
концепции смысла человеческой жизни с точки зрения тех целей, 
которые ставит перед собой человек, которые в свою очередь тесно 
связаны с потребностями человека. Лаконично эта противопо-
ложность традиционно формулируется так: «Иметь или быть?». 
Выдающийся философ ХХ века Э. Фромм посвятил исследованию 
этих ценностных установок одну из интереснейших своих работ 
именно с таким названием: «Иметь или быть?».  Поставив вопрос в 
названии своей работы, Э. Фромм рассматривает эти способы 
существования человека не только как исторически обусловленные, 
но и  убеждает нас, что каждый человек имеет возможность выбора 
между этими ценностными установками и несет ответственность за 
свой выбор. Появление каждой из этих ценностных ориентаций, а 
тем более их распространенность в том или ином обществе, в ту 
или иную эпоху имеют зримые социальные корни. Исторический 
опыт показывает, что в зависимости от характера общества в нем 
превалирует та или иная ценностная установка. Обладание как 
ценностная установка носит амбивалентный характер. С одной 
стороны, я — в порядке самооценки — и общество оценивают меня 
в зависимости от того, чем и в каком количестве я обладаю. Это для 
меня важней всего, и я готов употребить любые усилия для 
возвышения собственного статуса обладателя, становлюсь одер-
жимым. Есть у нее и биологически детерминированные корни: 
принцип обладания потенциально заложен в инстинкте самосох-
ранения. Вытекает ли из этого фатальная неизбежность преобла-
дания в обществе установки «иметь? У обладания есть и другая 
негативная сторона. Это извращенная, неподлинная форма самоут-
верждения человека, который чувствует свое могущество, когда он 
обладает вещами, и  становится слабым и бессильным, когда теряет 
их. Характерно, что такая жизненная позиция не одобряется как 
светским гуманизмом, так и религиозными учениями. В буддизме 
этот способ поведения описан как «ненасытность», а иудаизм и 
христианство называют его «алчностью».  

Противоположная смысложизненная ориентация - «быть» 
означает реализовать для себя более высокую, чем обладание 
вещами, людьми, властью, программу жизнедеятельности, такую 
программу, которая бы отвечала духовным потребностям человека, 
его истинной сути.  Сугубо человеческими качествами являются    
потребность в преодолении своего одиночества и общении с 
другими людьми; потребность в самореализации, в том числе в 
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реализации своих духовных способностей; потребность в со-
циальной активности; готовность жертвовать собой (не говоря уже 
о собственности) во имя благих целей.  

Таким образом, в каждом человеке, существуют в изначальном 
виде оба стремления - «быть», «иметь». Какое же из этих двух 
стремлений возьмет верх, определяется не только индивидуаль-
ными биопсихическими особенностями и спецификой непосред-
ственного социального окружения (семья, приятельское окружение 
и т.д.), но, прежде всего, господствующими в данном обществе 
моральными нормами и ценностными установками, общей 
культурой. 

Смысложизненная установка быть не означает отказа от 
материальных благ, а предполагает решения вопроса  о том, чему 
посвятить себя, что  считать главным и чем жертвовать в первую 
очередь. Человек, ориентированный на то чтобы быть, стремиться 
развивать свои человеческие качества, свои способности, свой 
талант, рассматривая материальное благополучие как средство, а не 
как цель. Решающую роль в формировании представлений о смысле 
жизни играет ценностное воспитание, которое формирует представ-
ление о ценностях человеческого существования. В процессе 
социализации личность усваивает два вида ценностей, если 
рассматривать их с точки зрения  их места и значения в поведении 
человека. Это ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-
средства (инструментальные ценности). Среди ценностей-целей 
особое место занимают абсолютные ценности, которые венчают 
собой сложившиеся иерархии ценностей. Наиболее важные абсо-
лютные ценности формулируются как общественные идеалы, 
общественно признанные цели культурно-исторического развития. 
Они образуют ценностный каркас культуры, ее духовное богатство, 
мотивы деятельности членов общества.   

Однако установка иметь – это не только проблема личност-
ного выбора, она затрагивает перспективы существования 
человечества, его будущее. 

Основатель Римского клуба А. Печчеи с горечью констати-
ровал, что человек, обладая способностью производить множество 
вещей, уподобился Гаргантюа, развил в себе ненасытный аппетит  к 
потреблению и обладанию, производя все больше и больше, 
вовлекая себя в порочный круг, которому не видно конца. В этом, 
очевидно, и кроется основная причина переживаемого современ-
ным человечеством экологического кризиса. Вопрос о жизненных 
ценностях и о самом, смысле жизни никогда так остро не стоял 
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перед человечеством в целом, перед каждым мыслящим индивидом 
как сегодня. И, пожалуй, никогда ранее мы не ощущали так зримо в 
духовной атмосфере общества чувство утраты смысла жизни. 
Называя эту утрату «экзистенциальным вакуумом», всемирно 
известный специалист по проблемам психологии личности Виктор 
Франкл пишет: «Когда меня спрашивают, как я объясняю причины, 
порождающие этот экзистенциальный вакуум, я обычно использую 
следующую краткую формулу: в отличие от животных инстинкты 
не диктуют человеку, что ему нужно, и в отличие от человека 
вчерашнего дня традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что 
ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он 
должен, человек, похоже, утратил ясное представление о том, чего 
же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие 
(конформизм), либо делает то, что другие хотят от него (тота-
литаризм)» [6]. 

Кризис нашего времени выражается в кризисе нравственных 
ценностей, проявляющемся в моральном релятивизме, неумении 
различать добро и зло. Древнегреческий философ Сократ был 
убежден, что человек поступает плохо, потому что не знает, как 
поступить хорошо. Поэтому его надо научить различать добро и 
зло. Эта позиция этического рационализма не устарела и в наши 
дни. И прежде всего подростка необходимо научить определять, что 
такое деструктивное поведение, в том числе и вандализм, каковы 
его проявления, каковы его причины. К ним можно отнести такие 
когнитивно-эмоциональные состояния, порожденные нереализован-
ностью базовых потребностей человека, как бессилие, неудовлет-
воренность, непонимание своего места в мире и перспектив своего 
личностного развития, нереализованность амбиций, зависть по 
отношению к более успешным. Особую роль в проявлении ван-
дальных действий играет агрессивность подростков. 

Проведение исследования связи и детерминации агрессив-
ностью готовности к отдельным видам вандального поведения 
позволяет понять весьма важный момент – является ли вандализм 
результатом негативных тенденций человека, его стремления при-
чинять вред другим и получать от этого удовлетворение, или же 
вандализм – это воспитанный, приобретенный способ неадекват-
ного, неосторожного взаимодействия со средой, которую ошибочно 
человек считает допустимым полем развертывания собственной 
активности. Подобное исследование было проведено нами в выбор-
ке подростков – учащихся средних общеобразовательных школ 
(N=217) человек. Проанализировав показатели агрессивности и 
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враждебности респондентов, было обнаружено, что враждебность 
не свойственна всего 1,5% подростков, больше половины демон-
стрируют средние значения по данной шкале, а около 37% уча-
щихся имеют высокую представленность данной характеристики. 
Переживание враждебности по отношению к окружающему миру в 
целом логично согласовывается с кризисным возрастом подростка и 
свойственной этому возрасту эмоциональностью и категорич-
ностью. Показатель агрессивности относительно своей выражен-
ности представлен более равномерно. Так, около 57% подростков 
переживают данное состояние время от времени, почти 36% под-
ростков оно практически не свойственно и только 7% опрошенных 
продемонстрировали выраженность агрессивности как доминирую-
щего психического состояния [4, с. 46–52]. 

Использование регрессионного анализа позволило сформи-
ровать модели объяснения того или иного вида вандального 
поведения в контексте проявления специфики агрессивных дей-
ствий, а также особенностей взаимодействия с внешним социаль-
ным миром, выступающим источником раздражения и объектом 
агрессии одновременно. Показательно, что все виды вандализма, 
диагностируемые опросником «Мотивы вандального поведения», 
имеют достаточно сильную детерминацию агрессивностью под-
ростков. Так, выраженность готовности к стяжательному ванда-
лизму связана с проявлениями косвенной агрессии (β=0,19 при 
р=0,004) и негативизма (β=-0,13 при р=0,049) подростка (параметры 
линейной регрессионной модели: R 2 =24,1%; F=6,62 при р=0,002). 
При этом косвенная агрессия как способ выразить негативные 
чувства по отношению к другому человеку через агрессию, на-
правленную не прямо на него, а на другой объект, но что в ре-
зультате причинит ему страдания, напрямую связана с мелким 
воровством, сопровождаемым разрушением чужой или обществен-
ной собственности. Желая отомстить другому, человек может 
присвоить себе часть его собственности, причем удовлетворяя сразу 
две своих потребности – отреагировать негативные эмоции и 
приобрести вещь, нравящуюся ему.  

Агрессивный вандализм еще сильнее обусловлен склонностью 
субъекта к проявлению агрессии (параметры линейной регрессион-
ной модели: R 2 =18,9%; F=24,99 при р=0,000) и связан с 
физической агрессией (β=0,35 при р=0,000), косвенной агрессией 
(β=0,17 при р=0,007). То есть, выплеск агрессии в прямой физи-
ческой форме или косвенной, через причинение вреда собствен-
ности объекта агрессии вполне естественно сопровождается эле-
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ментами вандализма. Человек понимает, как важен материальный 
мир собственности для других людей и как можно причинить им 
большие страдания, не применяя к ним напрямую агрессивные 
действия, за которые можно понести серьезное наказание. (Иссле-
дование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 17-18-01278). 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о 
том, что с позиций философской антропологии и прикладной 
психологии вандализм имеет в своей основе  стремление человека к 
разрушению и саморазрушению, проявляющееся в действиях 
разрушительного характера, направленных против любого давления 
и обстоятельств, с которыми человек не может смириться, и 
которые ограничивают его свободу самовыражения. Глубинные 
антропологические основания вандального поведения выражаются 
в состоянии неудовлетворенности субъекта вандального поведения, 
возникающее в результате нереализованности его базовых потреб-
ностей, особенно потребности в самореализации. Вандализм 
является непродуктивной, сублимированной формой самореали-
зации, приносящей субъекту вандального поведения компенсацию в 
виде облегчения и разрядки, вызывающих положительные эмоции, 
чувства удовольствия и удовлетворения. Особенно велика роль 
агрессивной направленности еще неустойчивого характера под-
ростка. Поэтому при изучении и анализе внешних форм проявления 
вандализма, важно выявить его глубинные основания. Учет этих 
оснований абсолютно необходим в работе по профилактике всех 
форм деструктивного поведения. 
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Резюме: В съвремието ни се обръща особено внимание на 

феномените мотивация и удовлетвореност, какво представляват, 
връзката им със стимулирането и по какъв начин може да им се 
въздейства. Организационните психолози и мениджърите предлагат 
множество средства и начини за стимулиране на персонал, но само някои 
и при определени обстоятелства, въздействат върху мотивацията и 
удовлетвореността от трудовата дейност. За да са ефективни 
стимулите, е необходимо да бъдат съобразени с: настоящата ситуация в 
организацията; квалификационното ниво на персонала; системата за 
стимулиране и др. В основата на доклада стои тезата, че ефек-
тивността на труда зависи от средствата за стимулиране, зависи от 
нивото на квалификация на персонала и естеството на упражнявания 
труд.  

За целта бе проведено изследване и анкетавърху лица, работещи в 
една организация какви са нивата на удовлетвореност и с какви средства 
са и предпочитат да бъдат стимулирани.  

Ключови думи:мотивация; стимулиране; удовлетвореност. 
 

FROM STIMULATION TO SATISFACTION  
AND MOTIVATION IN LABOR 

 
Summary: In our modern life we paying particular attention to the 

phenomenons satisfaction and motivation; what are concepts, connection with 
stimulation and what way we can influence them. Organizational psychologists 
and managers are offering many ways for stimulation, but only some of them, 
influence to motivation and satisfaction with employees.  

To be effective incentive they need to be aligned with the current situation 
in the organization; skill levels of staff; incentive system and others. The report 
set out the idea that the work effectiveness depends from instrumentsfor 
stimulation, depend on the skill level of staff and nature of labor. 

For the purpose of discourse, it was conducted research and interview 
withemployees from one organization, for level of satisfaction and preferred 
instruments for stimulation of the staff. 

Keywords: motivation; stimulation; satisfaction. 
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УВОД В ПРОБЛЕМАТИКАТА 
 
В съвременното ни ежедневие се обръща особено внимание на 

феномените удовлетвореност и мотивация,  какво представляват и 
по какъв начин може да им се въздейства. Специалистите по 
организационна психология и мениджмънт  предлагат множество 
средства и начини за стимулиране на персонал, изследване на 
връзката му с удовлетвореност и мотивацията от трудовата дейност. 
За да са ефективни стимулите, е необходимо да бъдат съобразени с 
настоящата ситуация в организацията; квалификационното ниво на 
персонала; настоящата система за стимулиране; финансовата инве-
стиция, която може да бъде вложена и др. Във връзка с тематиката 
на разработката ще изложа спецификация на основните засегнати 
понятия: удовлетвореност, мотивация и стимулиране на персонал.  
Бе проведено изследване върху лица работещи в една организация и 
индивидуална анкета с инструментите, които в момента ги 
мотивират и с какво могат да бъдат мотивирани за в бъдеще. Но 
преди да пристъпим към емпиричната част е необходимо да се 
въведат теоретичните обосновки на засегнатите термини.  

Понятието удовлетвореност от труда е един от често изслед-
ваните феномени и я представя като носещо удоволствие или 
положително емоционално състояние, възникнало в резултат на 
оценката на вършената работа. Удовлетвореността от труда отра-
зява още нагласата, която индивидът има към собствената работа, а 
самата нагласа се развива и поддържа от възприемането на 
конкретния труд. Самата удовлетвореност съставлява съчетанието 
на когнитивна, емоционална и поведенческа оценка на труда. 
Когнитивната е по-скоро опит за логично и обективно оценяване 
аспект/ и на работата. Това оценяване не се извършва толкова на 
база носи ли работата сама по себе си щастие или – не, а дали 
аспектите на работата съответстват на поставените цели, като 
сравнението се извършва също така между сегашното и други 
работни места. Емоционалната оценка - определя за индивида дали 
работата поражда щастие.  Поведенческата оценка описва резултата 
от емоционалните и когнитивни оценки; така например едно 
трудово поведение може да бъде продуктивно или непродуктивно 
като следствие от чувството на щастие или сравнението на 
собствените трудови задължения с тези от същите на друго работно 
място 

Съществуват важни особености на работата и характеристики 
на организацията, които пряко могат да влияят върху нивата на 
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удовлетвореност от труда, а именно: естеството на работа; стиму-
лиращи задачи, възможности за обучение и личностно израстване, 
поемане на отговорност и поле за творчество. Характеристиките  на 
организацията също са от голямо значение, най-вече: управление на 
комуникациите /комуникационно пренатоварване или на недоста-
тъчност/; успешна супервизия; помощ при изпълнението на задачи-
те, емоционалната и социална подкрепа и намесите за подобряване 
на междуличностните взаимоотношения в работните групи пови-
шават удовлетвореността от работата; движението нагоре в 
йерархията и по-висок статус.  

Понятието удовлетвореност е свързано и взаимодейства с 
феномена мотивация. Мотивацията за труд е личността характе-
ристика, оказваща съществено влияние върху поведението и актив-
ността на индивидите. Тя е съвкупност от психични процеси, 
определящи силата и посоката на поведението, предизвикващи 
насочване и поддържане на доброволни целенасочени действия. 
Свързана е най-често с поведението на индивида от гледна точка на 
параметрите на това поведение и причините, които предизвикват 
появата на един или друг тип поведение. Според някои виждания 
мотивацията е процес на пробуждане на себе си и другите към 
достигане на личните цели или тези на организацията. Други 
разглеждат мотивацията като степен на желание и избор, която е 
необходима на дадена личност за да се ангажира, да прояви едно 
или друго поведение. Трети обединяват двете горни виждания и 
определят мотивацията като желание да се достигнат високи 
равнища на усилия по отношение на организационните цели, които 
са обусловени от възможностите на усилията да удовлетворят някои 
индивидуални нужди. 

Мотивацията  е ключова за разбиране на човешкото поведение 
в труда и директно предсказва изпълнението и ефективността на 
работата. Тя е сложен и комплексен феномен, който съдържа в себе 
си множество аспекти. За да бъде разбрана мотивацията и съответно 
въз основа на това да се въведат подходящи системи за мотивиране 
и задържане на компетентните и квалифицирани служители, е 
необходимо да се анализира всеки от тези компоненти и по-точно, 
да се отчете взаимодействието между тях.  

Процесът на мотивация започва, със съзнателното или несъзна-
телно идентифициране на незадоволена потребност. Следва поста-
вянето на цел, с която индивидът вярва, че ще задоволи тази 
потребност, и възприемането на посока на действие за постигането 
на набелязаната цел. Задоволяването на дадена потребност обаче 
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означава възникване на нова и цикъла се повтаря в същата после-
дователност. В основата на мотивацията стоят неудовлетворените 
потребности на хората и свързаните с тях психични процеси, които 
въздействат и инициират индивидуалното и групово поведение на 
работниците и служителите в трудовия процес, тяхната готовност за 
адекватна и ефективна дейност. 

В настоящата ситуация на развитие на мениджмънта почти 
няма ръководители от всички йерархични нива, които да не осъзна-
ват и разбират ключовата роля на личната мотивация на всеки 
служител за успешна и продуктивна индивидуална, екипна и ця-
лостна дейност на организацията. Мотивацията е свързана и се 
проявява в човешкото поведение. Успешното му направляване 
намира израз и влияе силно върху продуктивността, резултатите от 
човешкия труд и удовлетвореността на служителя. Зависи до голяма 
степен от личността и от степента, с която стимулите- лостове 
засягат актуалните потребности, интереси, ценностни ориентации и 
други социално- трудови нагласи на субектите, към които те са 
отправени. И тъй като въпросното съприкосновение не винаги се 
постига, част от стимулите- лостове се разминават с мотивацията, 
следователно са практически безрезултатни, а други имат посред-
ствен или съмнителен поведенчески афект.  

Самото стимулиране е оказване на въздействие върху човек 
или група от хора, чрез някакво средство/ стимул, предизвиквайки у 
него желание да прави това, което е цел на въздействието. 
Всъщност стимулирането е пряко свързано с мотивацията, защото 
чрез стимулиране най-често се цели влияние върху мотивацията. 
Стимулите са онези компоненти в мотивационната структура на 
управленските субекти, които се формират в резултат на директ-
ното въздействие на околната среда и чрез които поведението на 
управленската личност получава тласък и посока, определени от 
общосистемните потребности и интереси. Важен момент в 
разбирането за стимулирането и мотивацията е осъзнаването на 
факта за наличието на вътрешна и външна мотивация. Под 
вътрешна мотивация се разбират вътрешно присъщи фактори като 
нагласа, ценностна система и други, които влияят на хората да се 
държат по определен начин или да следват определена цел. Тези 
фактори включват чувство за отговорност, възможността на хората 
да се развиват и ползват умения и способности, интелигентността, 
темперамента, познавателните стилове, свободата на действие, въз-
можностите за развитие, интересната работа и други. Всеки 
индивид има определени потребности, които създават натиск у него 
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да ги удовлетвори, и поведението е пътят за задоволяването им. 
Ценностната система оказва значимо влияние върху потребностите 
на човека и обуславя приоритета, който отделния индивид дава на 
своите незадоволени потребности. Несъмнено една организация, 
каквато и мотивационна система да създаде, трудно би могла да 
преодолее липсата на съответната нагласа. Когато говорим за 
външна мотивация, разбираме системата от управленски действия, 
средства и подходи за мотивиране на сътрудниците към постигане 
на организационните цели – възнаграждение, повишение, похвала и 
други. Тя включва фактори, с които се влияе върху индивидуалното 
поведение. Важен за отбелязване е фактът, че често външните моти-
ви (стимули) могат да имат бърз и силен ефект, но рядко продъл-
жителен за разлика от вътрешните, които имат дълбок и траен 
ефект поради това, че са присъщи на индивида, а не са му наложени 
от вън. От друга страна не бива да се забравя, че двете форми на 
мотивация – вътрешна и външна, са взаимно свързани и си възд-
ействат една на друга.  

Създаването на система за мотивиране и стимулиране е сложен 
процес и е свързан с изследване на особеностите на организацията, 
потребностите, интересите и очакванията на сътрудниците, които 
могат да подбудят мотивите за високоефективна дейност при реали-
зиране на целите на организацията. Избраният набор от мотиви и 
стимули представляват съдържанието на системата за стимулиране 
и трябва да съответства на съвременното развитие на организацията 
и потребностите на нейните сътрудници. Мотивацията е процес от 
непрекъснати активности от страна на мениджмънта и изисква 
полагане на постоянни и правилни, в зависимост от индивидите, 
действия за стимулиране.  

Можем да приемем като общопризнато разбирането на сти-
мула като инструмент на системата за предизвикване, насочване, 
активизиране и съгласуване на индивидуалните и групово-колек-
тивните управленски поведения. Стимулирането е съставна част от 
единия управленски процес, при което се формират, задвижват и 
обвързват различни видове стимули. Ръководителят на компанията 
трябва да се стреми, да разбере как сътрудниците “преживяват” 
работата си и кои точно мотиви за постижения са от съществено 
значение за всеки един от тях. В трудовата активност важни са 
преди всичко устойчивите мотиви. Настроението например, влияе 
върху постиженията, но то има само краткотрайно въздействие.  

Съществуват множество видове стимули, които се делят основ-
но на материални и нематериални. Разбира се основният мате-



 216 

риален са парите. Чрез тях служещите задоволяват своите потреб-
ности. Финансовите средства са залегнали в основата на голяма 
част от системите за мотивиране, но се интерпретират по различен 
начин, в зависимост от изходните възгледи за мотивацията и им се 
приписва различно значение. Те оказват голямо влияние върху 
резултатите от труда, от там и върху успехите на всяка организация. 
Мотивират работещите и имат съществено значение за регулиране 
на трудовите отношения и за обвързване организационните цели с 
интересите на работещите в нея. Трудовото възнаграждение включ-
ва всички видове плащания, които работниците получават за извър-
шената от тях дейност в организацията: основната работна заплата, 
доплащанията към нея в пари или в натура и различните видове 
стимулиращи добавки. Възнаграждението от труда всъщност пред-
ставлява средство за живот на получаващите го и техните семей-
ства, затова то трябва да им осигури обичайното равнище на живот 
в страната. По – високите заплати позволяват задоволяването на 
повече и по – разнообразни нужди, осигуряват по-високо задовол-
ство и самочувствие от трудовата и професионална заетост. В такъв 
смисъл парите са израз на икономическата принуда към труд. В 
тази си функция те могат да мотивират към труд въобще и го правят 
непрекъснато. В момента обаче, в който получаваното количество 
от тях надхвърли жизнения ни минимум (или поне собствената ни 
представа за такъв), те коренно променят мотивационната си 
природа, защото стават и символ. В ролята си на символ, знак за 
притежавано и употребявано, парите опосредстватв различна сте-
пен за всеки, задоволяването на вторичните ни потребности, докол-
кото тези потребности имат обществени измерения. Така парите 
могат да започнат да мотивират не към труд въобще, а към опре-
делен вид труд, към труд в определена организация, към високи 
трудови резултати. Финансовата награда често е добър стимул, 
защото очакванията на хората да я получат са големи. Но това може 
да противоречи на важни вътрешни стимули – хората, които 
работят само за пари, обикновено намират задълженията си за 
безинтересни и качеството на труда им не е сред най-високи-
те.Парите могат да осигурят мотивираност при определени условия, 
но за кратък времеви период. В дългосрочен план хората се нуждаят 
от множество други стимули за засилване на мотивацията. Работ-
ната заплата е мотивираща, при положение, че е непосредствено 
свързана с резултатите от труда. Тя трябва да отразява не само 
резултатите, но и обективните характеристики на служителя – 
образование, трудов стаж във фирмата, дългогодишен опит в даде-
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ната професия. Важно е във фирмата да се спазва принципът на 
справедливостта. Ако работник установи, че друг служител за 
същата длъжност и работа, каквато изпълнява той, получава по-
високо заплащане, той ще се чувства неправилно оценен. Това води 
до рязък  спад на производителността или до по-голямо старание в 
следващия времеви период да работи по-добре за да по-висока 
резултатност от труда си, но само при условие, че ще бъде наистина 
реално оценен. 

Има допълнителни стимули,които отчитат и такива фактори 
като удовлетвореност от труда, положителна трудова нагласа, 
съпричастност към организацията. Част от тях са: 

1) Премиално възнаграждение – извънредно заплащане над 
заплатата за изпълнение на предварително поставени цели.  

2) Участието в печалбата. При този метод служителите полу-
чават, по предварително установен алгоритъм, предполага се 
съобразен с индивидуалния принос на всекиго, част от печалбата на 
предприятието.  

3) Методът на рисковите постъпления – дава възможност на 
предприемчивите да сформират малки екипи и да спечелят доход от 
реализацията на пазара на конкретен продукт, който са инициирали. 
Предприемачите и изобретателите остават в организацията, но им 
се заплаща като на притежаващи малък, собствен бизнес, за който 
отговарят и чиито активи и пасиви се споделят.  

4) Въвеждане на колективни форми на възнаграждение – 
преодолява някои от центробежните сили, но ликвидира личната 
заинтересованост и това е неизгодно.  

5) Акционерно участие – може да носи допълнително 
възнаграждение от нарастването цената на акциите, както и чувство 
за собственост.  

Други материални стимули са социалните придобивки: ваучери 
за храна; допълнително здравно осигуряване; празнични ваучери; 
застраховка за здравето, сигурна пенсия и т.н. Чрез тези социални 
придобивки всяка една компания се стреми да обвърже хората с 
организацията, както и да накара работещите в нея да бъдат лоялни 
към самата нея.  

Друга група стимули, които биха повлияли ефективно върху 
производителността са нематериалните стимули, чрез които една 
компания се стреми да повиши вътрешно присъщия интерес на 
работника към неговата работа.  
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1) Дефиниране и разпространение на мисията (основната цел) 
и ценностите на фирмата. Тази информация трябва да достигне до 
всеки служител, да бъде интериоризирана.  

2) Поставяне на предизвикателни, но достижими групови и 
индивидуални цели с активното участие на хората. Формулирането 
на общите организационни цели трябва да става  при търсене на 
възможност индивидуалните стремежи и намерения на всеки член 
на персонала да се впишат по някакъв начин в тях. 

3) Участие в управлението, въвличане на служители в изясня-
ването на проблемите и разработването на варианти за разреша-
ването им, с цел те да участват в настъпващите промени като 
следствие от собствената им воля за тях. Необходимо е да се 
покаже, че във фирмата мнението на всеки член от персонала се 
цени.  

4) Възможност за достигане на власт и лидерство над оста-
налите. Най-разпространеният начин  е повишението в по-висока 
длъжност. В организацията е добре да бъдат ясно определени 
начините, компетенциите и уменията, които са необходими за 
изкачване н йерархията и повишение.  

5) Осигуряване на система за обратна връзка с работника за 
постигнатите от него резултати в труда. Стимулиращо е действието 
на очакванията, че определено поведение и резултати ще доведат до 
съответни възнаграждения, които по преценка на персонала биха си 
заслужили положените усилия. 

6) Одобрение, похвала, награда. Одобрението може да бъде по-
силен стимул, отколкото парите. Почти всички хора реагират 
положително, когато почувстват, че ги ценят и уважават. Похвалата 
е изказване на одобрение към трудовата дейност на служител и 
постиженията му в тази област. Това важи и за наградата. 

7) Квалификацията и обучението също могат да стимулират 
личността в трудовата и професионална дейност и развитие. При 
тях водеща е потребността от саморазвитие, достижения, познания 
или ефективност. Индивидът овладява определени познания, които, 
вече налице, създават потребности за използването им. 

8) Подобряването на условията за работа и безопасността на 
работното място също действат стимулиращо. Подобряване на 
безопасността и хигиената в работния процес спомагат за повиша-
ване ефективността и производителността на труда. Чрез тях се 
показва внимание към работещите и загриженост за личното им 
здраве. 
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Съществуват много други възможности за стимулиране, но не 
се цели максимално пълно изчерпване  на темата. Посочени са само 
най-основните от тях и залегнали в предмета на проведеното 
изследване, проведено с различни категории персонал.  

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
Извадка: Извадката се формира от 100 лица изследвани лица, 

от които 77% са от женски пол и 23% са от мъжки. Всички те са 
работници в изследваната организация и заемат позиции на всички 
нива в йерархията, а именно: 13% висше ръководство; 25% средно 
ръководство и 62% изпълнители. Самото изследване се проведе 
чрез въпросник, съставен от 19 въпроса изследващи 7 фактора. Въз-
можните отговори на изследваните са следните: 1-много съм 
неудовлетворен/а; 2-неудовлетворен/а съм; нито съм 3-удовлеt-
ворен/а, нито съм удовлетворен/а; 4-удовлетворен/ а съм; 5-напълно 
съм удовлетворен/а. Използваният въпросник има висока надежд-
ност при изследване на удовлетвореност и отговаря на психо-
метричните изисквания, като в настоящето изследване коефициен-
тът α на Кронбах е 0,906.  Първият от изследваните фактори е 
удовлетвореност от условията на работа. Най-общо тук се включ-
ват условията на работата; начина, по които се ръководи организа-
цията; работното време и сигурността организацията, както и 
дългосрочния ангажимент и осигуряване на заетост в бъдеще. 
Конкретните изследвания показват средно статистическа стойност 
на отговорите 3,6044 и може да предположи, че служителите клонят 
от неутралност по-скоро към удовлетвореност от този фактор в 
условията на компанията и те не са проблем, а по-скоро положи-
телна характеристика. 

Вторият изследван фактор е удовлетвореност от съдържа-
нието на работата. В него се включват отговорността, която носят; 
признанието, което получават за добре свършена работа; възмож-
ността да използват способностите си; напрегнатостта в работния 
процес и разнообразието. Средно статистическата стойност на отго-
ворите свързани с този фактор е 3,4593. Резултата води до извода, 
че вече посочените характеристики макар да са рамките на отговора  
нито съм удовлетворен/а, нито не съм удовлетворена, са по средата 
на графата със склонност към по-скоро съм удовлетворен/а. Може 
да се заключи, че по този фактор  е необходимо да се положат още 
малко усилия от страна на организацията, за да започне по-скоро да 
удовлетворява служителите Данните се потвърждават и от изслед-
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ването на фактора удовлетвореност от заплащането, което 
получават.Средно статистическата стойност на отговорите свързани 
с този фактор е 3,0700. Резултата води до извода, че вече удов-
летвореността от възнаграждението е твърдо в рамките на отговора  
нито съм удовлетворен/а, нито не съм удовлетворена. Това е 
предпоследния по стойност фактор, изследван от въпросника и 
следва да се преразгледат схемите за заплащане и бонусиране, ако 
искаме работещите да са удовлетворени и мотивирани от 
заплащането. 

Четвъртият фактор в този тест е удовлетвореност от групата. 
Той включва удовлетвореност от членството в групата, в която 
работят; ефективността на екипа и постиженията ми, както и 
цялостната дейност и резултатите на групата. Средно статистиче-
ската стойност на отговорите е 3,8095. От тук може да се изведе 
следното – служителите са по-скоро удовлетворени от този фактор 
в конкретната организация. Можем да предположим, че са успели 
да изградят добри взаимоотношения помежду си да се сработят в 
екипи. Социално-психологическият климат играе важна роля за 
удовлетвореността, като цяло, и не трябва да се пренебрегва. 
Предположението се потвърждава от следващият фактор от теста, а 
именноудовлетвореност от колегите и отношенията с тях. Тук 
средната стойност на даваните отговори е 4,0500 и този фактор е с 
най-висока стойност от всички. Не е изненадващо и в подкрепа на 
стойността от предния фактор отговорите са в скалата на 
удовлетвореност на служителите към колегите им. Може да се 
стигне до извода, че междуличностните и междугрупови взаимоот-
ношения между служителите се определят като удовлетворяващи. 

Шестият фактор от разглеждания въпросник е удовлетво-
реност от ръководството – служебните отношения между него и 
служителите, и начина, по който се ръководи организацията. 
Средната стойност на даваните от изследваните отговори е 3,5385. 
Този резултат е в рамките на отговора нито съм удовлетворен/а, 
нито съм неудовлетворен/а, но е по средата към отговора удовлет-
ворен/а съм. Може да се обобщи, че ръководството, като цяло, е 
необходимо да положи още малко усилия, за да започне да въз-
действа мотивиращо и удовлетворяващо на служителите в изслед-
ваната компания.  

Следващият фактор е удовлетвореност от възможностите за 
израстване в изследваната организация – вниманието, което се 
отделя на направените от служителите предложения и техните 
шансове за израстване.Средната стойност на даваните отговори е 
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3,0700. Тази стойност е най-ниската от всички изследвани фактори 
и отговаря точно на скалата нито съм неудовлетворен/а, нито съм 
удовлетворен/а, което може да се тълкува по следния начин. 
Възможностите за израстване в организацията и преминаване на по-
високо ниво на йерархията не са удовлетворяващи за персонала. 
Извода е, че служителите не са достатъчно удовлетворени и моти-
вирани от възможностите за израстване. Това една от областите, в 
които трябва да се положат най-много усилия и инструменти, за да 
се стигне до промяна в настоящото ниво на удовлетвореност.  

Картината за новото на удовлетвореността като цяло от този 
тест се обобщава от последния фактор. Средната стойност на 
отговорите е 3,9600 и тя може да се приеме като комплексна оценка. 
За съответните фактори удовлетвореността зависи от конкретните 
негативни и позитивни характеристики на дадения конструкт 
(например възможност за израстване, повишение и заплащане). В 
по-широк план служителите се самооценяват като  удовлетворени. 
Следващата фигура изобразява схематично посочените резултати: 

 

 
 

Фигура 1. Фактори за удовлетвореност от труда 
 
Реализирани бяха индивидуални сесии с лицата, под формата 

на стандартно интервю с предварително фиксирани въпроси. 
Основния фокус на разговора бе насочен към установяване на 
настоящите нива на удовлетвореност и мотивация. Интервюираните 
разполагаха с много свобода да посочват индивидуални отговори на 
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всеки от поставените отворени въпроси. По време на същинската 
част всеки от анкетираните бе запитан и какво би повлияло 
положително върху мотивацията му. Факторите могат да се 
разделят на материални и нематериални. На въпросите „Чрез какви 
придобивки би могла компанията да Ви стимулира?”; „Какво би Ви 
мотивирало да давате в работата повече, отколкото се очаква от 
Вас?” и „Кои са трите най-важни средства, с които компанията би 
могла да Ви стимулира?”, запитаните отговориха по следния начин: 

 
Таблица 1. Материални стимули 

Стимул % 
Повишаване на заплащането 85% 
Ежемесечни ваучери за храна 56% 
Празнични ваучери /за Коледа и Великден/ 39% 
Осигуряване на лични предпазни средства и 
резервно облекло 24% 
Подобряване на системата за бонусиране /за 
качество и постигнати резултати/ 10% 
Подобряване на работните условия и 
материалната база 9% 
Изхранване 8% 

 
Таблица 2.Нематериални стимули 

Стимул % 
Подобряване на отношението от страна на 
ръководителите 10% 
По-спокойна работна атмосфера 9% 

 
Най-силният материален стимул, според 85% от запитаните, би 

бил повишаване на заплащането в компанията. Този стимул би 
мотивирал индивидите да повишат полаганите усилия и като цяло 
да дават повече в професионалната си дейност. Следващият по 
тежест стимул е въвеждане на ежемесечни ваучери за храна. Според 
анкетираните, ще се повиши ефекта, ако се въведат и допълнителни 
ваучери за по-големите празници, както вече се е случило за 
Коледа. 

Следващият по тежест стимул е насочен към подобряване на 
личните предпазни средства, като предпазни обувки, ръкавици, 
престилки и получаване на резервно работно облекло. Това обо-
рудване ще им помогне да се предпазят от възможността да се 
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наранят през работния процес. Подобряването на работните усло-
вия, според 9%, а именно материалната база, съоръженията, венти-
лацията и климатизацията в работните помещения, би повлияло 
положително върху удовлетвореността и ефективността от труда. 

Най-силният нематериален стимул, който би оказал благо-
творно влияние върху мотивацията за труд са взаимоотношенията с 
ръководителите. Според 10% от запитаните подобряването на този 
фактор, чрез промяна в начина на комуникация, намаляване на 
конфликтите и получаване по-често на обратна връзка, ще подобри 
нивата на мотивация. Следващият по тежест фактор е свързан с 
предходния, като същност, и се изразява в подобряване на работ-
ната атмосфера, по-спокойна среда и намаляване на вътрешно 
екипните конфликти. 

Информацията би подпомогнала ориентацията на менидж-
мънта за в бъдеще, какви стъпки за стимулиране са предпочитани и 
в каква посока следва да се работи за подобряване нивата на 
удовлетвореност и мотивация. Разбира се, не бива да се пренебрег-
ват и запазят стимулите, които вече оказват своето въздействие 
върху работещите. Прави впечатление, че най-високо оценено е 
редовното изплащане на възнаграждението (според 76%). Запита-
ните показваха пълно доверие, че организацията не би допуснала 
забава или неизплащане на заплатите. В продължение на тенден-
цията анкетираните поставят на второ място по тежест (48%) факта, 
че до момента компанията се е доказала като коректен работодател 
и за разлика от други фирми зачита законовите права на служи-
телите и поетите ангажименти към тях – във връзка с изплащане на 
договорения размер на заплатите, осигуряване върху реалното 
възнаграждение, спазване на почивните дни, официални празници, 
режима на работно време и почивки, продължителност на работния 
ден и седмица. Голяма част от запитаните са доволни от същността 
на своята работа и отговорностите им в компанията (36%). Това 
безспорно е един от най-силните фактори за мотивация – съдържа-
ние на работата. Работещите оценяват високо възможността да 
работят (30%), въпреки ниския  квалификационен ценз на голямата 
част от запитаните. Може да се обобщи, че служителите има 
доверие в компанията, харесват съдържанието и отговорностите, 
свързани с работата. Те оценяват високо сигурността на работното 
място и осигурените материални условия за работа. Компанията е 
един от най-големите работодатели в региона и запитаните подчер-
тават, че благодарение на нея имат възможност да работят при 
семействата си и не се налага да заминават в чужбина (24%). 
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Посочена е удовлетвореност от това, че фирмата е осигурила пода-
ръчни ваучери за Коледа (15%), което особено за дългогодишните 
служители показва, че организацията развива политиката си в 
посока стимулиране и грижа за персонала. Промяна на тези условия 
би се отразило пагубно върху удовлетвореността и текучеството на 
служители. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Една от основните цели на настоящето изследването бе да се 

фиксират кои са факторите и стимулите, които оказват влияние 
върху нивата на удовлетвореност и мотивация на  персонала. 
Установи се, че като цяло по-ясно изразена е тенденцията към 
материалните стимули, но нематериалните не бива да бъдат 
пренебрегвани. Проличава липсата на интерес към посочените 
стимули като обучение, акционерно участие, търсене на начини за 
участие в управлението, които очевидно не представляват интерес 
за работещите в конкретната компания, която е обект на изследване. 
Развитието в тези посоки най-вероятно няма да доведе до очаквания 
от мениджърския екип стимулиращ ефект. Като цяло нивата на 
удовлетвореност клонят към удовлетворяващи, но се дават насоки 
за мерките, които е необходимо да се вземат за подобряване нивото 
на мотивация у работещите. Резултатите информират и показват по 
какъв път трябва да поеме компанията, ако иска да подобри нивата 
на удовлетвореност и мотивация чрез стимулиране.  
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Abstract: The article is devoted to the process of integration of scientific 

and religious approaches in social psychology and psychology of religion that 
are oriented to the Orthodox philosophy and that consider social and 
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В 1959 г. известный американский исследователь психологии 

религии О. Странк писал, что в свете наблюдаемых тенденций 
перед психологией религии открыты следующие возможности: 

1) психология религии будет поглощена пастырской психоло-
гией или превратится в незначительный придаток к ней, т.е. 
потеряет свое первоначальное лицо как научная дисциплина; 

2) психология религии станет частью психоанализа и психиат-
рии, сводящих всю сложность проблемы к психопатологии; 

3) психология религии превратится в один из отделов общей 
психологии; 

4) психология религии станет общим термином для обозна-
чения научного подхода к религии во всех ее аспектах: психо-
логическом, социологическом, психиатрическом, вследствие чего 
она так разбухнет, что-либо развалится, либо станет бессмыс-
ленной; 

5) психологи религии попытаются в духе первоначальных идей 
на базе новейших достижений современной психологии заново 
определить свое лицо как самостоятельной дисциплины. 

В 20-30-ые годы XX века именно с психологией религии 
связывались наибольшие надежды подлинно научного исследова-
ния религии, и после того, как уже в начале века один из по праву 
признанных вдохновителей психологии религии, Вильям Джемс 



 227 

утверждал, что мы присутствуем при зарождении новой отрасли 
знания — психологии религии. 

Подобная картина смены всеобщего интереса к психологии 
религии и энтузиазма по отношению к ней (приблизительно с 
начала века до 30-х годов) недоверием и пессимизмом, а также 
подстраиванием под сложившиеся идеологические стереотипы (до 
60-70-ых годов) наблюдалась и в нашей стране. Уже с момента 
«хрущевской оттепели» начинается постепенное «восхождение» 
психологии религии и ее стремление к превращению в самостоят-
ельную дисциплину. В одной из первых работ на эту тему 
(Угринович. 1961), сам термин «психология религии» берется в 
кавычки и используется не иначе как с эпитетом «буржуазная».  

Уже в 1969 г. словосочетание «психология религии» стано-
вится вполне допустимым и даже выносится (тем же автором) в 
заглавие монографии (Угринович. 1969).Это связано с тем, что в 
1969 г. прошла Всесоюзная конференция по психологии религии 
(Виснап, 1974, с.3). Поскольку она проводилась в Институте 
научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, то 
понятно, что при этом подразумевалось под «психологией рели-
гии», которой ставились задачи «личностного подхода в атеисти-
ческой работе с верующими и антирелигиозной профилактической 
работе с подрастающим поколением». Но сама психологии религии 
при этом, хотя и под чутким надзором партии, как бы легали-
зовалась и узаконилась как возможное научное направление в 
советской психологии. Что немаловажно, изданием материалов этой 
конференции (Психология и религия. 1971), открылась возмож-
ность публикации и других работ на эту тему. 

В 1974 г. в «Кратком психологическом словаре-хрестоматии», 
составленном Б. М. Петровым (М.: Высшая школа, 1974), психо-
логия религии только упоминается в подразделе социальной психо-
логии. В «Кратком словаре системы психологических понятий» К. 
К. Платонова (М.: Высшая школа, 1981), психология религии 
посвящена небольшая, но отдельная статья, с определением ее 
предмета и задачи и с указанием, что эта отрасль социальной 
психологии имеет тенденцию стать самостоятельной наукой. И 
довольно подробная статья о психологии религии приведена в 
«Кратком психологическом словаре» под редакцией А. В. 
Петровского (М., 1985), где уже приводятся и основные направ-
ления внутри самой психологии религии: общая теория психологии 
религии, дифференциальная психология религии, психология рели-
гиозных групп, психология религиозного культа, педагогическая 
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психология атеистического воспитания, что соответствовало су-
ществовавшим в то время междисциплинарным связям психологии 
религии с общей, дифференциальной, педагогической и социальной 
психологией, а также с религиоведением.  

По большому счету, психология религии связана практически 
со всеми современными психологическими отраслями и направ-
лениями, мы рассмотрим только некоторые, основные из них.  

1) Социально-психологические проблемы психологии рели-
гии заключаются в изучении социально-психологической струк-
туры религиозной группы (общины, прихода, секты), механизмов 
общения, подражания, установок и их воздействие на сознание, 
чувства и поведение верующих, а также в изучении динамики 
коллективных религиозных эмоций, формальных и неформальных 
отношений в группе. Социально-психологическая проблематика 
рассматривается в первую очередь не только потому, что психо-
логия религии долго находилась «под крылом» социальной психо-
логии, но и в силу тех проблем, с которыми сталкивается сегодня 
наша страна. Ибо политические, экономические и другие трудности 
вместе с общей нестабильностью и противоречивостью жизни в 
конечном итоге воздействует на всю систему мировоззрения 
современного человека, часто выбивая при этом почву из-под ног, 
обращая его к мировоззрению околорелигиозному или псевдорели-
гиозному.  

2) Обще-психологические проблемы психологии религии 
настолько широки и настолько важны, что фактически открывают 
новые горизонты развития общей психологии как таковой. Тра-
диционно выделяют три основных класса психических явлений: 
психические процессы, психические состояния и психологические 
свойства личности.  

Психическиепроцессы (мышление, эмоции, чувства, воля, 
память, внимание, воображение, фантазия, сенсорика и др.) давно и 
подробно изучаются психологией и весь этот богатейший материал 
можно было использовать в психологии религии, что позволит 
решать ее проблемы целостно, избегая обыденных стереотипов. 
Так, например, существует ничем не оправданный стереотип све-
дения любой религии к эмоциям, но в разных религиозных 
направлениях роль эмоционального компонента совершенно раз-
лична: максимальна в различных мистико-экстатических культах и 
минимальна в рационализированных религиозных учениях (таких, 
как, например, конфуцианстве). 
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Учение о психическихсостояниях разработано в психологии 
не настолько глубоко и подробно как этого хотелось бы (и в плане 
описания конкретных состояний, и в плане их систематизации), в 
христианстве же подробно описана целая лестница духовно-пси-
хических состояний, среди которых есть и совсем неизвестные 
психологии. Современная психология пытается изучать «изме-
ненные состояния сознания», среди которых есть и религиозные 
(просветление, экстаз, нирвана, самадхи). В христианстве же есть 
описание как благодатных состояний, так и состояний безбла-
годатных («естественных») и антиблагодатных (антидуховных), 
знание которых просто необходимо любому христианину для его 
правильного духовного и душевного роста. 

Изучение психологическихсвойств личности (темперамента, 
характера, способностей) является центральным и для психологии в 
целом, и для психологии религии. При этом изучение феномена 
религиозной личности было бы принципиально важно и для 
понимания личности вообще. Надо отметить не оцененную еще по 
достоинству психологами важность и практичность христианского 
психологического знания. Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что христианство имеет свою точку зрения практически на все 
психические процессы, известные современной психологии, психи-
ческие состояния и свойства личности. Но при этом, в отличие он 
нее, христианское психологическое знание сохранило свою 
практическую направленность и аксиологический подход. Поэтому 
неудивительно, что в настоящее время вполне востребованы многие 
казалось бы специально христианские темы: христианские чувства 
и эмоции (вера, надежда, любовь, смирение и т. д.), проблемы соот-
ношения веры и знания, свободы воли, очищения памяти, развития 
внимания, ограничения воображения, работы с сенсорикой (охра-
нения и очищения органов чувств), борьбы с псевдодуховными 
состояниями и многие другие. Психологическое знание составляет в 
христианстве целое учение, довольно сложное по содержанию и 
объемное по описанию, требующее внимательного к себе отно-
шения. 

3) Психологическая антропология, сравнительно молодое 
психологическое направление, но оно особенно важно для психо-
логии религии, для которой необходимо изучение и сравнение 
антропологических концепций, лежащих в основании разных рели-
гиозных направлений; да и самой академической психологии, если 
она претендует на статус научного направления, полезно рефлек-
сировать свои антропологические основания (что не всегда просто, 
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но всегда весьма поучительно). Не секрет, что на Западе многие 
новые психологические направления обращаются к оккультной или 
восточной антропологии – пример тому трансперсональная пси-
хология, широко использующая идею переселения душ. В качестве 
некоей альтернативы данному процессу можно предложить ака-
демическим психологам обратиться к сравнению психологической 
антропологической концепции с христианской антропологией. 
Христианство является откровением не только о Боге, но и о 
человеке, христианская антропология сохранила свою целостность и 
практическую направленность, что было бы просто неоценимо для 
современной антропологии и психологии. Не только христианская 
психология, но и психология академическая, невозможна без ее 
связи с базовым антропологическим знанием.  

4) Дифференциально-психологические проблемы психоло-
гии религии заключаются в выявлении конкретной психологи-
ческой типологии религиозных личностей, в изучении особенно-
стей индивидуального религиозного опыта. Этот круг проблем, 
смыкаясь с проблемами общепсихологического плана, связан со 
сравнительно-антропологической проблематикой и с сопоставле-
нием религиозных и культурных особенностей. Здесь также было 
бы интересно описание выдающихся людей в их отношении к 
религии и в соотнесении с их психическими особенностями, что 
является частным случаем применения биографического метода (он 
зародился на Западе и получил там широкое распространение, у нас 
же пока используется в меньшей степени). Также на Западе широко 
распространены так называемые гендерные исследования (изучение 
половых различий) и здесь имеется интереснейшая религиозно-
психологическая закономерность: женщины религиознее мужчин, и 
хотя большинство основателей религий – мужчины, но наиболее 
многочисленные и верные их последователи – женщины (что 
наблюдалось и в раннем христианстве). 

5) Разнообразны возрастно-психологические проблемы пси-
хологии религии. В первую очередь это изучение отношения к 
религии в связи с возрастом. В первом приближении здесь наблю-
дается перевернутая колоколообразная кривая вершиной вниз: при 
минимуме религиозности в юношеском возрасте, когда происходит 
становление самостоятельности, борьба с авторитетами (в том 
числе и религиозными), но достаточно выраженном интересе к 
религии в детстве и возвращение к религии в зрелом возрасте и, 
особенно, ближе к старости, когда, как говорится, «пора и о душе 
подумать». В психологии есть учение о возрастных кризисах и 
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сенситивных периодах, некоторые из них имеют нравственную или 
мировоззренческую окраску: предметом же психологии религии 
является их изучение в религиозном аспекте. При этом можно было 
бы использовать имеющийся христианский опыт душепопечения, в 
котором учитывают возрастные особенности окормляемых (не 
только людей зрелого периода и молодежи, но и детей, и пожилых 
людей). 

6) Педагогическо-психологические проблемы психологии 
религии, конечно же, даже в 1985 г. не сводились только к 
«разработке эффективных методов ведения атеистической работы 
среди населения» (Краткий психологический словарь. 1985, с.282), 
тем более теперь, и именно теперь можно попробовать научно 
обоснованно и методически грамотно (без засилья идеологических 
догм атеистического плана) изучить место и роль религии в жизни 
ребенка. Дети нередко играют в религию, повторяя увиденные ими 
обряды, или выдумывая свои собственные, значит у них есть 
соответствующая внутренняя потребность. В советское время лю-
били подчеркивать, что нельзя детям насильно навязывать религию 
(имелись в виду религиозные родители), но существует и другая 
сторона этой проблемы: нельзя ребенка насильно лишать религии 
(право на свободное вероисповедание записано в конституции, 
правда, его относят только к совершеннолетним). 

Обозначим также несколько религиозно-психологических 
проблем, связанных с христианством: восприятие детьми богослу-
жения и учения Церкви (интеллектуальное и эмоциональное), проб-
лемы церковной жизни детей (юридизм, формализм, магизм и т. д.), 
проблема «детей и родителей». Последняя проблема существует в 
разных вариантах: например, религиозные родители, желая ребенку 
добра, хотят приобщить его к богослужению – но если они это 
делают недостаточно чутко и внешне авторитарно, у ребенка 
возникает внутренний протест. Поначалу он может никак внешне не 
проявляться, но он все время накапливается и как только ребенок 
немного подрастает и получает самостоятельность, отходит от 
церкви (часто к великому удивлению родителей, которые думали, 
что все хорошо). В наше время нередко встречается и другой 
вариант проблемы детей и родителей в их отношении к религии: 
родители живут по инерции, уже без того прежнего воинствующего 
атеизма, но и без реального интереса к религии – ребенок же 
разными путями приходит к вере, хочет ходить в церковь, жить 
христианской жизнью, что такими родителями воспринимается как 
«детские причуды», которые надо всячески ограничивать и иско-
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ренять. В более сложном и драматичном случае родители сталки-
ваются с тем, что их дети уходят в секты (что связано также и с 
медико-психологическими аспектами, поскольку, как правило, 
«депрограммирование» жертв деструктивных культов требует спе-
циального вмешательства психологов и психотерапевтов). В реше-
нии этой и в других педагого-психологических проблем был бы 
полезен опыт христианства, которое фактически имеет свою 
разработанную педагогику и психологию. 

7) Экспериментальная психология имеет длинную историю 
своего развития и превратилась в настоящее время в большую 
разветвленную дисциплину, основной задачей которой является 
выяснение того, что и как правильно измерять в психологии. Но 
при измерении религиозно-психологических явлений к чисто 
психологическим проблемам добавляются еще методологические и 
духовные трудности и ограничения. 

Опишем некоторые объективные и субъективные, методиче-
ские и методологические ограничения религиозно-психологиче-
ских исследований: 

– объективные ограничения, связанные с местом, временем, 
способом исследования; если инженерно–психологические исследо-
вания можно проводить на рабочем месте или его имитаторе, то с 
религиозно–психологическими исследованиями такое практически 
невозможно (представьте себе абсурдную картину психологов, 
тестирующих молящихся в храме во время богослужения); и дело 
не в том, что это «неприлично», или этого не разрешат церковные 
власти, а в том, что подобное невозможно по самой внутренней 
логике религиозного процесса, который будет просто разрушаться 
подобными действиями (кстати, с подобной ситуацией психологи 
уже сталкивались при изучении таких сложных и тонких психо-
логических процессов, как, например, творчество, инсайт(inside), 
принятие решения и т. д.); однако из невозможности прямого и 
актуального изучения религиозных процессов не следует никаких 
особенно пессимистических выводов, потому что эти процессы 
можно изучать опосредованно и ретроспективно, и в психологии 
достаточно богатый опыт подобной работы; здесь вполне приме-
нимы основные психологические методы (тестирование, беседа, 
эксперимент), но и они имеют свои объективные методические и 
технические ограничения – о чем см. дальше; 

– кроме того, существуют и важнейшие субъективные огра-
ничения, нравственного, мировоззренческого и, собственно, рели-
гиозного характера; у самого научного познания, как такового, по 
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принципам его появления и функционирования, есть границы 
применимости и адекватности; к тому же, в советское время на это 
не рекомендовалось обращать внимание; существуют разные фор-
мы и степени «научности»: для физика единственным и решающим 
аргументом является результат проведенного эксперимента; а в 
социологии или истории такого «решающего эксперимента» просто 
не существует; а в психологии этот эксперимент должен быть 
построен так, чтобы его научно-исследовательская часть не воз-
действовала негативно на нравственные или религиозные убеж-
дения испытуемого. 

Перейдем к анализу психологических методов и методик с 
точки зрения особенностей их применимости в психологии 
религии: 

1) стандартизированные опросники: проводятся в удобное для 
испытуемого время и по заранее разработанной системе вопросов 
(возможно одновременное тестирование многих испытуемых); сов-
ременные математические методы обработки данных (корреля-
ционный, факторный, кластерный анализ) позволяют получать из 
результатов подобного опроса много интересной скрытой инфор-
мации; главной особенностью, и в каком-то смысле недостатком 
этого подхода, является его групповой характер: результат будет 
тем достовернее, тем больше будет количество испытуемых («вы-
борка») и тем больше будет количество использованных методик (а 
еще желательно сделать ретестинг(retesting) – повторное тестиро-
вание этих же людей через некоторое время); все это делает про-
цедуру тестирования довольно трудоемкой как для экспери-
ментатора, так и для испытуемых, которые просто не согласятся 
участвовать ни в каких последующих психологических исследо-
ваниях, если они занимают слишком много сил и времени; что 
касается размера выборки, то это достаточно сложная проблема и 
при обычном психологическом исследовании, и, тем более, при 
религиозно-психологическом: когда, например, просто физически 
невозможно набрать нужное количество испытуемых (например, 
представителей какого-нибудь мало распространенного религиоз-
ного направления); кроме того, надо учитывать реалии сегодняшней 
жизни, ибо руководители многих сект и деструктивных культов 
просто запретят (напрямую или опосредованно) своим адептам 
участвовать в любом психологическом обследовании – во избе-
жание возможности того, что может обнаружиться что-нибудь 
негативное о самом культе; важной методологической проблемой 
любого психологического опросника является то, что испытуемый 
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при тестировании может выдавать желаемое за действительное, 
приписывая себе социально (религиозно) поощряемой поведение; 
то есть высокие показатели по таким опросникам не гарантируют 
стопроцентной уверенности, что сам испытуемый всегда и везде 
пытается придерживаться именно такого поведения; 

2) беседа – является важнейшим и универсальным психологи-
ческим методом (о котором, тем не менее, нередко забывают, а ведь 
фактически опросник и есть формализованная беседа с испытуемым 
по заранее намеченным вопросам); по своей форме это наиболее 
приемлемая методика в практике психологии религии: религиоз-
ному человеку намного проще «просто побеседовать» с психоло-
гом, чем в письменном виде отвечать на всякие вопросы «с 
подковыркой», заполнять бланки теста (в которых еще надо разоб-
раться и ничего не перепутать при их заполнении); многочисленные 
достоинства метода беседы с точки зрения испытуемого компен-
сируются достаточно большим количеством проблемных моментов 
с точки зрения экспериментатора: начиная от сложностей техники 
ведения беседы (которой надо специально обучаться) и кончая 
проблемами обработки ее результатов (которые не всегда так 
просто формализовать в определенные психологические данные); 

3) наблюдение – часто и незаслуженно забываемый психо-
логический метод; он причиняет испытуемому минимум хлопот, 
перекладывая основную нагрузку на экспериментатора, но он 
требует большого уровня опытности наблюдателя (иначе и резуль-
таты наблюдения могут быть совершенно неверными); особенно это 
относится к религиозной сфере, например, религиозным ритуалам, 
где надо просто знать суть и название происходящего, иначе все 
можно понять «с точностью до наоборот»; так называемое вклю-
ченное наблюдение предполагает, что наблюдатель как бы встраи-
вается в наблюдаемую группу (прикидывается «своим» или интере-
сующимся новичком); подобный метод использовали американские 
психологи и психиатры для изучения проблем, связанных с 
деструктивными культами; этот метод не так информативен, как 
предыдущие (поскольку возможность активного общения с испы-
туемыми достаточно ограничена) и хорош скорее в виде пилотаж-
ного исследования, для выявления общего круга проблем, которые 
затем нужно более углубленно исследовать другими методами; 

4) вполне применимы и какие-то формы эксперимента (в 
разумных пределах), где бы моделировалась не сама религиозная 
ситуация или обстановка, а, например, ситуация морального выбора 
с религиозной окраской; это позволило бы подтвердить или 
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опровергнуть данные опросников, строящихся фактически на 
самооценке испытуемых; подобный экспериментальный метод 
часто использовался в западной психологии, особенно социальной, 
середины и конца прошлого века, но и он имеет свои проблемы и 
ограничения: главное же заключается в том, что смоделированная 
экспериментальная ситуация, при всей своей большой сложности и 
трудоемкости, не дает намного более достоверных результатов, так 
что по шкале «стоимость-качество» эксперимент вполне может 
уступать опросникам, с их меньшей глубиной, но большей 
доступностью; 

5) интересны и информативны так называемые проективные 
методики, суть которых заключается вмного вариантности сти-
мульного материала (например, чернильные пятна Роршаха), так 
что испытуемый проецирует на него свои идеи и проблемы; 
основной проблемой проективных методов является способ 
обработки их результатов, который зависит не только от профес-
сионального опыта психолога, но, не в меньшей степени, и от его 
собственных личных качеств (то есть происходит своеобразная 
проекция психолога на проекцию исследуемого); к тому же есть 
важнейший факт, с которым так или иначе приходится считаться: 
практически все западные проективные методики имеют психоана-
литическую подоплеку, а психоанализ относится к религии доста-
точно отрицательно (не столько научно-исследовательски, сколько 
через шаблон фрейдовской идеи религии как невроза). 

Таким образом, каждый психологический метод имеет 
существенные ограничения при использовании его в психологии 
религии, которые необходимо специально дорабатывать и компен-
сировать. А пока можно утверждать, что грамотных и валидизиро-
ванных методик в психологии религии нет до сих пор. Что касается 
имеющихся попыток переводов и адаптаций западных методик 
такого плана, то, при всей их новизне и интересности, с ними 
предстоит еще много работы. Что касается конкретных названий 
тех или иных методик, мы сознательно их не приводим (чтобы 
никого зря не рекламировать или, наоборот, преждевременно не 
критиковать за те недостатки, которые еще могут быть исправ-
лены). 

8) Медико-психологические проблемы заключаются как в 
выяснении и объяснении тех психологических приемов и методов, 
которые используются в различных религиозных практиках, так и в 
выяснении тех условий и причин, которые приводят людей не 
только в церковь, но и в секту или деструктивный культ. На этой 
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проблематике на Западе выросло целое направление – религиозная 
психотерапия, которая имеет там официальный статус самостоя-
тельного психотерапевтического направления. Это вполне зако-
номерный процесс, потому что оказание психологической или 
психотерапевтической помощи религиозным людям имеет свою 
собственную специфику, которую необходимо учитывать.  

9) Этнопсихологические аспекты психологии религии яв-
ляются очень важными, ибо, так или иначе, большинство народов 
отождествляет себя с какими-нибудь религиозными верованиями. 
Вскрыть психологические механизмы и закономерности этого 
процесса как на обще этническом уровне, так и для отдельного 
представителя этноса и призвана психология религии. Интересны 
этно- и географические особенности распространения религий. Так 
на примере христианства в Европе можно заметить, что южные 
европейские страны преимущественно католические, а северные – 
протестантские. Такая же картина наблюдается и в Новом Свете: в 
Северной Америке преобладает протестантизм, а в Южной – 
католицизм.Тесная связь этно-религиозных факторов наблюдается с 
политикой, что могло приводить к настоящим религиозным войнам. 
Причем сталкиваться могут не только интересы разных религий, но 
и разных конфессий одного и того же религиозного направления 
(католиков и протестантов в христианстве, суннитов и шиитов в 
исламе). При этом формируется психологический «образ врага», где 
на первом месте стоит его этническая и религиозная знаковость. 
Здесь кроются психологические корни религиозного экстремизма 
(extremism) (который при наличии финансовой поддержки пере-
растает в международный терроризм). 

10) При обращении к юридическим аспектам психологии 
религии в первую очередь вспоминаются нашумевшие случаи 
судебного отстаивания своих религиозных прав, например, зна-
менитые «обезьяньи процессы», когда американские родители-
христиане боролись против навязывания их детям изучения дар-
виновской теории эволюции, которая и по-настоящему научно не 
доказана, и противоречит христианскому мировоззрению. Многие 
судебные процессы на Западе также были связаны с борьбой с 
сектами, что происходило не просто и далеко не всегда успешно. 
Здесь надо иметь в виду эффект меньшинства: малая, но сплоченная 
группа, в политическом и юридическом плане может многого 
добиться, влияя на большую, но рыхлую группу. По такому прин-
ципу в настоящее время работают не только сексуальные, но и 
религиозные меньшинства: секты и деструктивные культы. Они 
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влияют на органы власти таким образом, чтобы легализовать и 
оградить свою деятельность, прикрываясь при этом лозунгами 
демократии, веротерпимости и т. д. 

11) В экономической области психология религии также 
имеет свои интересы. У известного западного философа и социо-
лога Макса Вебера есть работа «Протестантская этика и дух капи-
тализма», в которой он рассматривает важную роль протестантизма 
в становлении современного капитализма. Справедливости ради, 
надо отметить не меньшую роль и католицизма(Catholicism), с его 
заинтересованностью в науке, социальном и экономическом прог-
рессе. Но важной особенностью западного христианства, что като-
лицизма(Catholicism), что протестантизма, является то, что они 
потеряли начало соборности, которое осталось в православии 
(восточном христианстве). В результате в Европе все больше 
развивался индивидуализм, который в соединении с прагматизмом 
и экономической направленностью привел к тому, что сама эко-
номика стала превращаются в своеобразную форму религиозности, 
когда деньги становятся «золотым тельцом» для поклонения.В 
дореволюционной России православные ценности смягчали в эко-
номике дух наживы, привносили в нее стремление к благотво-
рительности и меценатству: на пожертвованные деньги строились и 
поддерживались детские приюты, школы, даже высшие учебные 
заведения (глубоко символично, что первый в России психоло-
гический институт был построен и оснащен на деньги купца). 

12) Психология искусства невозможна без изучения фено-
мена религиозного искусства (откуда, собственно говоря, и появи-
лись современные секуляризованные формы искусства). Много 
авторов пишут о цветовой символике, которая имеет свои особенно-
сти не только у разных народов, но и в разных религиях (см. работы 
ниже). Особенно интересен анализ христианской, православной 
иконы, ее антропологических и психологических установок. Впер-
вые в отечественной истории к подобным темам обратился священ-
ник Павел Флоренский, он как бы открыл заново православную 
иконографию для культурологического и научного анализа, что 
принесло важные результаты (например, выявление такого фено-
мена(fenomen), как «обратная перспектива» иконы, о чем писали 
даже в советское время). 

13) В психологии творчества есть важнейшие религиозно–
психологические проблемы, главная из которых заключается в том, 
что практически невозможно изучать творчество без Творца (с 
большой буквы). Проблема творчества оказалась настоящим кам-



 238 

нем преткновения для научного анализа: многие сотни исследо-
ваний и экспериментов, психологического, психофизиологического, 
социально-психологического характера, привели к однозначному, 
хотя и не афишируемому выводу — мы не знаем, как человек 
творит (и узнать это при помощи всех методов современной науки 
не представляется возможным). После этого мы может быть с 
должным пониманием отнесемся к христианской идее о том, что 
творческая способность человека есть отражение Божественного 
творчества, вложенного в человека самим Богом. А это означает, 
что духовно-творческую деятельность человека можно изучать 
только творчески и духовно (а не стараясь ее рационализировать до 
уровня «алгоритмов творчества»). При этом возможно и необ-
ходимо не только внешнее творчество (научное, техническое, 
художественное), но и творчество внутреннее – творение самого 
себя, в чем и состоит глубинный, духовный смысл подлинного 
творчества. 

14) В психологии науки просто невозможно пройти мимо 
факта религиозности самих ученых (не только гуманитариев, но в 
не меньшей степени и естественников), что уже является предметом 
изучения психологии религии. Это можно делать как биографиче-
скими, так и всеми другими методами. Особого внимание заслужи-
вает изучение религиозных установок самих психологов (как 
почивших известных психологов-классиков, так и современных 
авторов). Показательно, что в современных западных учебниках по 
истории психологии в обязательном порядке обращают на это 
внимание. Даже беглый анализ этого материала показывает, что в 
современной психологии появляется все большее количество авто-
ров, использующих оккультные, псевдорелигиозные идеи (когда 
сознательно, но нередко и неосознанно). Показательно, что неко-
торые современные «маги» и «колдуны» получают психологическое 
образование, чтобы прикрываться им в своей деятельности.  

15) Психолингвистические и психосемантические темы осо-
бенно важны для психологии религии, поскольку практически 
любая религия имеет описание своего учения, в устном, либо чаще 
всего в письменном виде. Сакральные религиозные тексты (Библия, 
Коран, Веды и т. д.) требуют особенного лингвистического и 
семантического подхода к себе, учитывающего их внутренний 
контекст (в каждой религии свой, особенный). Например, в хри-
стианстве существует целая наука толкования и понимания библей-
ского текста (экзегетика), которая за поверхностным, обычным 
смыслом показывает смысл духовный (который иногда может быть 
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совершенно иным, чем это видится с точки зрения обыденного 
подхода).  

16) История любой дисциплины крайне важна для понимания 
ее теперешнего состояния и возможных путей развития: это же в 
полной мере относится и к истории психологии. Что же касается 
религиозной тематики в ней, то здесь психология может дать 
большую фору любому другому научному направлению.В совет-
ское время представляли развитие психологии только в атеисти-
ческо-материалистическом ключе: как ее постоянную борьбу с 
идеализмом за права своей самостоятельности и научности (кото-
рых ей этот идеализм, читай, христианство, никак не давал). Но 
изучение дореволюционной отечественной психологии показывает, 
что являясь научной и по меркам того и настоящего времени, она 
была в более дружественных отношениях с христианством и что 
это, безусловно, имело свои определенные плюсы. 
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Резюме: Масонството пресъздава традициите на човешката раса 
за себе си, за да се гарантира еволюцията и опазването на вида. Масон-
ският ритуал е формална система на имитация. Структура, създадена 
специално за предаване на меми. Начин за адаптиране и обостряне на 
вродената човешка способност да имитира прехвърлянето на полезни 
човешки умения. Дори най-малките деца имитират човешки и цивили-
зационни ценности – първите седем години. Свободното масонството 
улеснява този процес за зрелите хора, където това не е толкова лесно, 
защото мемите се конкурират с натрупаното знание и опит. 
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Summary: Masonry – these are the traditions of the human race for 

themselves to ensure the evolution and conservation of the species. The Masonic 
ritual is a formal system of imitation. A structure designed specifically for 
transmitting memes. A way to adapt and exacerbate the inborn human ability to 
imitate the transfer of useful human skills. Even the smallest children imitate 
human and civilization values - the first seven years. Freemasonry facilitates 
this process for mature people, where this is not so easy because memes 
compete with others, after the accumulated knowledge and experience. 
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Вътрешните реалности при свободните зидари 
Мнозина от нас възприемат масонството като таен орден, 

който придобива голяма власт в обществото1. Малцина виждат в 
него учение, което  възпитава идеали и духовни ценности. За да се 
запознаем с духа на масонствотото и с неговото вътрешно значение, 
както и да потвърдим или отхвърлим всичките налични интер-
претации, е добре да сме обсъдили с Фостър Бейли произход, 
настояще и бъдеще на масонството в „Духът на масонството”:2 

Масонството пази човечеството, като насърчава търсенето на 
Светлината като основно занимание на човечеството и предава на 
поколенията предходните културни завоевания. Работата в масон-
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ската община не е безмислена система от символични процедури и 
церемонии, а представлява алегорично изображение на  Великия 
Божествен Процес, в хода на който ще се изпълни волята на Бога по 
отношение на човечеството. В хода на символичното пресъздаване 
Планът се открива на тези, които имат ключ към Смисъла на 
Символите, Числата и Ритуалите. Целта на масонското общуване е  
Обединяване на груповия дух и разкриването на груповото 
съзнание. Масонството е Система на символи и алегории, пред-
назначена да предаде вдъхновението на личността за човека, който 
търси как да подреди делата и живота си. Олицетворява Вечното 
търсене. Търсенето на Майстора, който защитавайки своите идеали, 
бива убит от онези, с които е работил. Масонството – това са 
Преданията на човешката раса за себе си. 

Масоните и другите: Всички са влезли в храма на живота, 
мнозина преминават в Света на учението и умножаване на знанията, 
някои са Възкръснали от мъртвите и надзирават работата. Свобо-
дата на масоните произтича от техния самоконтрол,  Равенството – 
от осъзнаването на  божествения произход на всички ни, Братството 
произтича от верността им към божествената цел и от верността 
един към друг. Масонството представлява  Система от символи, 
Сбор от алегории, в колоритна форма завоалиращи Всеобхватна и 
Универсална Истина. Пресъздава притчата за  Градежа, Смъртта и 
Възкресението на Великия Майстор Хирам Абиф. Така се изобра-
зява кризата, през която задължително трябва да премине всеки 
майстор зидар. Сам, без странична помощ, той трябва да посрещне 
тримата убийци. Масоните се срещат на Ъгъла, равняват се по 
Отвеса и се стараят да проверяват делата си  на Триъгълника. 
Символът в масонствотото е външната, видимата форма, в която 
трябва да скрие вътрешната духовна реалност. Кредото на масона: 
1. Бог живее и съществува, създавайки светове чрез Числото и Сло-
вото. 2. Човекът е син на Светлината, син на Бога – следователно и 
той е безсмъртен. Човекът се лута в тъмнината, той ще се обла-
городи чрез масонството, ще се научи да побеждава своите страсти,  
накрая ще премине през Портала на Смъртта и ще влезе в Живота: 
Вярата в Бога е Вяра в Безсмъртието. В ритулите на масонството 
постоянно се обикаля. На Първа степен кандидатът влиза в Храма и 
започва пътешествие от Запад на Изток, на Втора степен преми-
наващият върви Спираловидно към Средната стая, където ще полу-
чи платата си от Хирам Абиф, на Трета степен Майсторът обикаля 
от врата на врата, за да търси Изгубеното слово. Всичко е обиколки 
– обикаляне в търсене на Знанието. 
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Масонството е  символ на вътрешната духовна реалност, на 
истинската религия на човешкия род. Учените говорят за две раси, 
предшестващи нашата, като ги нарича лемурийска и атлантическа 
цивилизация. В древна Лемурия първото човешко същество е 
бродило по земята, по-близко до животните, нечувствително към 
ценностите на живота, с душа затворена в мрачна тъмница, какъвто 
е нещастният кандидат, чукащ на Врататата на Храма. После идва 
цивилизацията на атлантите и човешката раса достига точката, в 
която се заема да побеждава своите страсти и да развива Изкуството 
и Науката – започва да изкачва Стълбата, която ги води към Сред-
ната стая, за да бъдат Признати и Възнаградени. Такъв е урокът при 
Преминаватето на Калфата. Днес човечеството на нашата, арий-
ската раса, търсейки Светлината и постигнало Просветление, пре-
минало Двореца на Учението и  изкачило се по стръмния път на 
Знанието, е готово за по нататъшно  откровение. Може да му бъде 
позволено да получи Степента на Майстор зидар и Словото на 
Майстора,  което човечеството отдавна търси. То се изправя пред 
факта на Смъртта и проблема за безсмъртието и само тръгва към 
гроба. Със Съвместни усилия го възкресява Ложата на Майсторите 
Зидари. Има Небесна Ложа и тя се намира под Надзора на Великия 
Майстор на Вселената. Масонската ложа е миниатюрно копие на  
Божествената ложа, на Храма Господен, който е Вечен на Небето. 
Тя е земното проявление на небесния архетип. Посветените от 
Небесната Ложа са получили Словото-заместител на Майстора. Те 
не могат, или по-точно – предпочитат, да не знаят Истинското 
Слово до времето, когато Небесната ложа ще ги включи в Себе си, 
след тяхното Възкресение – всички човешки синове.3 

 
Митове и символи в ритуалите 
Митовете и символите в ритуалите на масоните са подробно 

изследвани в съвременността от Робърт Ломас, „Отговорът на 
Хирам”:4 „Искате да почувствате центъра на Средната стая, но не се 
получава, не знаете как. Искате да станете не само по документ и на 
думи, Посветен и Майстор. Искате да идентифицирате личността, 
известна ни като Хирам Абиф, както и да откриете изгубените 
тайни на масонствато. Научили сте няколко истини от допирането 
на Занаята, но не сте станали по-посветени в някакъв друг смисъл, 
освен в чисто формален. Постарайте се да анализирате психологи-
ческите инструменти на масонството. С какво масонството променя 
членовете си – как ги прави по–добри граждани и как те на свой ред 
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облагородяват обществото. И ще откриете, че това става чрез 
ритулът, митът и символът.” 

МЕМИТЕ И МИТЪТ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ РИТУАЛА 
Митовете, създавани от различните групи хора, определят 

ценностите и вярванията на тяхното общество. Тези митове могат 
да надживеят създателите си. Старогръцките митове са  добър при-
мер за това: 1. В епохата, когато са били млади, гордостта и вярата в 
тях обединила разединените племена; 2. Вдъхновили скулптори и 
поети, чиито произведения  върху митовете останали недостижими 
творения; 3. Достигнали до други народи и времена, за да поставят 
Гърция в позицията и днес на важна световна държава. 

Легендарната авторка на „Хиляда и една нощ” Шехерезада се 
спасила от смърт, благодарение на умението си да разказва при-
казки, легенди, митове. Разказването на митове и приказки е един-
ственият литературен инструмент, способен да окаже въздействие 
върху тирани и диваци. Макар да била ненадмината в описанията, 
толерантна в преценките си, изобретателна в действията, възвишена 
в морала, блестяща в очертаването на героите, експерт в познанията 
си, тя оцеляла, тъй като  успяла да накара палача си да се пита какво 
се случва по-нататък, като на всяко зазоряване спирала разказа си, 
за да не бъде обезглавена. 

Историите са начин да осмислим получената информация. 
Сами по себе си купища данни и факти са лишени от всякакъв 
смисъл, докато не ги подредим в разказ. Всички религии се осно-
вават на митове, тъй като по отношения на вътрешния духовен 
живот митовете могат да изградят най-дълбоките и истински стано-
вища за човешкото състояние. Темата на мита се свързва с човеш-
кия дух по начин, по който не могат да го напряват нито логиката, 
нито разумът5. 

КАКВО Е МИТЪТ В МАСОНСКИЯ РИТУАЛ? 
Масонското посвещение започва със странстване за търсещия, 

той е призован да пътува, а друг му показва пътя. Поклонни-
чеството е  благочестиво или молитвено пътуване до свято място, 
което е духовно търсене под формата на географско пътешествие. 
Физическо пътешествие с духовна дестинация. Поклонничеството е 
дълбок човешки инстинкт. 

Човешкото същество живее в екзистенциална тревота. За да се 
защитим от вцепеняващия ефект на страха, създаваме митове и 
ритуали, за да намалим ужаса от собствения си край. Много от 
митовете ни помагат да се освободим от страха, а масонското 
поклоничество принуждава следващите го да се изправят лице в 
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лице с факта на смъртта, и да се чувстваш удобно с нея е част от 
тайнството и от привилегията на масонството. Смъртта е единстве-
ният аспект от реалността, който хората не смеят и не са в състоя-
ние да погледнат в лицето. Смъртта е и върховния парадокс – тя 
разкрива фундаменталното противоречие между наследството на 
нашите гени и  наследството на нашия опит6. 

Разказването на митове създава социални и религиозни систе-
ми, които са жизнено важни за хармоничния живот на хората. 
Защото хората имат определени очаквания от социалния живот и 
морала, и как това се свързва с представите им за свръхестест-
веното. 

Механизмите за културна трансмисия в ума са наречени от 
антрополозите „меми”. Мемите могат да бъдат мелодии, идеи, 
фрази, носии, керамични технологии, строителни техники. Мемите 
преминават в мемичния фонд, като прескачат от умове в умове, от 
мозък на мозък, чрез имитация. Човешкият мозък и съзнание са 
съчетание между „гени” и „меми”. Мемите могат да се появат само 
когато гените са  осигурили мозъци, способни за имитиране. Някой 
от мемите се утвърждават, някой – не. След това обаче мемите 
заживяват свой самостоятелен живот. Ако гените са характерни за 
всички живи същества, то мемите са характерни само за „хомо 
сапиенс”-а. Един ню йоркски гълъб, който живеве в средата на 
непрекъсната информация от вестник „Ню йорк таймс” и на из-
лъчванията на телевизия „Си ен ен”,  не в състояние да си намери от 
този факт и една троха повече, за разлика от това, как тази среда 
влияе на един ню йоркски гражданин, как го прави отворен 
космополит. 

Знаейки, че мемите са движещата сила във възхода на човеш-
ката цивилизация, масонството е развило мощни средства за раз-
казване на истории и насаждане на мисли в умовете на после-
дователите си. 

Масонският ритуал е формална система на имитиране. Струк-
тура, предназначена специално за предаването на меми. Начин да се 
пригоди и изостри вродената човешка способност за подражание за 
предаването на полезни човешки умения. Още от най-малки децата 
чрез подражание усвояват човешките и цивилизационните ценности 
(първите седем години). Масонството улеснява този процес за 
зрелите хора, при които това не става толкова лесно, защото мемите 
се конкурират с достатъчно други, след натрупаното познание и 
опит7. 
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В процеса на трасмисия на меми има и нещо повече от просто 
възпроизводство. Има културни епидемии. Човешките  умове се 
обитават от голяма популация на представи. Повечето от тях могат 
да се намерят само в един индивид, но някой се срещат в приб-
лизително едни и същи форми, в различни представители на една и 
съща група. Някой се свързват с човешката представа за общност. 
Религиозните концепции в човешките общества ползват точно това 
– те са толкова успешни, защото съчетават въздействие върху 
черти, имащи отношение към общото в различни ментални системи.  
Това търси и прави масонството чрез масонския ритуал. Например. 
Моралното ни поведение  ни кара да се чувстваме комфортно със 
самия себе си. Ако повечето индивиди от един вид чувстват 
наградата за моралното си поведение, това дава еволюционно 
предимство на вида. Като идентифицираме себе си с морални герои 
от вълнуващи истории, ние им подражаваме и споделяме тяхната 
известност и слава. Така имаме причина да се чувстваме по-добре 
заради нечие морално поведение. 

Тъй като  знаели за потенциалните заплахи навсякъде около 
тях, древните хора вероятно са възприемали света като едно сложно 
и безкрайно опасно място. За щастие големият мозък, който по-
ражда тези страхове, осигурявал също така и начин да се справя с 
тях. Това били идеи, които защитавали хората – закони, култури, 
религии, наука – които им давали възможност да се приспособят 
към света. Всички високи постижения на човечеството могат да се 
сведат до нуждата на ума да намали непоносимото безпокойство. 
Когато осъзнаваме, че ще умрем, това познание събужда у нас цяла 
поредица от въпроси и безпокойства. Защо се раждаме, щом ще 
умрем. Какво е мястото ни в живота и във вселената. Какво ще се 
случи след нас, след като умрем. Как можем да живеем в този не-
сигурен свят и да се наслаждаваме на живота, без да се страхуваме – 
интересува ли ни отговолът на този въпрос? Един от начините за 
намаляване на безпокойството е намирането на смисъл в света. Това 
са практикували и практикуват  масоните, от древни времена – до 
сега. 

КАКВО ПРАВИ МИТЪТ, КАКВО ИЗВЪРШВА В ДУХОВ-
НАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕКА? 

Митът дава информация за някакъв пораждащ страх факт. 
Защо съществува злото в света. Митът и отговаря – защото Ева 
изяла въпреки забраната ябълката. Вече има кого да обвиняваме, и 
проблемът се редуцира до нещо по-разбираемо и до нещо по-
решимо: няма да нарушаваме божиите заповеди и няма да си 
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докарваме на главата злото. И се успокояваме. Всеки мит може да 
се  сведе до няколко елемента: 1.разглежда жизнено важен въпрос; 
2.представя проблема като  две конфликтни противоположности; 
3.помирява противоположностите чрез действия на някакви духов-
ни сили. Резултат - хората не се безпокоят вече  по този проблем. 

Ето мит от 28–ма степен на Шотландския ритуал: В природата 
няма истинска смърт. Всичко е живо. Онова, което наричаме смърт 
е промяна. Върховният разум, бидейки неизменен, е следователно и 
безсмъртен. Веднъж изказани, мислите са безсмъртни. Нима източ-
никът, от който произтичат те, е по-малко безсмъртен от тях. Как е 
възможно да съществуват мислите, ако душата, която ги е поро-
дила, изчезне? Възможно ли е вселената, изречените мисли на Бог, 
да продължат да съществува, а Него да го няма. В този мит смъртта 
не е край, а промяна. Митове, които удовлетворяват структурните 
нужди на състоянието ни, са приятни за слушане. Те резонират в 
нас и намаляват ужаса от неизвестното, като ни разказват една 
смислена история за безмислен страх. Ако смъртта не е край, а 
просто промяна,  тогава какво страшно може да има в нея. 

А ЗАЩО ТОЛКОВА ПЪТИ ТРЯБВА ДА ПРЕЖИВЯВАМЕ 
ЕДНИ И СЪЩИ РИТУАЛИ И ДА СЛУШАМЕ И ДА ПРЕСЪЗ-
ДАВАМЕ ЕДНИ И СЪЩИ МИТОВЕ, КОИТО ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ 
СМЕ ЧУЛИ И ЗНАЕМ?  

Мъжката пеперуда, която е много семпъл биологичен вид, 
извършва седем ритулни действия, преди да да се съвъкупи с 
женската, а тя седем пъти му отговаря със ответни действия. Така 
ритуалите, изпълнени между тях позволяват, без да се познават 
предварително, да стигнат до контакт колкото може по бързо, и 
бързо да създадат поколение. Разпознават се с помощта на невроло-
гично общуване. Това е биологичен отговор, при който повтаря-
щите се ритми карат нервните системи на  двата индивида да 
вибрират в хармония. Невробиологията на ритуала на масоните  
действа по същия начин. 

Калифорнийският университет прави преглед на ефектите от 
участието в различни ритуали – молитва, религиозни служби, меди-
тация, физически упражнения. Учените установяват серия благо-
приятни ефекти – понижено кръвно налягане, забавен сърдечен 
ритъм, по-бавно дишане, понижени нива кортизол, засилване на 
имунната система. Всички тези функции се регулират от хипота-
ламуса и автономната нервна система на мозъка, а ритмичните 
действия, свързани с мото от ритуалите, могат да предизвикат 
промяна в умственото състояние. Съчетаването на повтарящите се 
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действия с  преднамерено пресилени и  престорени жестове може да 
доведе и  да предизвика електрическа активност в амигдалната зона 
на мозъка. Именно там афинитета към слушането и разказването на  
митове се съчетава с емоционалните импулси, за да се получат 
мощни средства за предаване на информация. Ето в тази среда 
масоните използват ритуалите за намаляване на екзистенциалния 
страх, като ни карат да чувстваме, че съществува  велик създател,  
който иска да се събере с нас, и  към когото се връщаме, след като 
умрем. 

Ритуалът взема духовния разказ и го превръща в духовно 
преживяване. Той използва нещо, в което вярваме, и го превръща в 
нещо, което можем да почувстваме. Позите и движенията също 
имат своето обяснение. Трудната поза се създава, за да създаде 
напрежение в крайниците - в краката, в ръцете, като ритуално 
средство, целящо освобождаването на хормони на стреса в кръвта 
ни и модулиране на мозъка ни. 

ЗА КАКВО СА СИМВОЛИТЕ В  МАСОНСТВОТОТО?  
Масонството е нравствена система, забулена в алегории, които 

се разкриват чрез символи. Какви са тези символи и защо точно те 
се използват за разкриване на митовете и алегориите?8 

Символите са абстрактни и геометрични, но носят в себе си 
дълбоко значение. Ромбовете, триъгълникът – изглеждат почти гру-
би символи, но се оказва, че те имат ключова част от символичното 
значение за човечеството. Най-древните симоли, дело на човешка 
ръка, са открити в Южна Африка, Бломбос Кейв, на 250 км. от 
Кейптаун, форми върху пиритна руда, нямат приложна форма, 
значи са за украса, 5 и 8 сантиметра с формата на ромбове. 
Отбелязват ъгъла между сенките, хвърляни при изгрева на слънцето 
при лятното и зимното слънцестоене - 57 градуса. Ромб е образу-
ваната фигура от наложените един върху друг винкел и пергел. 
Ромб е символа на култа към Богинята Майка, наложени един върху 
друг два знака на буквата „ве” – символа за женското начало винаги 
през вековете – символа на  женския полов орган от скиците на 
Леонардо до надписите в мъжките тоалетни днес. Обърнатият надо-
лу триъгълник е чашата, символизираща женското начало. Много 
ромбове са мрежата, която също е древен символ, братовчедката на 
мрежата е шахматната дъска. Спиралата – най-често срещан орна-
мент при най-древната намерена керамика - на дъното на съдовете.  

Рисунките позволяват на хората да изразяват идеи и чувства, за 
които думите са прекалено сложни и неясни и не се побират в 
техните рамки. Подсъзнателният подтик към потене се нарича 
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кожно галванична реакция, тя е причината да се долавя емоцио-
налната реакция, улавяна с детектора на лъжата. На кое реагира 
емоцията в човека: при експеремент с показване на набор от 
символи, участниците в експеремента реагират на ромбовете от 
Бломбос. При друг експеримент с участници, които получили зада-
чата да нарисуват последните си най-горещи емоции, рисунките 
най-често повтарят ромбовете на Бломбос. Ето това, най-въздей-
стващото, използват масоните в ритуалите си. Символите са оце-
лели, защото са инстинктивно привлекателни. Те са форми, които се 
харесват на мозъците ни, заради въздействието на някаква еволю-
ционна сила. 

 
Възбуждане на духа с цел себепознание 
Според Робърт Ломас в „Отговорът на Хирам”, организираното 

масонство в днешни времена е опит за въздействие на ритуалите 
върху емоциите и интелекта за възбуждане на духа с цел себе-
познание9. 

НЯКОЛКО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА МАСОНСТВОТО – И ВСИЧ-
КИТЕ  ВЕРНИ 

Масонството е Система от древно познание, разказвано с 
алегории и разкривано чрез символи. Чрез тази система Науката и 
Емоцията позволяват на Духа да се освободи и да достигне нови 
висини. Масонството е Толерантен път за духовно усъвършен-
стване. Ако не харесваш живота си, можеш да го промениш. 
Масонът е човек, който контролира собствения си живот и има 
дарбата да учи другите да следват примера му. Масонството е 
приятно социално забавнелие. Масонството е чудесен източник на 
духовни учения и на научно вдъхновение. Масонството е система за 
себепознание, основаващо се на мит, алегория и символизъм. 

ВЯРАТА ВЪВ ВЪРХОВНО СЪЩЕСТВО 
За да бъдеш масон,  трябва да споделиш вярата, че в основата 

на цялата Вселена има някакъв ред. Писателят Ричард М. Бък  има 
общоприето определение за  „космическото съзнание”: „Вселената 
не представлява мъртва материя, а тъкмо обратното – тя е едно 
живо Присъствие”.10 Масонският път към космическото съзнание 
минава първо през вярата във Върховното същество, а после, през 
взаимоотношения със Силата, намираща се в основата на Вселе-
ната. Религиите наричат тази сила Бог, за учените тя представлява 
законите на физиката, а масоните – В:.А:.В:. Исак Нютон, в съчи-
нението си „Принципиа Математика”от 1725 г. дава следното 
определение за Върховно същество: „Тази тъй прекрасна система от 



 249 

слънца, планети и комети, може да е плод  единствено на замисъла 
и силата на разумно същество. И ако неподвижните звезди са 
центрове на подобни системи, също породени от мъдър замисъл, то 
всички те трябва да са подчинени на един общ принцип. Още 
повече, че светлината на неподвижните земи е същата като свет-
лината на слънцето и преминава от всяка система до останалите. И 
за да не могат звездните системи да паднат една върху друга под 
силата на привличането, то е трябвало да ги разположи на огромни 
разстояния една от друга. Това същество управлява всички неща не 
като душата на света, а като Господар на всичко. И поради своята 
власт той не бива да се нарича Господ Бог или Вселенски Владетел, 
тъй като Бог е относителна дума и е свързана със слуги. А Божество 
е властта на Бог не върху собственото му тяло, както смятат онези, 
според които Бог е душата на света, а върху слугите. Върховното 
същество е вечно, безкрайно, абсолютно съвършено, всемогъщо и 
всезнаещо. Познаваме го по неговите най-мъдри и съвършени 
механизми и крайни цели”.11 

Мартин Фолкс дава още разяснения за вярата на масоните във 
Върховно същество и във Вечния и взаимосвързан живот на 
Вселената: „Вярата във Върховно същество е необходима, за да 
осъзнаете, че във Вселената всичко е взаимно свързано. Трябва да 
знаете, че сте част от Вселената, и че когато променяте себе си, 
променяте и Вселената. Това е пътя към истинският масонски 
морал, когато осъзнаете, че  всяко същество е едно живо  същество. 
Болката на другия е болка за вас. Ако причиняване болка на света 
или на друго живо същество, вие наранявате самите себе си”.12 

СИМВОЛИКАТА  И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В РИТУАЛИТЕ 
Масонството е древна наука, способна да задвижи човешката 

амбиция и творчество. Масоните не искат да издават тайните си на 
недостойните. Посветените скриват същността на своите учения и 
свещени насоки в символи и знаци, които се разкриват единстве-
нено на достойни последователи в специални ритуали и при 
положена клетва, че ще се пази тайната. Един от основните уроци 
на масонството е, че за да разбереш нещо, трябва да го изживееш. 
Промених ли се от  и след рекрутирането ми за масон? Ако не си 
опознал ритуала, ако не си разчел символите, ако не си съпреживял 
легендите – ти продължаваш да членуващ, без масонството да те е 
променило нито на йота. Истинските тайни на масонството не могат 
да бъдат издадени, откраднати или олицетворени. Те трябва да се 
изживеят. Както казва писателката Глория Саймън: „Кажи ми, и ще 
забравя. Покажи ми, и може и да не си спомня. Въвлечи ме, и ще 
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разбера.” Ето защо и Робърт Ломас смята, че „ритуалите въздей-
стват по систематичен, психологически начин, усъвършенстват 
знанието и морала на участниците”13: 

– На заседания на Първа степен се тълкува значението на 
четирите писклюла на килима: Умереност, Сила на духа, Благо-
разумие и Справедливост. Или се напомня принципа в извърш-
ването на общата работа по изграждането на Храма: Не бива да 
омаловажаваш или да преувеличващ несъвършенствата на своите 
събратя. Или се повтаря и потретва Свещенния закон на Всевиш-
ния: В сила ще установя своя закон в този мой дом, за да пребъде 
завинаги. 

– Втората степен показва, че напредъкът не е, както ни се иска,  
по права линия. Приближаването към Истината, която е невидима 
за нас, докато я търсим, минава през вита стълба, през спирало-
видни движения, които не са нищо друго, а многобройни ритуали, 
които трябва да се практикуват, за да се стигне Центърът на 
Познанието. 

– Южният стълб се нарича Боаз, на името на прадядото на цар 
Давид. Името се свързва „със сила”. Северният стълб се нарича 
Яхин, на името на първосвещеника на Йерусалим, който съветвал 
цар Соломон при освещаването на Храма, масоните свързат това 
име с постоянство и че „целта му е да установява”. Двата стълба с 
имената си олицетворяват Свещения закон на Всевишния: В сила 
ще установя своя закон в този мой дом, за да пребъде завинаги. 
Южният стълб е поставен там, където слънцето изгрява в най-
тъмния ден на годината и върху него е поставено земното кълбо. 
Той символизира мрака, обгръщащ материалния свят. Северният 
стълб се намира там, където слънцето изгрява в най-светлия ден и 
отгоре му е поставена небесната сфера. Той символизирае озаре-
нието и хармонията на свещения закон, а те могат да се потърсят 
чрез познание в центровете, върху които са поставени глобусите.  

– Посветеният чирак го поставят от мрака на профанския свят  
в североизтока, където светлината е най-голяма в лятното слънце-
стоене, за да му покажат към какво да се стреми. Новопреминалият 
калфа го поставят в югоизтока, където е най-големият мрак на 
зимното слънцестоене, за да му се покаже, че неговият дълг е да 
продължи да търси светлината и да я върне в света. 

– Паролата на калфата – напомня, че свободата да строим се 
дължи на труда на селяните, които събират житен клас край буен 
поток, и само излишъка на събрано зърно ни позволява да  бъдем 
освободени от работа на полето, за да можем да се качим на 
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строителното скеле, за да издигнем велик храм за доброто на 
всички. Спиралата напомня, че ритуалът трябва да се повтаря много 
пъти, преди да се продължим към нивото на средната камера, 
където получаваме своята награда и споделяме скритото познание 
за центъра. 

– Петицата, която прави ложата цяла, символизира 5 стила в 
архитектурата – тоскански, дорийски, йонийски, коринтски и 
съставен. 

– Седмицата – говори за седемте и повече години, които са 
необходими, за изграждане на съвършенството и в храма, а също и 
за седемте науки и изкуства: граматика, риторика, геометрия, 
аритметика, астрономия, музика, логика. 

– Щом се озовем в Средната камера на храма, получаваме 
спечеленото с труда си – нито повече, нито по-малко. Възнаграж-
дението идва от собствения ни ум и затова не може да бъде 
оспорвано. В центъра на средната камера има един дълбок символ – 
буквата „джи” в центъра на пламтяща звезда. Ние го наричаме 
„Слава” – „Глори” и символизира Великия Геометър на  Вселената, 
на чиито свещени закони трябва да се подчиняваме безпрекословно 
и да ги приемаме с радост. Масонството е сериозна духовна 
система, според която човекът е съставен от три части: елемен-
тарна, или емоционална самоличност, ментална, или интелектуална 
природа и духовна същност, която е  част от Славата в Центъра.14 

– Когато си повдигат в  степен майстор, се очаква символите на 
смъртта, които осветява изгряващата Утринна звезда, да ти 
помогнат да се замислиш върху неизбежната си съдба и да насочиш 
усилията си към най-ценното – себепознанието. С обиколките край 
ковчега се показва на „умрелия” как животът щеше да продължи и 
след смъртта му, и изводът от това познание е, че в живота има 
нещо повече отколкото възприемането на Аз-а. Светът няма да 
престане да съществува след като си отидеш.13 

– Със смърта на Хирам, тайните за Центъра са загубени. Всич-
ки майстори чрез петте опорни точки по света се опознават, 
тръгвайки да търсят изгубеното слово. Разделени на три групи, една 
група нищо не намерила, втората – намерила гроба на Хирам, 
третата – намерила в една пещера убийците на Хирам. Тези, които 
намерили гроба на Хирам, присъствали на достойното му погре-
бение, облечени в бели престилки и бели ръкавици, които симво-
лизират невинността им. Онези, които намерили убийците – имали 
преживявания, които се тълкуват в допълнителните степени. 
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– Дъската на първа степен се занимава с обучението на тялото, 
на втора степен – с културата на ума, на трета – тя е посветена на 
събуждането на духа. Майсторът зидар трябва да се научи да 
подчини желанията на тялото си, за да направи егото си свой слуга, 
а не господар. Духът не е свободен да израстне, докато не отмре 
господството на материалните принципи. За постигането на май-
сторство е необходимо отмирането на личните желания за мате-
риални придобивки и положение, докато не изчезне всяка светска 
съблазън и амбиция, способна да ви отклони от целта. Един-
ственият край на твоето его е смъртта му. Това показва обиколката 
на братята около ковчега, в който си, докато те  подготвят за 
майстор. Като е така, нека ти да разбереш това и да се погрижиш да 
не позволяваш на егото ти да попречи за развитието на твоите 
таланти и умения в обществото. Целта за построяването на живия 
храм е създаването на човек, който може да допринася за общест-
вото и да остави след себе си нещо повече, от онова, което е заварил 
– с други думи: направи света по добър от колкото е бил, когато се е 
появил в него. „Нека лежащите пред тебе символи на тлеността да 
те накарат да се замислиш за неизбежната си съдба и да насочат 
вниманието ти към най-интересното от всички изследвания – 
познанието на самия себе си”. Майсторът зидар трябва да се научи 
да  остави ламтежа си за материални облаги и постове да отмрат. 
Трябва да се научи да контролира и потиска желанията на своето 
его, за да се почувства като част от обществото, от Вселената като 
цяло. Едва когато престанеш да се боиш от смъртта, ще разбереш, 
че онова, което вършиш за другите, като изследване, обекчение и 
милосърдие, е по важно от превъзнасянето  на самия себе си.14 

– Истинският майстор зидар е онзи, който е извършил вели-
кото дело на себеотрицанието, който е умрял със смъртта на егото и 
е изживял свързаната с нея трансформация. Тази липса на страх от 
бъдещето те оставя свободен и способен да използваш изцяло 
талантите си, за да изградиш с делата си сграда, която да оцелее и 
след физицеската си смърт. Влизането в майсторска степен е 
„Добре дошъл  при изучаването на духовния център на самия себе 
си !” 

Накрая, нека припомним стъпките в масонството, очертани 
чрез ритуалите от Робърт Ломас: 1. Въпросът за Върховното съ-
щество – Интересува ли ме търсенето на смисъла на живота?                 
2. Първа степен – Изучаването на емоциите ми. 3. Първата Чер-
тожна дъска – Как си взаимодействат четирите части на човешката 
личност. 4. Втора степен – Развитието на интелектуалните ни 
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учения. 5.Втората чертожна дъска – Спиралният път към скритият 
център. 6.Трета степен – Изживяването на смъртта на моето его. 
7.Третата чертожна дъска – Начин на съчетаване на интелект, 
емоция и его за освобождаване на духа.15 
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Резюме: Настоящият доклад разглежда потребността от уникал-

ност като основен мотив за  иновативността на съвременния потре-
бител. Разкрита е същността и особеностите на двата конструкта. 
Предложено е изследване, проведено в извадка от 1106 български 
респонденти, проверяващо основното допускане за наличие на причинно-
следствена връзка между потребността от уникалност и потреби-
телската иновативност. Резултатите от проведения регресионен анализ 
демонстрират статистически значимо влияние на мотивацията за  
уникалност и отделните й измерения върху  иновативността на потре-
бителя. По конкретно, най-силна предиктивна способност има измере-
нието непопулярен избор, следвана от тази на креативния избр и 
избягването на сходство. В допълнение резултатите се  анализират и 
съпоставят с данни от други изследвания, проучващи връзката между 
разглежданите конструкти 

Ключови думи:потребност от уникалност, потребителска инова-
тивност, иновационен продукт, приемане 

 
CONSUMER INNOVATIVENESS AS А MANIFESTATION 

OF THE NEED FOR UNIQUENESS 
 

Tatyana Yordanova 
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Summary: The present report addresses the need for uniqueness as the main 
motive for the innovativeness of the modern consumer. The essence and 
peculiarities of the two constructs are revealed. A survey conducted in a sample 
of 1106 Bulgarian respondents was offered which verified the underlying 
assumption of a cause-and-effect link between the need for uniqueness and 
consumer innovativeness. The results of the conducted regression analysis 
demonstrated a statistically significant impact of the motivation for uniqueness 
and its individual dimensions on the innovativeness of the consumer. In 
particular, the dimension of unpopular choice has the strongest predicative 
ability, followed by the creative choice and the avoidance of similarity. In 
addition, the results are analyzed and compared with data from other studies 
exploring the relationship between the constructs under consideration.  
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Въведение 
В съвременния динамичен свят иновациите имат ключова роля 

за растежа и оцеляването на бизнеса.Създаването на иновационен 
продукт се превръща в основна стратегия на компаниите, гаран-
тираща им конкурентна позиция и успех на пазара. Организациите 
ежегодно отделят огромни ресурси за развойна и научноизследо-
вателска дейност, за да ускорят продуктовите иновации и отговорят 
на потребностите на пазара и бързото технологично развитие(Sood 
&Tellisр, 2005). Проучвания показват, че между 40 и 90% от 
иновационните продукти не успяват да постигнат желаните от 
компаниите финансови цели (Schnurr, 2005). Tова насочва изследо-
вателския интерес към иновативността на личността, сочена като 
основен фактор за успеха на иновационния продукт. Инициират се 
множество изследвания, които проучват същността на феномена и 
онези фактори, които стоят в основата му и създават благоприятни 
предпоставки за неговото  проявление. Смята се, че иновативността 
на потребителя е проява на редица функционални, хедонистични, 
социални и когнитивни мотиви. Потребността от уникалност се 
разглежда като един от основните социални мотиватори на потре-
бителската иновативност. Връзката между двата конструкта не е 
достатъчно добре проучена в световен мащаб. В български контекст 
изследвания в тази посока липсват. Настоящата разработка се 
фокусира върху разглеждане на връзката между потребителската 
иновативност и потребността от уникалност. 

 
Потребителска иновативост 
В научната литература съществуват множество дефиниции на 

потребителската иновативност. Най-общо може да се определи като 
готовност и желание да се опитват нови стимули на полето на 
пазара, т.е. отвореност към нови преживявания. Иновативността на 
личността има генетичен произход (Hirschman & Stern, 2001; 
Hirschmaн, 1980), т.е. всеки индивид се ражда с определено ниво на 
конструкта (Hynes & Lo, 2006), което според някои автори  може да 
бъде социално повлияно (Hirschman, 1980; Rogers, 2003). Обозна-
чава се с термини като „присъща“, „обща“ или „глобална“ потреби-
телска иновативност. 

Им и колеги разглеждат иновативността като генерализирана 
ненаблюдаема черта, изразяваща когнитивния стил на личността, 
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отнасящ се до индивидуалния процес на информационна преработ-
ка и вземане на решение. Добавят, че тя отразява присъщата на 
потребителя новаторска личност (Imet al., 2007). 

Сходно е и разбирането на Левит и Уолтън, които дефинират 
конструкта от гледна точка на възприемчивостта на личността към 
нови стимули и преживявания, и го разглеждат като отвореност към 
информационна преработка. Авторите подчертават, че индивидите 
с изразена иновативност притежават способност конструктивно да 
използват получената информация за иновацията, без значение дали 
тя е резултат от целенасочено търсене, или е случайно възприета от 
личността. Тези потребители имат потенциал да разпознаят новата 
идея и възможните ѝ приложения (Leavitt &Walton, 1975). Oтворе-
ността към информационната преработка представлява когнитивен 
стил, включващ перцептивни, атитюдни и интелектуални харак-
теристики на потребителя, които оказват влияние върху начина, по 
който той/тя ще реагира на иновационните продукти и свързаните с 
тях усещания, преживявания и комуникация (Joseph & Vyas, 1984). 

Изследователи като Хиршман и Манинг и колеги разглеждат 
общата потребителска иновативност като „присъщо търсене на 
новост“, отразяващо характерната за индивида склонност към 
търсене на новото и различното в сферата на потреблението 
(Hirschman, 1980; Manning et al., 1995). Тя е вътрешен драйв, или 
мотивираща сила, предизвикваща информационна активност у 
потребителя(Pearson, 1970). Хиршман подчертава, че присъщото 
търсене на новост е свързано с иновационното поведение посред-
ством т.нар. „актуализирано търсене на новост“ (Hirschman, 1980), 
или съвкупността от дейности, насочени към придобиване на 
информация в сферата на потреблението. 

В теоретичната концепция на Мидгли и Даулинг иноватив-
ността е базирана на комуникационната независимост на потреби-
теля и се определя като степента, в която личността взема решение 
за приемане на иновационния продукт независимо от споделения в 
социалната среда опит (Midgley&Dowling, 1978). Авторите приемат, 
че хората се различават от гледна точка на степента, в която 
разчитат на външна подкрепа, когато решават да се ангажират с 
иновационно потребителско поведение. Индивидите, които не са 
склонни да търсят информация от социалното си обкръжение, ще 
приемат иновацията по-рано от останалите (Midgley&Dowling, 
1978). С други думи, високата възприемчивост към новата идея се 
свързва с ниска зависимост от хоризонталната комуникация или 
споделения опита за продукта в социалната среда. Иновативността е 
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тази, която ръководи решението на потребителя да се  включи в 
иновационно поведение, а не информацията, основаваща се на 
персоналния му опит с продукта, която е обект на междуличностна 
комуникация. 

Според представата на Стийнкамп, Хофстеде и Ведел потре-
бителската иновативност е личностна предиспозиция, насочена към 
закупуване на нови продукти и марки, а не задоволяване с 
предишния потребителски избор и модели на поведение (Steenkamp 
et al., 1999). 

Обобщавайки гореизложеното можем да изведем следната 
дефиниция за присъща потребителска иновативност - личностна 
черта, изразяваща готовността и желанието на личността да търси 
новото и различното в сферата на потреблението. Свързва се с 
отвореността към информационната преработка и независимостта 
на решението за приемене на иновацията (продукт или услуга) от 
споделения опит в социалното обкръжение. 

На основата на преглед на литературата в разглежданата 
област Рорих посочва четири възможни обяснения за конструкта. 
Приема, че той може да бъде израз на: потребността от уникалност, 
потребността от стимулиране, независимостта на индивида от 
комуникацията с другите и потребността от новост (Roehrich, 2004). 

 
Потребност от уникалност 
Индивидуалността е изключителна характеристика на всяка 

личност (Allport, 1961). Човекът е неповторимо творение на при-
родата със своя уникална генетика, проявяваща се във физическите 
и физиологичните му характеристики (Williams, 1956).  

Конструктът на общата потребност от уникалност е дефиниран 
от Снайдер и Фромкин като „преследване на различие“. Той отра-
зява мотивацията за контраконформизъм – мотивация за разграни-
чаване на Аза от другите, и е детерминиран от стремежа на 
индивида да се чувства различен, отличавайки се от масата. Всеки 
човек изпитва потребност да заяви себе си като уникален и 
неповторим. 

Начин за демонстриране на уникалността на личността са т. 
нар. „атрибути на уникалността“. Те се разглеждат като социално 
приемливи измерения, чрез които индивидът може да прояви своята 
отличителност; определят го като различен от референтната му 
група и могат да имат физически, материален, информационен и 
друг характер (например нагласи, външен вид, личностни харак-
теристики, приятели, потребителски продукти, членство в групи и 
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др.). Приема се, че индивидите демонстрират своята уникалност по 
отношение на онези измерения, които са от първостепенно значение 
за собствената им Аз-концепция и същевременно не водят до 
социално отхвърляне (Snyder& Fromkin, 1977). 

Общата потребност от уникалност може да бъде проявена в 
много и различни области. Индивидът може да постигне отличител-
ност посредством демонстриране на материални притежания (Belk, 
1988), стил на междуличностно взаимодействие (Maslach et al., 
1985), научна област, в която притежава експертни познания (Holt, 
1995), и др. 

Разгледан в контекста на потребителското поведение, 
конструктът се дефинира като личностна характеристика (Lynn & 
Harris 1997; Snyder & Fromkin 1977; Tian & McKenzie, 2001), 
изразяваща се в търсене на различие по отношение на другите чрез 
придобиване, демонстриране и използване на стоки и брандове, с 
цел развитие и подобряване на персоналния имидж и социалната 
идентичност на личността (Tian & McKenzie, 2001; Knight & Kim, 
2007 ). Представена по този начин, потребността от уникалност на 
потребителя е допълнение към общата потребност от уникалност в 
домейна на потребителското поведение. С други думи, потреб-
ността от уникалност на потребителя е част от общата потребност 
от уникалност, присъща на всеки индивид, но проявена на полето 
на пазара.  

Изследвания показват, че потребността от уникалност варира 
при отделните индивиди и ситуации (Snyder& Fromkin, 1977, 1980). 
Някои потребители проявяват силно желание да се отличат от 
останалите, докато други развиват ниска потребност от уникалност 
(Snydcr&Fromkin, 1980). На тази основа конструктът може да се 
разглежда като континуум, в единия край на който са личностите, 
които искат да бъдат като всички останали – поредното лице от 
тълпата, а в другия са тези, които желаят да бъдат колкото се може 
по-различни. 

Конструктът „потребност от уникалност“ използва три измере-
ния на потребителското поведение, или три поведенчески прояви, 
посредством които човек задоволява потребността си от различие – 
противоречив творчески избор,противоречив непопулярен избор и 
избягване на прилика (сходство) (Tepper, 1997; Tian et al.,2001; 
Tian&McKenzie, 2001). 

Противоречивият творчески избор отразява търсенето на со-
циално различие чрез демонстрация и потребление на стоки, които 
са приемливи за останалите (Knight&Kim 2007; Tian et al., 2001). 
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Очаква се, че те ще бъдат оценени положително от социалното 
обкръжение и възприети като израз на уникалността на индивида. 
Изграждането на уникална идентичност предполага създаване на 
личен стил посредством използването на материални вещи, които 
представят същността на личността(Kron, 1983). Творческият избор 
предполага конформност със социалните норми, тъй като индиви-
дът все още иска да бъде приет от обществото, въпреки желанието 
си да изрази своята идентичност и уникалност чрез потреблението 
на нови марки и ексклузивни продукти (Tian et al., 2001; Knight 
&Kim, 2007). С други думи, при противоречивия творчески избор 
потребителят ще се стреми да се отличи от масата, като предпочита 
продукти, които вероятно ще бъдат считани за уникални и одобрени 
от другите в социалния контекст (Snyder&Fromkin, 1977, 1980; Tian 
et al., 2001). 

Противоречивият непопулярен избор се отнася до избора или 
потреблението на продукти и марки, които се отклоняват от 
груповите норми (не са приети от референтната група). Този избор, 
от една страна, крие риск от социално неодобрение, който потре-
бителят е готов да поеме, за да постигне отличителност, а от друга, 
притежава потенциал да подобри самооценката и социалния му 
образ (Knight&Kim 2007; Tian et al., 2001). Според Зилър, когато 
личността не успее да разграничи себе си по един социално прием-
лив начин, тя може да се насочи към действия, които да я отличат 
негативно (Ziller, 1964). В контекста на пазара това означава, че 
когато индивидът не успее да се разграничи достатъчно чрез тра-
диционните потребителски стоки, той избира подобно поведение. 
Нарушавайки съществуващите правила и предизвиквайки групо-
вите норми, личността рискува да получи социално неодобрение, 
включително и оценки за проява на лош вкус. Негативните комен-
тари на другите ще бъдат неефективни за търсещите уникалност 
индивиди, които ще пренебрегнат критиките, идващи от социалното 
им обкръжение, и ще се насочат към необичайни продукти, за да 
подчертаят своята уникалност (Simonson&Nowlis, 2000). Освен това 
един първоначално непопулярен избор може да получи социално 
одобрение във времето и така да разграничи позитивно личността 
като иноватор или моден лидер (Heckert, 1989).  

Третото измерение на потребността от уникалност е избяг-
ването на сходство. При него потребителят се стреми да избегне 
приликата с по-голяма група, като залага на т.нар. „избор на мал-
цинството“. Индивидът губи интерес или преустановява използва-
нето на продукти и марки, които се разглеждат като общи или 
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популярни (Thompson&Haytko, 1997; Tian et al., 2001; Knight&Kim, 
2007 ). По този начин личността се отдалечава от сходството си с 
останалите и възстановява своята уникалност. С други думи, това 
измерение изразява тенденцията да се предпочитат продукти, които 
не са популярни или е вероятнода не станат такива (Knight&Kim, 
2007). 

Теория за уникалността на Снайдър и Фромкин  се фокусира 
върху възприятията и реакциите на хората спрямо сходството им с 
другите (Snyder, 1992; Snyder&Fromkin, 1977; 1980). Съгласно нея 
се приема, че индивидите се нуждаят от отделна идентичност – 
изпитват потребност да се чувстват уникални, определяйки себе си 
чрез различни важни измерения на идентичността по отношение на 
другите (Snyder&Fromkin, 1977; 1980; Snyder, 1992).  

Високите нива на сходство или различие се възприемат от 
индивида като неприятни, тъй като той е мотивиран да търси из-
вестно усещане за разлика спрямо останалите, и водят до понижа-
ване на неговото самочувствие. Вследствие от това той реагира 
поведенчески и емоционално, за да поддържа средни нива на 
сходство спрямо другите (Snydcr&Fromkin, 1980; Fromkin, 1972). С 
други думи при обратна връзка за силно екстремно подобие или 
различие спрямо другите, съпътствано с отрицателни емоции, инди-
видът променя поведението си, така че да подобри сходството или 
да засили различието. 

Съществуват множестви начини, чрез които личността може да 
поддържа своята уникалност, като например личностни характе-
ристики (Snyder&Shenkel, 1976), креативни способности (Fromkin, 
1968), членство в група (Snyder&Fromkin, 1977), притежание на 
продукти (Fromkin et al., 1974) и др. 

Емпирични изследвания показват, че индивидите със силно 
изразена потребност от уникалност са привлечени от редки про-
дукти (Lynn&Harris, 1997), иновационни продукти (Burns, 1989), 
персонализирани продукти (Lynn&Harris, 1997; Tepper et al., 2001) и 
по-рядко – от непопулярни продукти (Tepper et al., 2001). 

Предположението за съществуване на връзка между потреб-
ността от уникалност и иновативността на потребителя е направено 
за първи път от Фромкин (Fromkin, 1968). Неговата теоретична по-
зиция впоследствие е доказана и емпирично от редица изследо-
ватели (Lynn&Harris, 1997).В подкрепа на връзката между разглеж-
даните конструкти е и констатацията, че иноваторите споделят 
много от характеристиките на индивидите със силно изразена 
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потребност от уникалност, като склонност към риск, независимост в 
преценката, креативност, увереност и др. (Workman&Kidd, 2000). 

Според Рорих  потребността от уникалност може да се раз-
глежда като надежден предшественик на иновационното поведение 
на потребителя. Авторът посочва две основни причини за това. 
Първата е, че проявата на иновативност е лесен начин индивидът да 
задоволи потребността си от уникалност, а втората е свързана с 
факта, че потребността от уникалност включва независимост на 
преценката на личността, която е и в основата на иновативността и 
е необходима за ангажиране на потребителя в иновационно пове-
дение (Roehrich, 2004). Желанието на индивида да се отличи от 
масата и да изрази своята уникалност, го прави отворен и 
възприемчив към иновационните продукти, тъй като те могат да се 
разглеждат като уникални и оскъдни. Това е следствие, от една 
страна, от наличието на ексклузивни характеристики, които не 
притежава никоя друга алтернатива на пазара и които изискват 
определени личностни черти, притежавани от категорията на ино-
ваторите, а от друга, в присъщата на всяка иновация оскъдност, 
произтичаща от потенциалния финансов риск при евентуален 
неуспех на пазара, тъй като повечето компании не са склонни на 
масово производство на новия продукти, преди да е широко приет и 
споделен в социалната система. Оттук следва, че притежаването на 
иновационен продукт, поради неговата изключителност, може да се 
използва като средство за задоволяване на потребността от 
уникалност. 

 
Връзка между потребителска иновативност и потребност от 

уникалност - изследване 
С цел да се провери дали съществува връзка между потреб-

ността от уникалност и присъщата за потребителя иновативност 
беше проведено изследване в извадка от 1106 респонденти, на 
възраст между 20 и 65 години, от които 609  жени и 497 мъже, 
подбрани на случаен принцип. 

Инструментариум 
Изследователският инструментариум използван за целите на 

проучването включва набор от две методики. Първата е скалата на 
Стинкамп и Джеленс, измерваща присъщата потребителска 
иновативност, дефинирана като вярванията на потребителя, че ще 
бъде сред първите, които ще изпробват иновационните продукти, 
когато те се появят на пазара. Този вид иновативност изразява 
желанието на индивида за промяна и е в контраст с неговия пре-
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дишен потребителски избор (Steenkamp&Gielens,2003). Скалата е 
изградена от 8 айтема. 

Втората методика е базирана на скалата на Тиан, Бийрдън и 
Хънтер,  измерваща потребността от уникалност на потребителя. Тя 
отразява индивидуалните различия в потребителскатамотивация за 
контраконформизъм – мотивация за диференциране на Аз-а от 
другите, и се определя от стремежа на личността да се разграничи 
от останалитепосредством придобиването и употребата на стоки за 
подобряване насоциалната му идентичност (Tian et al., 2001). За 
целите на настоящото изследване е използвана кратката форма на 
скалата на Рувио включваща 12 айтема, разпределени в три под-
скали - контраконформизъм, посредством креативен избор,  контра-
конформизъм, посредством непопулярен избор и избягване на 
сходство. Скалата е културно валидирана и разграничението между 
трите подскали е успешно запазено (Ruvio, 2008). 

Подскалата креативен избор отразява търсенето на социално 
различие чрез избора на стоки, които се очаква да бъдат оценени 
положително от останалите и възприети като израз на уникалноста 
на индивида.  

Подскалата непопулярен избор се отнася до потреблението на 
продукти или брандове, които се отклоняват от установените 
групови норми и носят риск от социално неодобрение. Приема се, 
че подобно поведение е следствие от невъзможността на индивида 
да разграничи себе си от останалите по социално приемлив начин, 
чрез употребата на традиционни потребителски стоки.  

Подскалата избягване на сходство се свързва със загубата на 
интерес от страна на индивида и преустановяването на употребата 
на продукти, които стават популярни, с цел възстановяване 
уникалността на неговата личност. 

За отговорите на изследваните лица и при двете методики е 
използвана 5-степенна скала от Ликертов тип.  

Изследователският инструментариум показа много добри пси-
хометрични характеристики при прилагането му в български усло-
вия. Коефициентът на вътрешна консистентност (Cronbach's alpha) 
на приложените скали и подскали е в диапазона между 0,76 и 0,84.  

Резултати и дискусия 
Резултатите от проведениямногофакторен линеен регресионен 

анализ между зависимата променлива потребителска иноватив-
ност и независимите променливи креативен избор, непопулярен 
избор и избягване на сходстворазкриват, че и трите измерения на 
потребността от уникалност имат предиктивна способност върху 
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потребителската иновативност. Най-значимо влияние се наблюдава 
от страна на противоречивия непопулярен избор (β = 0,271;R² – 0, 
142; p < 0,001), насочен към употребата на продукти, които крият 
риск от социално неодобрение. Резултатът е логичен от гледна 
точка на факта, че иновационните продукти са неизменно свързани 
с риск, имащ различни измерения: финансов, физически, психоло-
гически, социален и пр., който иноваторите са готови да поемат. 
Специфичните им характеристики (на иновациите) поставят допъл-
нителни изисквания към личността, свързани с усвояване на нови 
знания и умения, за да бъде продуктът адекватно оценен и пълно-
ценно използван. Вследствие от това индивидите, проявяващи ино-
вационно поведение, се причисляват към „потребителския елит“ 
(Петрова, 2004). Подобно поведение, демонстриращо независимост, 
което се оценява положително от останалите и служи като модел за 
подражание на последователите, е начин индивидът да се отличи от 
масата и да задоволи потребността си от уникалност. Някои 
изследователи обозначават това измерение като „тъмната страна на 
потребността от уникалност“ (Ruvio, 2008), а други наричат тези 
личности „революционери“ или „бунтовници“ (Grover, 1997). 

По-слабо е отчетеното влиянието на измерението креативен 
избор(β = 0,099; R² – 0,142; p < 0,05). При негопотребителят ще 
изразява своята уникалност по начин, приет и одобрен от другите в 
социалното му обкръжение. Той ще се насочи към продукти, които 
са уникални и с изключителни характеристики, така че изборът му 
да предизвика положителна оценка, одобрение и уважение, но не и 
отхвърляне. По този начин личността не поема голям социален 
риск, съобразява се с мнението и търси одобрението на своята 
социална група. За индивидите с високо ниво на иновативност 
обаче са присъщи характеристики, като висока склонност към риск, 
независимост на преценката, властови претенции и слабо влияние 
от референтната група, което обяснява и по-слабата предиктивна 
сила на това измерение на потребността от уникалност върху 
потребителската иновативност. 

Най-слабо влияние върху присъщата иновативност демонстри-
ра дименсиятаизбягване на сходство(β = 0,097; R² – 0,142; p < 
0,001). В основата ѝ стои т.нар. „избор на малцинството“. Един 
иновационен продукт би могъл да се разглежда като подобен избор, 
и винаги е такъв, тъй като в началото е притежание само на малък 
брой индивиди или на иноваторите, които съставляват едва около 
3,2% от потребителите. От друга страна обаче, „изборът на 
малцинството“ не означава непременно иновационен продукт. Това 



 264 

донякъде би могло да обясни по-слабото влияние на това измерение 
на уникалността върху иновативността на потребителя. 

Получените резултати по отделните дименсии на потребността 
от уникалност и техният ефект върху иновативността отчасти 
противоречат натези от изследването на Набукоши. При проведения 
от него регресионен анализ се установява, че най-силно влияние 
върху иновативността в областта на модата оказва измерението 
„креативен избор“, а най-слабо – „избягването на сходство“ 
(Nobukhosi, 2014). Неконсистентни са и с данните от проучването 
на Длодло, че единствено креативният избор и избягването на 
сходство са детерминанти на иновативността, като последната 
дименсия се явява по-силният от двата предиктора (Dlodlo, 2014).  В 
Противоречие са и с резултатите, получени от Летър и колеги 
(2010) и Рувио (2008), като и в двете проучвания непопулярният 
избор не се явява значим предиктор на иновативността (Latter et al., 
2010; Ruvio, 2008). 

 
Заключение 
Потребността от уникалност е основен мотив, задвижващ 

иновативността на съвременния потребител. В условията на масово 
производство и консумация на едни и същи стоки, които обеди-
няват индивидите и водят до загуба на идентичност и "потъване" в 
масите, човек чувства необходимостта да изрази своята уникалност. 
Този мотив допълнително се задълбочава от процесите на глоба-
лизация, които създават усещане за анонимност, което притиска 
потребителя и ограничава полето на неговата социална иденти-
фикация. Средство за постигне на  отличителност и подчертаване на 
уникалността е включването на личността в иновационно поведение 
на полето на пазара. Резултатите от проведеното изследване потвър-
диха наличието на статистически значима връзка между раз-
глежданите конструкти. По конкретно, най – силен предиктор на 
потребителската иновативност се явява измерението непопулярен 
избор, следвано от креативния избр и избягването на сходство. 
Установенатапричинно-следствена връзка между потребността от 
уникалност и потребителската иновативносте потенциална възмож-
ност за маркетинга и неговата комуникация с потребителя при 
пускането на иновационен продукт на пазара. Използването на 
апели, насочени към това „да бъдеш уникален, „да бъдеш разли-
чен", които се опитват да убедят личността, че продуктът ще и 
предостави неповторимост, различие и идентичност, от които 
отчаяно се нуждае, е начин за подпомагане на процеса на въз-
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приемане на иновацията, и следователно по-бързото ѝ разпрост-
ранение и споделяне в социалната система. 
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Резюме: Статията анализира въпросите, свързани с адаптацията 

на биологично дадените полови различия на индивида, условно разделени в 
две направления от теоретиците. Разгледани са и психологическите 
различия между половете. Както и проведените в тази насока из-
следвания.   

Ключови думи: биологичен пол, социален пол, полови различия, 
джендър. 
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Summary: The article analyzes the issues related to the adaptation of the 

biologically given gender differences of the individual, conditionally divided 
into two strands by the theoreticians. The psychological differences between the 
sexes have also been examined. As well as the studies conducted in this regard. 

Key words: biological sex, social gender, gender differences, gender.  
 
 
Социалния пол е система от поведенчески норми и роли 

(мъжки и/или женски), които човек придобива в процеса на своята 
социализация. За разлика от пола, джендър ролите са зависими от 
културата и ценностната система, в която бива възпитаван даден 
индивид. Джендър ролите се „научават” в семейството, училището, 
работното място и се предават чрез медиите, книгите, киното, 
институциите, законите и т.н. 

Редица автори, отбелязвайки необходимостта от разделение на 
биологичните и психологически характеристики на пола дават 
палитра от диференциации на социалния пол: 

• Усвояване от детето в процеса на половата социализация 
нормална полова роля, получена от нормите и обичаите на 
съответната култура;1 
                     
1 Асмолов, А., Г. (1990) Психология личности. Принципы общепсихологического 
анализа. Москве. МГУ. 
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• Интегрирана система на половите роли, в светлината на 
индивида, различаващ критериите, които  отличават "мъжете" от 
"жените"; индивида оценява себе си по тези критерии, претендиращ 
за съответните дейности, статус и т.н.;2 

• Система от определени потребности, мотиви, ценности на 
ориентация, характеризиращи представата на човека за себе си, като 
представител на определен пол, както и определено поведение, 
реализиращо тези представи.3 

По настоящем в научната литература се използват два термина 
обозначаващи пола на човека – биологичния („sex” в англо-езичната 
литература) и социалния (съответно, „джендър”) пол. 

Биологичния пол се определя като съвкупност от контрастни 
генеративни признаци на единия вид, а социалния или "джендър" – 
като комплекс от физически, репродуктивни, социокултурни и 
поведенчески характеристики, обезпечаващи индивида с личен, 
социален и правен статус.4 

Анализ на въпросите свързани с адаптацията на биологично 
дадените полови различия в съвременните изследвания позволяват 
да се утвърди идеята, че половата принадлежност на индивида му е 
"дадена" не чисто биологически, а представлява "...резултат от 
сложен биосоциален процес на свързване на онтогенезата,  с 
половото социализиране и развитие на самосъзнанието...".5 

Това дава основание на теоретиците да достигнат до извода, че 
проучванията на половите различия могат да бъдат условно 
разделени в две направления: 

Към първото направление могат се отнесат изследвания, 
свързани с областта на биологичните задания за репродуктивна 
роля на пола от гледна точка на представените психофизиология и 
биология. 

Изследователите, работещи по първото направление изказват 
преобладаващо мнение, че особеностите на поведението на мъжете 

                     
2 Кон, И., С. (1981). Психология половых различий. Вопросы психологии. № 2, с 
.47-57. 
3 Юферева, Т. И. (1985). Образы мужчин и женщин в сознании подростков. 
Вопросы психологии, с.84-90 
4 Хусаимов, Ю., П., Фиганов, И., С. (1986). Педагогические основы руководства 
трудовым коллективом. Казань, КГУ. 
5 Кон, И., С. (1975). Половые различия и дифференциация социальных ролей. В кн. 
Соотношение биологического и социального в человека. Материалы к симпозиуму 
в Москве. Москве. 
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и жените е детерминирано генетически и хормонално6. Посред-
ством така наречения нейроандрогенетически подход Л. Еллис 
стига до извода, че джендърните различия в поведението се фор-
мират в резултат на въздействието на андрогените (половите хормо-
ни, доминиращи при мъжете) върху мозъка. На основание на тези 
експерименталните изследвания той е установил 12 устойчиви пове-
денчески реакции, свързани с мъжкия пол, т.е. намиращи се под 
андрогенетическият контрол. 

В. Г. Горшков, разглежда еволюционно-значимата функция на 
биологичния пол като средство за оцеляване за сметка на натру-
паната генетична информация.7 

Идеята за биохимически детерминизъм и психологическа 
идентификация на детето е развита и от П. П. Болонски. Той под-
чертава, че в ранна възраст половите центрове са слабо диферен-
цирани, което води до съществуването на "дифузна еротика" при 
деца.8 

Второто направление в изследванията на половите различия 
доказва, че биологичните различия създават възможности за по-
нататъшно диференциране на мъжете и жените в обществото, но не 
определят тяхното присъствие и направление в него. 

Концепция, обясняваща еволюцията и скоростта на формиране 
на джендърните разлики е предложена от В. А. Геодакян. Съгласно 
нея диференциацията на половете е резултат на приспособяването 
на живите организми по двата главни аспекта на еволюцията: 
съхранение и изменение на генетичната информация. При това 
женското начало се явява стабилизиращо, а мъжкото – изменящо се, 
е подложено на еволюция. Тази теория трактува и психоло-
гическите различия между половете. Женският пол е по-адаптиращ 
се и "възпитуем", а мъжкият – по-изобретателен и находчив. Раз-
личните правила, съпътстващи живота на мъжете и жените са 
напълно достатъчни за възникването на психологическият полов 
диморфизъм: женският пол се специализира по адаптация към 
съществуващите условия, а мъжкият – в намирането на нови пъти-

                     
6 Ellis, L. (1986). Evidence of neuroandrogenic etiology of sex roles from a combined 
analysis of human, non human primate and non primate mammalian studies. J. of person 
individ. diff., Vol.7, № 4, p.519-552. 
7 Горшков, В., Г. (1995). Физические и биологические основы устойчивости жизни. 
Москве. 
8 Блонский, П., П. (1979). Очерки детской сексуальности. Избр. педагогические и 
психологические сочинения. Москве. Т.1. 
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ща за бъдещето. Ето защо, мъжете предпочитат и по-лесно решават 
новите проблеми (максимални изисквания към новаторство и 
минимални към усъвършенстване на решенията), докато жените 
предпочитат и успешно решават познатите задачи (минимално 
изискване към новаторство и максимално към усъвършенстване на 
решенията). В исторически еволюционен план всяко умение пре-
минава през две фази: фаза на търсене и фаза на утвърждаване9. 

В първата фаза, когато задачата е още нова, предимство имат 
мъжете. Във втората фаза, когато задачата е вече позната, преиму-
ществата са на страна на жените. С тази концепция В. А. Геодакян 
обяснява  професионалните предпочитания, най-добрите показатели 
на жените по всички вербални тестове, а на мъжете – по простран-
ствено зрителните. Следователно в тази концепция мъжете и жени-
те не са в конкурентни отношения, а в комплиментарни или до-
пълващи се. Затова правилната социална концепция за пола не е 
тази, в която се игнорират биологично еволюционните различия в 
половете, нито тази, в която се защитава тяхната социална "еднак-
вост", а концепцията, която разбира тяхното равенство през приз-
мата на различните биологични, психологически и социални 
неравенства.10 

Добре познатата схема за формиране на половите различия, 
чрез интегриране на биологичните и социални аспекти на пола е 
представена от американския сексолог Дж. Мани. 

Съгласно тази схема, структурата на пола се състои от биоло-
гически (генетични, хормонални, вътрешна и външна морфологи-
чески, пубертетен и хормонален пол) и социални (паспортен пол, 
пол на възпитание и полова социализация) фактори, които влияят 
на формиране на пола. 

По този начин от момента на зачеването до периода на зрялост 
Дж. Мани отделя шест етапа на генезиса на половата диферен-
циация: генетичен (или хромозомен), секреционен (хормонален), 
морфологичен, граждански (паспортен или аскриптивен), пуберте-
тен хормонален и психологически. Всеки един от етапите се харак-
теризира с определени граници и определени изменения. 

                     
9 Геодакян, В., А. (1989). Теория дифференциации полов в проблемах человека. В 
кн.: Человек в системе наук. Москве. Наука, с. 171-189. 
10 Геодакян, В., А. (1989). Теория дифференциации полов в проблемах человека. В 
кн.: Человек в системе наук. Москве. Наука, с. 171-189. 
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Психологическите изследвания на джендърните различия са 
обобщени и в трудовете на E. Mаккоби и K. Джаклин.11 

В резултат от направен анализ на 1600 изследвания на пси-
хологическите различия между мъжете и жените, публикувани през 
1974 г., авторите са стигнали до заключението, че в действителност 
не съществуват фундаментални, вродени различия в психологиче-
ските особености на мъжете и жените, които преди това са се 
признавали в много области. Същите разлики, които съществуват в 
малките деца, не са достатъчни, за да обосноват традиционното 
неравенството на джендерните роли, съществуващи в съвременното 
общество. 

Според техния анализ, съществуват достоверни и непотвърде-
ни психологически различия между мъжете и жените. 

Към достоверните различия се отнасят: 
За момчетата (мъже) по-голяма агресивност и успешност в 

математически и зрително-пространствени операции, за момичетата 
(жени) добрите умения за усвояване на езици. 

Към непотвърдените психологически различия се отнасят, 
различията в общото ниво на активност, доминиране, тревожност, 
съревнователност, чувствителност, грижовност, послушание и 
страх. 

Непотвърдени се явяват внушаемост и социалност, успех при 
вземане на правилни решения за решаване на задачите, ниско само-
уважение и потребност в постиженията, както и преимуществено 
развитие на слуховия анализатор повече при момичета, отколкото 
при момчета. 

В заключение бихме могли да отбележим, че анализа на науч-
ната литературата по проблемите на половите различия позволява 
да се заключи, че правилната социална концепция за пола не е тази, 
в която се игнорират биологичните различия на индивидите, нито 
пък тази, в която се защитава тяхната еднаквост, а тази концепция, 
която разглежда тяхното равенство през призмата на различните 
биологични, психологически и социални неравенства. 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ 
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Резюме: Оценката на ефективността на провежданите психоло-
гически тренинги е важен въпрос за формиране на програмите и 
модулите на обучителните програми. Усвояването на нови знания и 
развитието на умения са основна цел на всяко обучение. Настоящата 
статия представя проведен социалнопсихологически тренинг за 
повишаване на индивидуалната устойчивост и оценка на ефективността 
на тренинга. Тренингът е базиран на основните компоненти на инди-
видуалния резилианс – самоефективност, разпознаване и контрол над 
емоциите. Ефективността от тренинга се отчита чрез попълване на 
въпросник, измерващ резилианса като личностна черта и ситуативния 
резилианс, от участниците преди и след провеждане на тренинга. 
Резултатите показват, че тренингът повишава ситуативния резилианс 
на обучаемите, разширявайки техния поведенчески репертоар. 

Ключови думи: резилианс, тренинг 
 

EFFECTIVENESS OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL TRAINING FOR 
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Summary: The evaluation of the effectiveness of the trainings is an 

important issue for the formation of the programs and modules of the training 
programs. Learning new knowledge and developing skills are the primary focus 
of any training. In this article, we present a training course to increase 
individual sustainability and evaluate the effectiveness of the training. The 
training is based on the main components of individual resilience - self-efficacy, 
recognition and control of emotions. The effectiveness of learning is accounted 
for by filling in a questionnaire measuring resilience as a personality trait and 
situitive resilience by participants before and after the training. The results 
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show that training enhances the learners' situitive resilience, expanding their 
behavioral repertoire. 

Key words: resilience, training 
 
 

1. Въведение  
Особено актуален е въпросът как човек може да развие своя 

резилианс, възможно ли е чрез обучение да се усвоят и развият 
умения, спомагащи индивидуалната устойчивост. Всяка работна 
среда влияе върху служителите, работещи в нея, като основната цел 
е да повиши тяхната устойчивост, което ще гарантира по-добри 
резултати в трудовата дейност. Редица автори (Hoopes; Mowbray, 
2010) се опитват да определят факторите на средата, които влияят 
върху развитието на индивидуалния резилианс.  

Спецификата на военната среда поставя редица изисквания 
към личността – динамиката, натоварването, строгостта на реда са 
само част от факторите, влияещи върху военнослужещите. Изисква-
нията на военната професия оказват значително въздействие върху 
състоянието на индивидите, като от своя страна способността на 
индивидите да се справят с промените засяга организационната про-
дуктивност и ефективност. Това естествено прави военната среда 
важен фактор, оказващ въздействие за развитие на устойчивостта. 
Първо, от гледна точка на индивида, организацията предоставя 
възможности за развитие на определени способности, сблъсквайки 
се с различни предизвикателства и промени. На второ място, разви-
ването на индивидуалната устойчивост е желана цел на военната 
организация. За да бъде конкурентоспособна една организация, е 
необходимо да се въвеждат различни промени, които оказват въз-
действие върху нейните служители (Hoopes). Бързото адаптиране 
към промените, наложени в организацията, и възстановяването от 
негативни въздействия на военнослужещия са ключов елемент, 
влияещ пряко върху изпълнението на служебните задължения. По-
вишеният индивидуален резилианс намалява негативните въздей-
ствия върху работоспособността на индивида. Трето, от прагматич-
на гледна точка, военната среда разполага с ресурси, които могат да 
осигурят подкрепа и обучение на своите служители. Един от тези 
ресурси е именно провеждането на занятия по военнолидерска 
подготовка, психологически тренинги, насочени към развитието на 
психичната устойчивост, умения за справяне в стресови ситуации, 
изграждане и развитие на екипна сплотеност, командирски и лидер-
ски качества. Но пред нас стои въпросът как да разберем ефективни 
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ли са проведените тренинги. Настоящата статия представя резул-
татите от проведено целево обучение с курсанти от ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“, насочено към повишаване на индивидуалния резилианс. 
Психологичният тренинг е базиран на основни компоненти, изграж-
дащи резилианса – самопознание (самоефективност), разпознаване 
и контрол над емоциите.  

 
2. Изложение 
Обучението на военния състав да бъде устойчив и способен да 

действа под висок (боен) стрес е фундаментална задача за повечето 
армии. Традиционно това обучение е насочено към поддържане на 
способността на войниците да се сражават. В днешно време все 
повече внимание се отделя на физическия, менталния и морален 
резилианс, фокусирайки се както над краткосрочните, така и над 
дългосрочните програми за развитие на устойчивост, за да бъдат 
предотвратени появата на посттравматично стресово разстройство и 
други, свързани със стресови ситуации, симптоми, вследствие на 
участие в рискови учения и операции (MP – HFM – 134-42, MP – 
HFM – 172-09) (Seligman.Martin, 2011). Райх и колектив (Reich, 
2010) дефинират резилианса като резултат от успешна адаптация на 
съществуващите трудности. Два еднакво важни компонента в опре-
делянето на понятието „резилианс“ са възстановяване и устойчи-
вост. Те се проявяват в бързината, с която индивидът ще се върне в 
първоначалното си състояние на функциониране. Устойчивостта, от 
друга страна, се отнася към способността да се поддържа позитивна 
ангажираност към заобикалящата среда и да се поддържа добро 
състояние дори когато личността се конфронтира с обстановката. В 
този смисъл резилиансът надминава обикновената способност да се 
поддържа компетентност при среща със стресиращи събития, 
включвайки и поддържайки личностни цели за постигане на задо-
волителен резултат. Изследователите заключават, че резилиансът не 
бива да се разглежда като статична или бавноподвижна способност, 
напротив, успешната адаптация към трудностите включва динамич-
но взаимодействие между вътрешните способности и външните ре-
сурси. Вътрешните способности са естествената сила на характера, 
които човек притежава и които усилват позитивната психологична 
деятелност. Външните ресурси описват онези аспекти от социалната 
среда, които подтикват индивидуалния капацитет да реагира по 
позитивен начин на промяната. Двуизмерният подход е важен за 
развитието на резилианса, интервенциите трябва да се насо-
чат към подсилване на вътрешния капацитет и използване на 
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външните ресурси на заобикалящата среда. Затова определе-
нието за военния резилианс може да се изведе като способността 
да се поддържа оптимално изпълнение на задачите по време на 
критични ситуации, позитивно възстановяване впоследствие и 
поддържане на бойната мотивация при посрещане на изисква-
нията на оперативната обстановка.   

Военната организация пряко влияе върху устойчивостта на 
военнослужещите чрез своите политики и програми за обучение 
(MP – HFM – 134-42, MP – HFM – 172-09, Seligman, 2011). Войни-
ците, които се чувстват добре подготвени за изпълнение на поставе-
ните задачи, се справят по-добре в бойна обстановка (Bartone, 2006) 
(Gilbar, 2010). Организацията може да предостави на воeннослуже-
щите възприятия за цел и смисъл при изпълнение на поставените 
задачи. Военнослужещите в Българската армия преминават през 
обучения за повишаване на тяхната индивидуална устойчивост. 
Елемент от провежданите обучения са разработените програми по 
военнолидерска подготовка, въведени със заповед № 85/ 8.04.            
2002 г. Програмата регламентира провеждането с всички категории 
военнослужещи на 10 психологически тренинга с различна тема-
тика.  

Изключително важно е бъдещите офицери, обучаващи се за 
нуждите на Военноморските сили, да бъдат подготвени за предиз-
викателствата на военната служба както в професионален, така и в 
ментален план. Процесът на обучение започва още с постъпването 
на младите курсанти, по време на техния период на адаптация. През 
този период те се адаптират към изискванията на военната среда, 
усвоявайки военните порядки. В края на всяка учебна година 
курсантите провеждат лидерски лагер, където командирите от 
различни нива изпитват своите лидерски и командирски качества 
(заповед на Началника на ВВМУ – ОС 249/ 31.08.2017 г.).  

Необходимо е да се проведе измерване на ефективността на 
провежданите психологически тренинги. Това ще даде отговор на 
въпроса доколко тренинговите обучения повишават и развиват лич-
ностната устойчивост. Оценяването на ефективността на тренинга е 
важна част от дизайна на всеки обучителен модул. В проведения 
тренинг на тема „Моите ресурси“ оценката на ефективността е 
базирана на сумарното оценяване. Съществуват редица дефиниции 
за оценяването (систематично събиране на описателна и oценъчна 
информация, необходима за вземане на ефективни решения, отна-
сящи се до избор, прилагане, стойност и модифициране на различни 
обучителни дейности) (Goldstein, 1993). Традиционно то се пред-
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ставя като финален етап в системния подход, чиято цел е да се 
подобрят интервенциите (формиращо оценяване) или да се преце-
нят стойността и ефективността (сумарно оценяване) (Gustafson, 
Branch, 1997). Един от най-разпространените модели за оценка на 
ефективността на тренингови програми е моделът на Къркпатрик.  

Цел: Провеждане на психологически тренинг (основен метод 
за развиване на наличните познавателни (когнитивни) и личностни 
характеристики на работещите), чиято цел е развитие на индиви-
дуалните ресурси и повишаване на индивидуалния резилианс, 
съпътстван с провеждането на тест STRI 33, измерващ резилианса 
като личностна черта и ситуативния резилианс, попълнен от 
участниците един ден преди и един ден след проведеното обучение. 
Психологическият тренинг се проведе с курсанти първокурсници по 
време на периода на адаптация (периодът на адаптация е фиксиран 
формално от момента на постъпване и продължава 40дни), където 
нивото на стрес е много високо поради сблъсъка на личността с 
новите и специфични изисквания на военната среда. Тренингът 
акцентира върху развитието на няколко компонента на индиви-
дуалния резилианс – самопознание (самоефективност), разпозна-
ване и контрол над емоциите, развитие на активни копинг стратегии 
за справяне със стреса. В таблица 1 е представен план за провеж-
дане на тренинг „Моите ресурси“. 

 
Таблица 1. План за провеждане  
на тренинг „Моите ресурси“ 

№ Съдържание Време Забележка 
I. Въведение  10 мин  

1. Представяне на темата и целта. 
Извеждане на очакванията на 
участниците 

5 мин  

2. Ролева игра: асоциации 5 мин  
     
II. 

Същинска част 70 мин  

1. Какво означава „устойчив“? 5 мин Участниците сами 
дават определение 
на понятието 

2. Теоретична част 5 мин  
3. Ролева игра: моят ден, моята 

седмица 
10 мин Целта е осъзнаване 

на емоционалното 
състояние и 
факторите, които 
влияят 
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4. Теоретична част: „Аз послание“  5 мин  
5. Довършване на изреченията, 

използвайки „Аз послание“ 
10 мин  

6. Емоции. Положителни и 
отрицателни емоции и 
влиянието им върху личността. 
Стратегии за контрол над 
емоциите 

10 мин Теория  

7. Разглеждане на ситуации. 
Ролева игра; план А и Б  

15 мин  

8. Самоефикасност 10 мин Теория и ролева игра  
III. Заключение  10 мин  

 
За да се постигне така очертаната цел, се решават следните 

основни задачи: 
1) Разработване и провеждане на тренинг „Моите ресурси“. 
2) Изследване на нивото на резилианса като личностна черта и 

на ситуативния резилианс в деня преди и в деня след провеждане на 
тренинга. 

Предмет на изследването е отчитане на ефекта от проведения 
психологически тренинг чрез отчитане на нивата на резилианса на 
обучаемите в деня преди тренинга и един ден след провеждането 
му. 

Обект. За да се достигне основната цел, а именно отчитане на 
настъпилите промени в резилианса като черта и в ситуативния 
резилианс, се проведе тренингово обучение с 43-ма курсанти.   

В изследването взеха участие 43 изследвани лица, от които 24 
младежи и 19 девойки, с възрастова група от 19 до 21 години. 

Хипотези: 
(1) Предполага се, че нивото на ситуативния резилианс ще се 

повиши след провеждане на тренинга. 
(2) Допуска се, че няма да има статистически значими 

различия в показателите на резилианса като личностна черта, 
измерени един ден преди и един ден след проведения тренинг. 

 
Методика:  
1) Въпросникът State Trait Resilience Inventory (STRI-33) е 

разработен от Chok Hiew и е модификация на Resilience Checklist 
(1995) на Е. Гротберг, който измерва резилианса като черта и 
процес. Въпросникът се състои от 33 айтема, разпределени в три 
подскали: вътрешни ресурси (Аз съм); копинг умения (Аз мога); 
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социална подкрепа и ресурси (Аз имам). В този въпросник 
посочените дименсии се изследват и като моментно състояние, и 
като черта на личността. Надеждността на използваната методика е 
висока: α=0,892, от данни на проведеното изследване.  

Чрез специализиран софтуер SPSS 19 се проведе тест на 
Уилкоксон (Wilcoxon Signed Ranks Test) и се изведоха следните 
резултати: 

 
Таблица 2. Различия в резилианса като състояние и 

резилианса като черта (преди и след проведен тренинг) 
 Брой 

ИЛ 
Среден 
ранг  

Рангова 
сума 

Негативни рангове 0a 0,00 0,00 
Позитивни рангове 40b 20,50 820,00 
Свързани  3c   

Резилианс 
състояние ден 
след тренинга – 
резилианс 
състояние ден 
преди тренинга  

Общ  43 
  

Негативни рангове 16g 16,00 256,00 
Позитивни рангове 18h 18,83 339,00 
Свързани  9i   

Резилианс като 
черта ден след 
тренинга – 
резилианс като 
черта ден преди 
тренинга   

Общ  43 
  

 

a. Резилианс състояние след < Резилианс състояние преди 
b. Резилианс състояние след > Резилианс състояние преди 
c. Резилианс състояние след = Резилианс състояние преди 
g. Резилианс като черта след  < Резилианс като черта преди 
h. Резилианс като черта след  > Резилианс като черта преди 
i. Резилианс като черта след = Резилианс като черта преди 
*ИЛ – изследвани лица  
 

Таблица 3. Статистики на критерия по отношение  
на разликитес 

 
Резилианс като състояние 
след – Резилианс като 
състояние преди  

Резилианс като черта 
след – резилианс като 

черта след  
Z -5,514a -0,713a 
Статистическа 
значимост 

0,000 0,476 

 

a. Основано на негативните рангове. 
b. Тест на Уилкоксон (Wilcoxon Signed Ranks Test) 
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Получените резултати, видими в горната таблица, сочат, че съ-
ществуват статистически значими (p<0,001) различия в резилианса 
като състояние, измерен в деня преди тренинга и в деня след 
провеждане на психологическия целеви тренинг. 

Повечето от изследваните лица след провеждането на психоло-
гическия тренинг показват по-висока ситуативна устойчивост, в 
сравнение с моментната устойчивост преди провеждането на психо-
логическия тренинг.  

Полученият резултат може да се обясни с ефективността на 
тренинга. Очакван бе резултатът да не се открият статистически 
значими различия в получените резултати по отношение на резил-
ианса като черта. Резилиансът като черта е устойчива характери-
стика, чието изменение не би могло да се проследи в рамките на 
проведения тренинг.  

 
3. Изводи и предложения 
Поставената цел – да се провери ефективността на проведения 

психологически тренинг чрез измерване на нивото на резилианс на 
участниците в деня преди и в деня след тренинга, е постигната. 
Разглеждайки модела на Къркпатрик за оценка на тренинговите 
обучения, програмата за оценка може да се развие, като се включи в 
нея събиране на данни за реакциите на участниците в края на 
обучението, и най-важното – изграждане на система за просле-
дяване и оценка на настъпили промени в изпълнението на задачите 
вследствие на тренинга. Последният елемент изисква дългосрочно 
планиране и изграждане на система за самооценка.   

Проследяването на динамиката на развитието на индивидуал-
ния резилианс през годините на обучение под влияние на провежда-
ните обучения е една от основните бъдещи изследователски задачи. 
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Резюме: Настоящото проучване изследва влиянието на социалната 

среда върху отношението на учениците към часовете по физическо 
възпитание и спорт в училище. Това дефинира като обект на изслед-
ването подрастващите от 5-ти до 8-ми клас. Това постави пред мен 
разглеждането на база от характеристики, зависимости и взаимовръзки, 
които всъщност представляват предмета на моето изследване.  

За да си изясня факторите, които влияят върху отношението на 
учениците към обучението по физическо възпитание и спорт в училище, в 
анкетата са включени въпроси, свързани с предпочитанията, интересите 
и мотивите за занимания с физически упражнения и спорт, и участието 
им в тези часове; учителя по физкултура и психоклимата по време на 
часа. 

Урокът по физическо възпитание и спорт доставя удоволствие и 
стимулира, когато се провежда в условия на позитивен психологически 
климат, според интересите на учениците. 

Ключови думи: физическо възпитание, социална среда, ученици. 
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Abstract: This  study  explores  the  impact  of  the  social  environment  

on  students'  attitudes towards  physical  education  and  sports  at  school.  
This  defines  adolescents  from  the  5th  to  the  8th  grade  as  the  subject  of  
the  study. This puts me in  front  of  me  to  look  at  the  basis  of  
characteristics, relationships  and  relationships  that  actually represent  the  
subject  of  my  research. 

In  order to clarify  the  factors influencing  students'  attitudes  towards  
physical education  and sports  at  school,  the  questionnaire  includes  issues  
related  to preferences,  interests  and  motivations  for  exercise  and  sports  
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and  their  participation  in  these  classes;  The  teacher  of  physical  education  
and  the  psycho-climate  during  the class. 

The  lesson  of  physical  education  and  sport  provides  pleasure  and  
stimulation  when conducted  in  a  positive  psychological  climate,  according  
to  the  interests  of  the students. 

Key  words:  physical  education,  social  environment,  students.  
 
 
Физическото възпитание като особен вид социална дейност с 

присъщите й специфични свойства предоставя големи възможности 
за изграждане на нравствени добродетели. Възпитателната сила и 
личностното му въздействие се изразяват в това, че задоволяват 
естествения стремеж на учениците към изява на своята личност, 
знания, способности, морал.  

Необходимостта от физическо възпитание се определя от био-
логичните, психологичните и социалните закономерности в разви-
тието на човека. Целенасочената двигателна дейност в сферата на 
физическото възпитание предполага наличието на съответна моти-
вация, емоционална наситеност, мобилизиране на волевите про-
цеси. 

Успехът на занимаващите се с учебна дейност зависи не само 
от равнището на развитие на техните способности, но и от поло-
жителното отношение към съдържанието на тази дейност. Това 
показва, че категорията отношение е основна в процеса на обу-
чение и възпитание.  

Уроците по физическо възпитание и спорт са част от учебния 
процес. Изучаването и измерването на отношението на учениците 
към тези уроци е важен проблем в областта на психологическите и 
социологическите изследвания, който може да ни даде богата 
информация за многообразието в системата на учебно-спортната 
дейност и чрез него да се оценяват актуалните решения на обра-
зователно-възпитателните проблеми, както и да се прогнозират и 
управляват отделните особености на този процес.  

Отношението е резултат от въздействието на различни фактори 
и взаимната връзка между тях. Влияние може да окажат фактори на 
семейната и околната среда, училището, степента на осведоменост, 
количеството и качеството на знанията за физическите упражнения 
и спорта. Съдържанието и организацията на учебните часове, лич-
ността на ученика и личностните качества на учителя са система от 
фактори, които определят отношението на учениците към учебната 
дейност по физическо възпитание и спорт.  
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С оглед на формирането на положително отношение у учени-
ците към учебно-спортната дейност е необходимо този въпрос да се 
проучва и изследва в търсене на правилните и резултатни педа-
гогически решения.  

В проведеното изследване, си поставих за цел да изясня как 
социалната среда влияе върху отношението на учениците към обу-
чението по физическо възпитание и спорт в училище.  

За реализиране на целта си поставих следните задачи:  
1. Проследяване на факторите, които влияят върху отноше-

нието на учениците към часовете по физическо възпитание и спорт, 
и съотношението между тях. 

2. Проучване отношението на учениците към заниманията с 
физически упражнения и спорт в училище. 

В училищната възраст се полагат основите на онези качества 
на личността, които са необходими за изпълнение на държавните 
изисквания по физическа култура от една страна и създаване на 
траен интерес и навик за системни занимания с физически упраж-
нения и спорт от друга.  

В учебния процес по физическо възпитание и спорт, учениците 
имат възможност да осмислят и затвърдят знанията си за редица по-
абстрактни понятия, получени в теоретичните предмети. Постига-
нето на целите е резултат от интегралната активност на мотиви-
рания ученик. Той умее да изгражда своя успех чрез точно опре-
деляне и поставяне на конкретни и правилни цели, без да ги 
подменя със средствата, т.е. да прилага мотивационна техника. 

Тъй като уроците по спорт в училище не поставят децата под 
толкова голямо напрежение, колкото клубният или професио-
налният спорт, рискът от изключване на по-слабите деца тук не 
съществува. Като цяло, уроците по физическа култура образуват 
основата за изграждане на умения за цял живот и предоставят на 
младите хора възможността да живеят един независим и здраво-
словен живот вследствие на факта, че те изживяват директната 
връзка между интелектуалното и физическото познание - ключовата 
роля на спорта в училище. 

Известно е, че емоциите и чувствата са един от основните 
катализатори на дейността. Те са своеобразно преживяно и изразено 
личностно отношение към света, към другите хора, ценностите, а 
така също и към самия себе си, към собствената жизнена позиция.  

Външната мотивация произтича от изискванията на педагога – 
треньора, родителя, от стремежа им да ангажират свободното време 
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на учениците в полезна за тях дейност, за по-висок успех в спорта и 
осъзнаване на перспективите, с които той е свързан. 

Вътрешните мотиви водят до осъзнаване на необходимостта за 
придобиване на двигателни умения и навици, знания за техниката и 
тактиката на спортната игра. Тук основният мотив е “аз искам да 
играя, защото ми е интересно; защото ще стана добър състезател, 
силен, здрав; защото просто ми е приятно”. 

Социалната среда се формира от мястото, в което човек расте и 
се развива – семейството, училищната среда, групата от приятели.  

Съвременното семейство в нашето общество търпи модифи-
кации и промени, които се отразяват неблагоприятно върху форми-
рането на подрастващата личност. Чрез различни по характер 
взаимоотношения с останалите членове на семейството детето 
усвоява норми, ценности, образци на поведение, традиции и други.  

Родителите оказват възпитателно и образователно въздей-
ствие върху децата, те са най-близо до децата, оторизирани са и 
упълномощени, по законов ред те изпълняват и образователни, и 
възпитателни въздействия върху децата. В ранен етап от човеш-
ката личност е необходимо да съществува тандема „училище-
семейство”. 

Негативният личен пример е основен фактор за възпитание в 
отрицателно отношение към спорта и физическите упражнения. В 
това число можем да разгледаме няколко разпространени негативни 
варианта: 

• Отказът от занимания със спорт - липсват дни в календара, в 
които семейството да се грижи за спортуване и отдих.  

• Налице е семейна обремененост - липса на родител, алкохо-
лизъм в семейството, социално напрежение и по-лоши варианти.  

• Семейната кухня е хаотична и следва приетия за страната 
модел - високомазнинна, високовъглехидратна.  

• http://www.viasport.bg/images/stories/Obshtestvo/Drugi/sportuv
ane.JPG. В анкета, на въпроса "Спортуват ли децата ви?", 60% от 
родителите отговарят отрицателно. В проучването за причините, 
довели до този проблем, най-честото извинение, изтъкнато от 
хората, е свързано със социалния им статус и професионалната 
заетост.  Преобладават отговорите като "Нямам време", "Зает съм 
по цял ден", "Работата не ми позволява" и "Няма кой да го води и 
прибира от тренировките".          

Физическата активност трябва да се разглежда като важна и 
неделима част от развитието на подрастващите, да се разясняват 
ползите от спортуването за изграждане на пълноценна личност. 

http://www.viasport.bg/images/stories/Obshtestvo/Drugi/sportuv
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Само чрез мотивация за спортуване и внимателно насочване от 
семейството децата могат да се отърсят от съпътстващите ги 
страхове. Според психолози и спортни специалисти вътрешните 
страхове на по-голяма част от тийнейджърите също пречат те да се 
съсредоточат върху извършваните движения и демонстрации на 
учителя и подтискат желанието да се изявят като активни единици в 
часовете по физическо възпитание. 

Ето тук ще обърнем внимание на отношението на учениците 
към урока по физическо възпитание. 

Изследвания показват, че трудът на около 2/3 от учениците е 
свързан с увеличено нервно психическо напрежение за сметка на 
понижена двигателна активност. Този факт се явява продължителна 
и парадоксална тенденция учениците, които имат естествена 
биологична потребност от движения и игри, да се обездвижват още 
в първите класове на началното училище – в противовес на това, че 
една от основните задачи на физическото възпитание и спорт в на-
чална училищна възраст е повишаването на физическата дееспо-
собност. Тя в най-голяма степен зависи от обема и качеството на 
двигателната дейност, която осъществяват учениците. Проблемът за 
обучението в двигателни действия е изключително важен за 
периода на училищната възраст, тъй като с израстването и разви-
тието на децата активното движение на неспортуващите намалява и 
е обратно пропорционално на възрастта. Научни изследвания до-
казват, че докато при малките по-голямата част от деня преминава в 
игри, то вече при 7-годишните деца за физическа активност се 
отделя средно по 1 час на ден, а при 14-годишните времето, отде-
лено за движение през деня, е едва 30 минути. 

Настоящото проучване изследва влиянието на социалната 
среда върху отношението на учениците към часовете по физическо 
възпитание и спорт в училище. Това дефинира като обект на из-
следването подрастващите от 5-ти до 8-ми клас. Това постави пред 
мен разглеждането на база от характеристики, зависимости и 
взаимовръзки, които всъщност представляват предмета на моето 
изследване.  

Целите на настоящето изследване е да се разбере какво е 
отношението на учениците към часовете по физическо възпитание и 
спорт в училище, какви са техните нагласи за по-активно спорту-
ване, и какви и кои са факторите, които влияят на начина им на 
живот. 
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Във връзка с изследването на проблема проведох анкета с 80 
ученици от прогимназиалния етап на СОУ “Константин Преславски” 
– гр. Бургас, в периода октомври – декември 2017 г.  

За да изясня факторите, които влияят върху отношението на 
учениците към обучението по физическо възпитание и спорт в 
училище, в анкетата са включени въпроси, свързани с предпочита-
нията, интересите и мотивите за занимания с физически упражне-
ния и спорт, и участието им в тези часове; учителя по физкултура и 
психоклимата по време на часа. 

С въпрос от анкетата си поставих задача да определя кои 
фактори имат водеща роля в отношението към учебната дейност.  

 
Въпрос № 1. Защо предпочитате този предмет?  Анкетира-

ните ученици определят своите предпочитания, посочвайки повече 
от един отговор. 

Резултатите са представени в табл. 1.  
 

Таблица 1. Защо предпочитате този предмет? 
Предпочитания  Бр.  % 
Поради възможността да се усвоят знания, умения, 
компетенции, нужни в живота  

46  58,20 

Поради интересния учебен материал  42  53,16 

Поради перспективите, които разкрива изучаването му  23  29,11 

Подобрява здравословното и физическото ми състояние  40  50,63 

Подобрява отношенията ми със съучениците  18  22,78 

Подтиква ме към физически занимания извън училище  32  40,51 

Подтиква ме към клубни спортни занимания  17  21,52 

Постигам висок успех  49  62,03 

Зарежда ме емоционално  62  78,48 

Създава ми самочувствие  39  49,37 

Създава развлечение  28  35,44 

Заради авторитета на учителя  56  70,89 

 
Данните от таблицата водят до извода, че емоционалният 

заряд, авторитетът на учителя и успехът, който учениците постигат 
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в уроците, са водещите фактори за формиране на положително 
отношение към предмета.  

Отговорите на учениците на Въпрос № 2.  
Какво ви харесва в предмета физическо възпитание и спорт? 

ми позволиха да направя следната класификация на мотивите            
(фиг. 1): 

 
 

Фигура 1. Какво ви харесва в предмета физическо  
възпитание и спорт? 

 
Въпрос № 3. Как оценявате часовете по физическо възпита-

ние и спорт?  
Отговорите на този въпрос са представени в табл. 2. 
 

Таблица 2. Как оценявате часовете по физическо 
възпитание и спорт? 

Предпочитания  Бр.  % 
Протичат организирано  12 15,19 

Изучават се различни спортове  11 13,92 

Има дисциплина  11 13,92 

Интересни са  13 16,46 

Часовете са динамични и емоционални  14 17,72 

Изискват активно участие на учениците  11 13,92 

Свързани са с много физически усилия  7 8,86 
 
Решаващо влияние при организирането и провеждането на 

часовете, определянето на целите и съдържанието на урока, оценя-
ването на ученическите постижения и успех, създаването на пси-
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хологическия климат по време на занятията има учителят по 
физическо възпитание и спорт. Негово задължение е да формира 
двигателната култура на учениците, да повишава физическата им 
дееспособност, да ги стимулира при развитието им с двигателна 
активност, игри и спорт, да възпитава емоционално-волевите 
качества у тях.   

 
Въпрос № 4. Одобрявате ли системата за оценяване по 

предмета Физическо възпитание и спорт? 
На този въпрос с “Да” са отговорили 37 %;  с “Не” – 45 % и с 

“Не мога да преценя” – 18 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 

Фигура 2. 
 
 
Въпрос № 5. Кое повишава ефективността на учебната 

работа? 
Отговорите на въпроса са показани на фиг. 3. 
          
 
 
          
 
 
 
 
 
 
              

Фигура 3. Кое повишава ефективността на учебната работа? 
 
За 35 % мотивацията е водеща - тя е дело на средата.  

37%

45%

18% Да

Не

Не мога да преценя

33%

35%

32%

игриви взаимодействия и 
състезателни условия

мотивацията

Подобряването на 
материално-техн. база
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Според 33 % от учениците игровите взаимодействия в състе-
зателни условия подпомагат личностната изява, развиват комуника-
ционните способности и уменията за работа в екип, съдействат за 
емоционалното и психическото разтоварване. 

За 32 % - изключително важно условие за развиване на двига-
телните качества и повишаване нивото на физическата дееспособ-
ност в учебния процес има спортната база в училище.       

По отношение на системата за оценяване по физическа култура 
в училище съществуват различни становища. Критиците на оце-
няването отбелязват отрицателното влияние на незадоволителните 
бележки върху мотивацията на учениците, докато привържениците 
сочат равнопоставеността на училищния спорт с останалите пред-
мети и необходимостта от оценяване на постиженията на учениците 
по физическа култура. Успехът трябва да дава сведение за 
индивидуалните постижения на ученика и да разкрива неговото 
актуално състояние и възможности по предмета.   

В заключение трябва да се отбележи, че проведеното 
изследване дава основания да се констатира благоприятно 
състояние на обучението по физическо възпитание и спорт в  СОУ 
„Константин Преславски” – гр. Бургас. Учителите по спорт в 
повечето случаи са добри и урокът по спорт е интересен, но би 
могло да се направи и повече в това отношение. Ясно е, че само 
добрият учител не прави урока по спорт да бъде добър, необходима 
е подходяща материална база и условия на работа.Урокът по спорт 
доставя удоволствие и стимулира, когато се прави в условия на 
положителен психологически климат, според интересите на 
учениците, с необходимите стимули за успех и с доброто намерение 
на учителя. 

 
Изводи и препоръки 
1. Налице е по-скоро положително отношение към учебния 

процес по физическо възпитание и спорт, и неговото социално 
значение за поддържане на здравето и физическото състояние на 
учениците.  

2. Емоционалният заряд, авторитетът на учителя и успехът, 
който учениците постигат в уроците, са водещите фактори за фор-
миране на положително отношение към учебния предмет. 

3. Урокът по физическо възпитание и спорт доставя удовол-
ствие и стимулира, когато се провежда в условия на позитивен 
психологически климат, според интересите на учениците, с необ-
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ходимия стремеж за успех и с добронамереност от страна на 
учителя. 

4.  Личността на учителя може да предизвиква и поддържа 
траен интерес и висок емоционален заряд за активно и ефективно 
участие в процеса на обучение. 

5. Недостатъчната спортно-материална база в училищата е 
една от съществените причини за намаляване желанието за спор-
туване както при юношите, така и при девойките. 

Въпросът за оптимизиране на двигателната активност на 
учениците е пряко свързан с правилното реализиране и използване 
на отделните форми на физическото възпитание, както и с 
използването на най-подходящите средства и методи за физическо 
натоварване върху човешкия организъм. Налага се непрекъснато да 
се разнообразяват средствата и методите с цел подобряване на 
двигателните възможности на учениците в урока по Физическо 
възпитание. 

Спортните състезания, организирани и провеждани от учили-
щата са основа за началната спортна подготовка в детско-юно-
шеския спорт. Тази дейност трябва да има приоритетното място в 
програмата за спортно развитие, да е съобразена и да се допълва с 
извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учени-
ците. Училищните настоятелства трябва по-активно да търсят пъти-
ща и механизми за осигуряване на допълнителни средства за 
развитие на спорта в училищата.   

Изолираните усилия само на учителите за противодействие в 
тази насока биха били недостатъчни и слабо резултатни. Необ-
ходимо е консолидация с действията, разбирането и положителното 
отношение на родителите, институциите и цялото общество. 
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Резюме: В доклада са анализирани проблемите на половоролевата 

социализация в процеса на играта. Разкрива се ролята на играчката за 
половата идентификация и половата диференциация на децата. Приве-
дени са много изследвания, които насочват към различни фактори за 
развитието на половата социализация в играта на децата от пред-
училищната възраст. 

Ключови думи: игра, играчка, полова социализация, полова диферен-
циация, полова идентификация. 
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Summary: In the paper there are analyzed the problems of sex-role 

socialization in the process of playing. The role of the toy in sex-role 
identification and sex-role differentiation in children. Reference is made toward 
many studies that direct to various factors for the development of gender 
socialization in the play of preschool children. 

Keywords: play, toy, gender socialization, gender differentiation, gender 
identification. 

 
 
Половоролевата социализация е важна част от цялостната со-

циализация на децата в предучилищна възраст. Процесът на 
половоролева социализация се формира от включването на децата в 
основните дейности и цялостното влияние на институционални 
(детска градина, училище) и извън-институционални фактори 
(семейство, култура, телевизия, радио, вестници, списания, нови 
информационни технологии). Съдържанието на понятието „поло-
воролева социализация“ включва три елемента: формирането на 
психическия пол на детето-джендъра, половата диференциация и 
половата идентификация. Според Т. Авдулова джендърът (лат. 
Gender - род) определя социалния пол на индивида, който обеди-
нява соматични, социокултурни и поведенчески характеристики. 

mailto:ivan.milenski@gmail.com
mailto:ivan.milenski@gmail.com
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Същевременно биологичния пол (sex) се формира от анатомични и 
репродуктивни различия. Половата диференциация е съвкупност от 
генетични, морфологични и физиологични признаци, които опреде-
лят разликите между мъжете и жените, а половата идентификация е 
свързана със самосъзнанието на индивида, който определя своята 
принадлежност към определен пол и изграждане на поведение в 
съответствие с полово ролеви образци. [1]. В нашата литература 
проблемите на половото възпитание в предучилищна и начална 
училищна възраст са предмет на анализ в редица разработки (Е. 
Янакиева, Сн. Попова, както и в преводна литература о т френски 
автори (М. Моншо). 

Предучилищното детство е сензитивна възраст за възприемане 
и усвояване на модели за половоролево поведение на децата. Играта 
като отразителна и моделираща дейност има приоритетно място и 
роля за половата диференциация и половата идентификация на 
участниците в игровия процес. В играта децата самостоятелно 
избират сюжетите, ролите и играчките, като често разделят игрите 
на „момчешки“ и „за момичета“. Проектирането на играта включва 
избор и претворяване на фемининни (женски) и маскулинни 
(мъжки) роли. Наблюдението на детските игри показва типични 
разлики в избора на играчки: момичетата предпочитат да играят с 
кукли и битови предмети (кухненски и куклени игрови набори), а 
момчетата избират автомобили, самолети, военни играчки и 
конструктори. Още в начална предучилищна възраст (3-годишни) 
децата предпочитат да играят със съиграчи от своя пол. 

В съвременното общество се диагностира една тревожна тен-
денция на размиване на традиционните роли на мъжете и жените, 
което води до затруднения в половата идентификация на момчета-
та и момичетата. При момчетата се наблюдава създаването на 
конфликт между традиционните маскулинни модели на поведение 
към които се насочват в своето поведение и масовата феминизация 
на възпитание на момчетата, които възприемат предимно женски 
модели на поведение в детската градина и училището. Разтрог-
ването на половината бракове у нас продължава тяхната феми-
низация и в семейството. 

При момичетата се наблюдава противоречива ситуация, която 
също води към усложнения в тяхното половоролево развитие. От 
една страна жените получават възможности за професионална и 
социално-обществена реализация във всички области на живота, а 
от друга страна, тенденцията към социално съревнование между 
мъжете и жените насочва момичетата към усвояване на мъжки 
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модели на поведение, което затруднява тяхното възприемане в 
обществото и създава условия за усложнения във формирането в 
перспектива на тяхната майчинска позиция. 

Неутрализацията на тези ролеви противоречия може да се 
осъществи в сюжетно-ролевата игра и в игровото взаимодействие 
на играещите с връстниците от своя и от противоположния пол. 
Корекционната функция на играта в това отношение се проявява 
както при наблюдението на структурните компоненти на играта, 
така и в редица изследвания по проблема за половоролевата социа-
лизация на децата в детските заведения. (Т. Репина, Л. Градусова, Г. 
Филипова и др.). 

Игровите интереси на момчетата и момичетата се различават и 
това намира израз в изборът на сюжети на ролевите игри. Момче-
тата предпочитат да се включат в игри с военна и транспортна 
тематика, а момичетата насочват своят избор към игри със сюжети 
„Семейство“, „Болница“, “Сладкарница, „Магазин“. Ролевите избо-
ри на децата съответстват на техните полово ролеви предпочитания. 
Момчетата избират роли като „шофьор“, „пилот“, „войник“, „по-
жарникар“, а момичетата се насочват към роли като „майка“, 
„лекар“, „фризьор“, „манекен“, „певица“. Сюжетите и ролите, които 
избират децата показват тяхната представа за мъжки и женски 
образи, с които те се самоидентифицират в играта. Маскулинността 
се свързва с решителност, склонност към риск и проява на герои-
зъм, а избраните сюжети и роли от момчетата напълно съответстват 
на джендърните стереотипи. Фемининността се свързва с доброта, 
емоционалност и консерватизъм, което съответства на женските 
модели на поведение в избраните сюжети и роли от момичетата. 

Според Г. Филипова, която проучва проблема за онтогенеза на 
майчинството, важна роля и значение за формирането му има 
играта. В играта с куклата-бебе се пресъздава обекта на майчин-
ството, а развитието на този сюжет във възрастов аспект („Майки и 
бащи“, „Семейство“), обуславя конкретизирането на представите на 
момичетата за майчинската позиция и собствената бъдеща социална 
роля [1]. 

Според К. Рубин момичетата по-често играят с играчки пред-
назначени за противоположния пол, отколкото момчета с играчки за 
момичета. Независимо, че има обща тенденция за нарастване с 
възрастта на джендърната обусловеност в избора на играчки, се 
констатират при определени условия нарушения в тази законо-
мерност. Например, ако дете в начална училищна възраст се остави 
само да избере играчка, то в повечето случаи избира предмет за 



 298 

игра, който е предназначен за другия пол. Същевременно, ако дете 
се намира в обкръжение на връстници от противоположния пол, 
възможността от подобен избор е минимална. Момчетата реагират 
отрицателно на свои връстници, които избират играчки, предназна-
чени за момичета. Според Б. Фагот момчетата определят игровите 
предпочитания на момичетата, като опасни за тези от тях, които 
искат да бъдат приети за равностойни партньори в света на мъжките 
игри [4]. 

Според В. Ядва, М. Хайнс С. Голомбок съществуват три под-
хода към анализирането на причините за предпочитанията на 
момичетата и момчетата в избора на играчки [8]. Първият подход е 
теорията за социалното научаване: извършват се процеси на социа-
лизация, родители или връстници подтикват към игри с джендърно-
специфични играчки и формират половите предпочитания към 
играчките. Вторият подход е когнитивния - включва когнитивно 
развитие на джендърните предпочитания (Л. Колбърг) и теорията за 
джендърните схеми, които детето развива, за да усвои определена 
информация. Третият подход е биологическият, свързан с хормо-
нални и други вродени фактори: интересът към играчките се обус-
лавя от дейността, към която тези играчки насочват децата, вродени 
предпочитания към цвета и формата на предметите. Подобни 
изследвания се извършват с хора (възрастни и деца) и с маймуни. 
Според авторите на тези проучвания поради разлики в подходите 
(избор на различни играчки, различни начини за показване на 
играчките), крайните резултати се различават помежду си. Следо-
вателно, заключават авторите на изследването, в процеса на разви-
тие влияние оказват както вродените, така и социалните фактори. 

Важна роля в половата диференциация имат взаимоотноше-
нията с връстниците. Според В. Кошкина към 3-4 година децата 
започват да проявяват изразено предпочитание към лицата от своя 
пол, а формиращите се игрови обединения са по полов признак [5]. 
Джендърните стереотипи в детските групи са ясно проявени и 
децата ги следват с подчертана последователност, в сравнение със 
стереотипите под влияние на възрастните. Децата, които се връщат 
у дома, искат същата кукла, която има тяхната приятелка от дет-
ската градина, а момчетата - съответният автомобил, с който играе 
приятелят им. Авторката представя сравнителна таблица за игро-
вите предпочитания на момчетата и момичетата: 
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Таблица 1. Сравнителен анализ на игрите на момчетата и 
игрите на момичетата (В. Кошкина, 2010) 

Игри на момчетата Игри на момичетата 
Голямо количество на участниците Количество на участниците:2-3 

човека 
Често протичат на улицата Често протичат в помещение 
Заемат голямо пространство Малко пространство за игра 
В повечето случаи са подвижни В повечето случаи са спокойни 
Лидерът завоюва своето положе-
ние с физическа сила 

Лидерът завоюва своето положе-
ние чрез вербални преговори 

Превозват своите играчки по „та-
ранен“ начин 

Внимателно превозват играчките 
си 

В името на играта често се смеят, 
напр. при падане на един от участ-
ниците 

По-рядко се смеят 

Случайните или специални пада-
ния предизвикват смеха на остана-
лите 

Не се надсмиват над другите 
участници 

Физически контакти: устройват 
сблъсъци между участниците 

Избягват стълкновения и сблъсъци 

Два пъти повече влизат в 
конфликт за играчки (3-годишни) 

Два пъти по-рядко конфликтират 
по повод на играчки (3-годишни) 

Често проявяват агресия (игра-
борба) 

По-рядко проявяват агресия 

В процеса активно показват поло-
жителни емоции 

По време на играта се държат тихо 
и спокойно 

Пик на хулиганско поведение (4-
годишни) 

Такова поведение не се наблюдава 

В диадите на момчетата има изра-
зена йерархия на диминиране – 
подчинение  

В диадите на момичетата има спо-
рове за доминиране – подчинение 

Голяма конкуренция: индивидуал-
на и групова (заемат 50% от игро-
вото време) 

Малка конкурентност 

Голямо сътрудничество в своя 
отбор 

По-малка кооперативност в отбора 

Обичат героичните роли (разигра-
ват ги на улицата с другите мом-
чета) и не обичат семейни роли 

Обичат училищни (учител – уче-
ник) и семейни роли (дъщери и 
майки) 

Често играят индивидуално Рядко играят индивидуално 
Атрибути за игра: военни играчки Атрибути за игра: кукли, балетни 

аксесоари 
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Според Ш. Берн детските играчки имат важна роля за дифе-
ренциалната социализация на децата. Играчките и игрите насочват 
момичетата към дейности, които подготвят за майчинство и водене 
на домашното стопанство, развиват уменията за общуване и навици 
за сътрудничество [2]. Играчките и игрите при момчетата насочват 
техните интереси към изобретателство, преобразуване на околния 
свят, развиват навици, които са в основата на пространствените и 
математическите способности, подтикват към независимо, състеза-
телно и лидерско поведение. 

Продажбата на детски играчки в магазините е конкретно 
предназначена за момчета или за момичета. Джендърната принад-
лежност на играчката е закодирана в опаковката. Играчките за 
момичета са с розови или пастелни цветове, а отпред е изобразено 
момиче, което играе с нея. Съдържанието на тези играчки са 
свързани с грижи за себе си (играчкова козметика), с грижи за 
детето (кукли-бебета) и с грижи за дома (играчки-прахосмукачки, 
кухненска мебел, чинии, лъжици и вилици). Играчките за момчета 
са опаковани в ярко изрисувани кутии с изобразяване на играещо 
момче. Съдържанието им е свързано със строителна дейност 
(конструктори, кубчета) и с извършване на активна дейност (спор-
тен инвентар, военни играчки). 

Изследванията показват, че родителите купуват играчки на 
своите деца, които са типични за техния пол. Същевременно самите 
деца предпочитат различни играчки съобразно своя пол-момчетата 
искат „мъжки“ играчки, а момичетата – „женски“ играчки. Логично 
е да се зададе въпросът „Това предпочитание „естествено“ ли е или 
се създава от социалното обкръжение?“ 

Проучванията в западната психология показват, че детските 
предпочитания в областта на играчките се създават и формират 
първоначално от възрастните. В изследването на Сидорович и 
Ланни (1980) изследваните лица (възрастни) общуват с 10-месечно 
дете. [2]. Участниците са разделени в три групи. На едната група 
казват, че детето е момиче, на втората група – че е момче, а на 
третата група нищо не казват за джендъра на детето. На разполо-
жение на възрастния в процеса на общуване с детето има три 
играчки: гумена топка, кукла и предмет от гума за смукане. Ло-
гично е да се предположи, че ако се съобразяваме с реалните 
предпочитания на момчетата и момичетата, изследваните лица ще 
се съобразят с тях, а ще игнорират джендърната оценка, с която са 
снабдени. В конкретния случай обаче реалния пол на детето 
практически не влияе на избора на изследваните, което не може да 
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се каже за джендърния признак, От групата, която счита, че пред 
тях е момче, 50% от мъжете и 80% от жените избират футболната 
топка, а 20% от всички, които така считат, избират за „момчето“ 
гумата за смукане. В групата, в която детето е представено за 
момиче, 72% от жените и 89% от мъжете избират куклата. Само 
28% от жените от тази група предлагат на „момичето“ топка, а от 
мъжете никой не прави това. 

В изследването на любимата играчка, което проведох преди 
известно време, се срещнах с необичаен избор от страна на три 
момичета, които пожелаха да станат пилоти на самолет и хели-
коптер, Тогава не се задълбочих в анализа на тези факти, но във 
връзка с темата, която е предмет на тази статия, се установи, че този 
тип момичета (tomboys), които никак не са малко, сред изслед-
ваните във връзка с предпочитанията към различен тип игри и 
играчки, се използват като важен аргумент за тезата, че различията 
в избора могат да не носят естествен характер, а да се мотивират от 
джендърни привнесени от възрастни модели на поведение. 

Изследването на М. Бейли показва, че не така стоят нещата при 
момчетата. 75% от тях, които на 4-годишна възраст се отличават с 
предпочитанията си да играят с кукли, впоследствие водят 
хомосексуален живот. [3]. При момичетата подобни прогнози са 
несъстоятелни – само 10% от тях, които влизат в битки и лазят по 
дърветата се оказват впоследствие лесбийки. Изследванията на М. 
Бейл съвместно с генетика Н. Мартин на генетичните причини за 
сексуалната ориентация на човека, показват, че при мъжете сексуал-
ната ориентация в 50% се наследява. Крайният извод, който прави 
М. Бейли е, че сексуалната ориентация на мъжете в значително по-
голяма степен е обусловена генетически, отколкото е резултат от 
възпитанието, поради което може да се прояви в много ранна 
възраст. 

Оказва се, че телевизионните филми могат да окажат влияние 
върху предпочитанията на децата при избора им на играчки. [2]. На 
основата на герои от филма „Улица Сезам“ се демонстрира набор от 
играчки, с които играят на телеекрана и момчетата и момичетата. В 
първата версия на филма куклите привеждат доказателства че тези 
играчки са „за момчета“, във втората версия – куклите, се обеди-
няват в мнението, че играчките повече подхождат на момичетата, а 
в третата версия - че те могат да принадлежат на момчетата и 
момичетата в равна степен. След гледането на 20-минутния филм 
детето се оставя в стаята, където има два набора от играчки: един, 
който е показан във филма и втори, който е по-малко популярен от 
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първият набор, оценен в друго изследване като джендърно неут-
рален. Изследването показва, че както момчетата, така и момиче-
тата по-голяма част от времето играят с тестовите играчки, а не с 
другите, в случай, че във филма са представени като съответстващи 
на техния пол. Обратно, ако тестовите играчки са представени във 
филма като съответстващи на другия пол, децата играят повечето от 
времето с проверовъчните играчки, независимо, че те са по-малко 
популярни. Общият извод е, че получените данни показват, че 
предпочитания към играчките, основани на джендъра, могат да се 
създават от телевизионни модели, които показват принадлежността 
на играчката към някой джендър. 

В заключение, играта и играчката имат важно място и роля за 
формиране и развитие на половата социализация в предучилищна 
възраст. Същевременно играта и играчката могат да изпълняват 
коригираща функция за реализиране на половата диференциация и 
половата идентификация на децата. Разнообразните изследвания по 
темата за половата социализация в играта, показват и решаващата 
роля на възрастните (родители, учители, производители и търговци 
на играчки) и телевизионните модели за диференцирания избор на 
игри и играчки. 
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Резюме: През последните години темата за детската и юношеска 
агресия се дискутира с нарастващ и нестихващ интерес. Проблемите са 
актуални и сериозни защото съвременното общество става все по-
богато с примери  на агресивно поведение. Поведенческите актове на 
насилие и агресия извършени от малолетни и непълнолетни стават все 
по- разнообразни и брутални. Обобщената обществена представа е, че 
агресивността е постоянен и повтарящ се модел на поведение, синоним 
на нападателност и насилие, характерен за голяма част от младежите. 
Повишеният реален ръст на агресивни прояви от страна на деца и юноши 
налага задълбоченото изучаване на причините агресивните поведенчески 
модели да се налагат и възприемат като „нормални”. Ранните прояви на 
проблемно поведение в т.ч. агресивното, ескалират по време на 
юношеството и са индикатор за асоциално поведение, което бързо може 
да премине в делинквентни прояви. 

Ключови думи: юноши, агресия, асоциално поведение, автоагресия, 
киберагресия 
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are topical and serious, because modern society is getting more and more 
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young people. The increased real growth of aggressive behavior by children 
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„Agredi” идва от латински и означава „доближавам, докосвам” 
хора или вещи . Агресията е форма на поведение на всяко живо 
човешко същество, в този смисъл тя е положително явление целящо 
задоволяване на инстинкта за самосъхранение. Способността на 
човек да  търси конструктивни решения, за да отстоява себе си и 
своите интереси, да оцелява са свързани с биологично заложената в 
човешката природа агресивност. Социалните условия, в които човек 
разгръща, възпитава и развива агресивното си поведение моделират 
и формите на неговите положителни или отрицателни проявления. 
Усвояването на градивно или деструктивно поведение при децата е 
резултат най-вече от възпитателните умения на възрастните в 
семейството. (Бончева, 2012:7) Причините за агресивния акт са вън 
от индивида в социалното пространство, а подбудите или моти-
вацията за агресивния акт е вътре в него, преживяването на недо-
волство, яд, гняв, чувство за заплаха, ощетеност , желанието за 
отмъщение са само малка част от мотивиращите „вътрешни „сили 
на индивида. Това е деструктивна агресия, която не цели постигане 
на добронамерен краен резултат. Тя възниква в полето на 
човешките интеракции  и има своите начала в неудовлетворените 
потребности на агресора. (Бончева, 2012:11) 

Съзнателното желание на човек за нанасяне на физическа или 
психическа увреда е деструктивна форма на поведение, стигаща до 
унищожение или самоунищожение. Исторически е свързано с 
развитието на социалните общности и оцеляването. В психологията 
на девиантното поведение този феномен се разкрива чрез агресив-
ното поведение. То е структура съдържаща в себе си агресивни 
нагласи, агресивни отношения, агресивни оценки и агресивни дей-
ствия като се търси връзката и взаимоотношенията между тях.  

Природата на агресията се разглежда като инстинктивно, 
вродено поведение в една от най-ранните и известни теоретични 
постановки – инстинктивната теория на Фройд. Според него агре-
сията е устойчива диспозиция на индивида, самостоятелно влечение 
към смъртта или към разрушението. Агресивният акт е или търсене 
на удоволствието, или избягване на страданието. Насочен навътре 
той се реализира в самонаказания и самоубийство; насочен навън се 
изражда в агресия и враждебност. Фройд анализира организацията 
на либидото у малкото дете, където желанието да се убива е всъщ-
ност амбивалентно отношение към бащата свързано с желанието да 
се удовлетворят сексуалните инстинкти към майката. Боулби раз-
глежда агресията като част от социално поведенческа система, в 
която всички сме привързани. Той разработва теория на привър-



 306 

заността и разглежда начините, по които сме интимно свързани с 
останалите. Вроденият инстинкт за самосъхранение, който при-
съства във всички живи същества поставя начало на агресията, 
според К. Лоренц. Тя не е саморазрушително, а по-скоро адаптивно 
поведение. Съвременните научни схващания са скептични по отно-
шение на натрупването на неизмерима енергия като база за агресив-
но поведение, но приемат генетично-физиологичните възможности 
да се действа агресивно. Биологичното направление счита, че 
съществуват определени области от човешкия мозък, които отго-
варят за агресивното и престъпно поведение. Неговите предста-
вители приемат, че депресията и агресията са с еднаква биологична 
основа и могат да се лекуват с медикаменти. Бихейвиористичната 
теория за поведението разработена от Дж. Уотсън разбира по-
ведението като отношение между индивида и средата. Долард и 
Милър в тяхната фрустрационна теория за външните подбуди 
разглеждат засилването на агресията като резултат от засилването 
на фрустрацията. Според тях, когато един организъм реагира агре-
сивно това е резултат за предшестваща у него фрустрация. Според  
Берковиц  и Фишбах откритата агресия няма да се прояви, ако не 
присъстват релевантните за нея знаци – стимули, хора, места, 
предмети – свързани с предишни или настоящи провокатори на 
гнева. Съгласно когнитивно-бихейвиористичния подход човек се 
учи на социално поведение посредством наблюдение и имитация и 
под въздействие на наказание и възнаграждение. Според когни-
тивния подход човек няма вродено влечение към агресията. Пове-
дението е под влияние на интелектуални и мисловни процеси. 
Поведението на човека може да бъде контролирано. Агресивното 
поведение е функция на два компонента:агресивен мотив и агре-
сивна задръжка. Мотивираното агресивно поведение може да се 
разглежда като избор между миролюбиво или агресивно решение 
при конфликт. (Бояджива, Митева, 2008: 18-24) Холистичен подход  
с оглед съчетаване на биологични, генетични и психологични 
фактори изисква агресивното поведение според Хр. Попов. (Попов, 
2006:33) 

Р. Стаматов и Б.Минчев определят причините за агресив-
ността: Атрибуциране – приписване враждебност на действията на 
другите, което засилва склонността да се отговори с враждебност; 
Емоциите, които изпитваме – ако изпитваме страх ще сме склонни 
да се оттеглим от конфликтната ситуация, но ако изпитваме гняв ще 
отговорим враждебно; Качество на самоконтрола – колкото е по-
силен самоконтролът ни, толкова повече ще издържим на фру-
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страция; Чувствителност към ценностите – агресивността ни се 
засилва при загуба на ценности; Внушения на средата – в ситуации 
на фрустрираност предметите свързани с агресивност ни подтикват 
към агресивно поведение. (Р. Стаматов, Б. Минчев, 2003...) 

Физическата агресия включва физически контакт или наме-
рение за причиняване на физическа вреда. В училищна среда агре-
сивното поведение включва чупене на лични вещи, заплахи за 
физическа саморазправа, хапане, скубане, блъскане,спъване, удря-
не. Като социална манипулация се разглежда индиректната агресия, 
когато агресорът манипулира другите използвайки взаимоотноше-
нията в групата, за да атакуват жертвата вместо него. В случаите, 
при които  агресорът уврежда приятелските отношения говорим за 
релационна агресия. Среща се често в юношеството, като въз-
действие върху диадни отношения, чрез игнориране на партньора и 
заплаха за скъсване. Релационната агресия има специфични прояви 
в училище на тормоз и издевателства. (J. M. Ostrov, N. A. Crick, 
2007:5-6). Всички видове поведение насочени към манипулиране и 
подвеждане, негативна лицева експресия и унизяващи телесни 
движения, поведение насочено към  увреждане на социалния статус 
и самооценката на жертвата се свързват с понятието „социална 
агресия”. Опозиционното поведение (негативизъм) е пасивно не-
приспособяване към изискванията на другите или явно противо-
поставяне на правила и норми. Гневът е чест предшественик на 
агресивната реакция, която в много случаи, но не винаги е про-
вокирана от агресивна раздразнителност. Ревността и омразата са 
свързани с готовността за реагиране с гневни реакции на най-
малката провокация на определени хора. Прехвърлянето на собстве-
ната враждебност върху другите е агресивно недоверие (подозри-
телност). Преживяването на упреци от съвестта е свързано с 
чувството за вина след агресивния поведенчески акт. 

Предвид неразривната връзка между агресия и насилие е 
коректно да се обърне внимание на понятията и съществуващите 
разлики между тях: Агресия е всяко преднамерено поведение, което 
приключва с физическа или психическа вреда за човек, животно 
или унищожение на собственост; насилие е тотално ликвидиране на 
алтернативите за действие на субекта. Човек се третира като лишен 
от избор физически или биологичен обект, уязвим на болка и 
разстройване на жизнените му процеси. Насилникът е този, който 
решава какво ще се прави, а целите се постигат при съпътстващо 
неподчинение. Непосредственият контакт на двете страни е задъл-
жителен. (Иванов, 2013:36) 
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Младежите имат нестабилна морална, социална и икономи-
ческа връзка с обществото и държавата. Сривът на морално-нрав-
ствените устои и ценности ги лишават от ориентация в идеалите на 
просоциалното поведение. Средата на подрастващите е преситена 
от информация, която безпрепятствено преминава през все още 
неукрепналия им светоглед. Светът на възрастните „прелива” от 
екологични, икономически и социални катастрофи и предизвиква у 
юношите чувство за безнадеждност, раздразнителност и самота. 
Загубата на социален интерес води до индивидуализация и егоизъм, 
които бележат юношеското поведение с тревожност, самотност, 
конфликтност и  прояви на агресия. 

Причини за агресивността са личностните черти на младежите 
– наследствени предразположения, потребности, темперамент, 
импулсивност, Аз-концепция. Социалните фактори влияещи върху 
агресивността са: училището и средата на връстниците, средствата 
за масова информация, ситуации, които са противопоказани, ситуа-
ции, които са фрустриращи, ситуации, които предизвикват болка и 
дискомфорт, ситуации свързани със злоупотреба на наркотици и 
алкохол 

 Една от най-саморазрушителната и нездрава агресия има 
своите корени в детството и юношеството. Автоагресията. Детето, 
а по-късно юношата не успява да усвои социално приемливи 
модели на поведение и  да се впише в средата на връстниците, което 
е от определящо значение в този възрастов период. Самонара-
няването се среща по-често при момичета. Външно те се проявяват 
като емоционално блокирани, срамежливи, напрегнати. Вътрешно 
изпитват непълноценност и несигурност,възприемат се като страх-
ливи и ненужни за околните. Това болезнено психическо състояние 
ги прави тревожни и те „освобождават” напрежението по пътя на 
автоагресивните поведенчески актове. (Бончева, 2012:27) Незре-
лостта на потребностно –мотивационната сфера на юношите, когато 
низшите потребности (Маслоу) преобладават над висшите - любов 
,привързаност, уважение и самореализация - става причина за не-
възможност да отговорят на повишените социални изисквания към 
тях. Самоуважението и самооценката на подрастващите намират 
„признание” в асоциални поведенчески прояви. Автоагресията е  
деструктивно поведение, тя не съумява да насочи младежката 
енергия по градивен начин, сваля отговорността от личността и я 
прехвърля на обстоятелствата, които винаги са „негативни”. Юно-
шата се нуждае от себедоказване, но страха от заобикалящия го 
свят, чувството за малоценност и враждебност към околните обръ-
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щат агресията навътре. Неразрешеният конфликт между реално 
възприеманите промени в тялото и деидеализираното пубертетно 
тяло е една от главните причини за автоагресия. Свръхкритичния  и 
язвителен тон в семейните отношения влияе негативно върху 
крехката самооценка на подрастващите, затвърждава усещането, че 
заслужават наказание, каквото всъщност представлява себеразру-
шителното поведение. „Магическа логика”, че ако се накажат сами 
няма да бъдат санкционирани от другите. Често пъти деца  станали 
жертви на посегателство и малтретиране в семейството започват да 
се самонараняват като тази поведенческа практика продължава и се 
задълбочава в юношеството. Близостта на роднини с алкохолна и 
наркотична зависимост е също рисков фактор. Когато в семейството 
преобладават лишени от топлота и грижа, формални отношения 
децата и юношите търсят вината в себе си, отчуждават се и са 
склонни към саморазрушителни мисли и действия. Отблъскването 
на младежите от референтната група на връстниците е основа за 
базисен дискомфорт. Автоагресията е начин юношите да се правят с 
усещането за екзистенциална  пустота, отчуждението и чувството за 
изоставеност, с гнева и неудовлетвореността. Физическите после-
дици от автоагресията се свързват с различни форми на самона-
раняване. Психологичните се изразяват в обща ранимост, обидчи-
вост, ригидност, неумение и нежелание за справяне с болката и 
предизвикателствата, отказ от търсене на изход при проблем, инерт-
ност пред обстоятелствата, рефлективно моделиране на личната 
емоционалност под въздействие и контрол на средата, депресия. 
Асоциалните поведенчески последици са: употреба на алкохол, нар-
котици, скитничество, безразборни връзки, деструктивни повлия-
ване на други хора, имитационно поведение в маргинални групи, 
суицидални опити. 

Киберагресията е опит за нанасяне на вреда, чрез електронни  
средства за комуникация – мобилни телефони и интернет. (П. 
Калчев, 2012:17-18) В последните години тази форма на агресия е 
много разпространена сред юношите и става причина за множество 
конфликти и асоциални действия, някои с фатален край. П.Калчев 
въвежда и понятието кибервиктимизация. Разпространение на 
лична информация, снимки, видеоклипове, клюки,слухове, обиди за 
жертвата, чрез социални мрежи, чатове и електронни пощи са само 
част от кибер начините за дискредитиране, злепоставяне и изола-
ция. Според характера на извършения тормоз случаите на кибер-
виктимизация могат да бъдат разделени в следните категории: 
Башинг (bashing) – използването на интернет за извършване на 
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директни вербални или визуални атаки по всяко време. Агресорите 
могат да публикуват коментари в блогове, да изпращат текстови 
съобщения от мобилен телефон или да се сдобият със снимка на 
жертвата и да променят изображението, по начин, който ще ú 
навреди. Възможно е също публикуването на обидни коментари, за 
да я унижат публично. Друг вариант е записването на видео с 
ученици, които са подложени на побой, след което видеото се 
публикува в социална мрежа ; Изключване – изключване от участие 
в онлайн дейности с други съученици, като игри, форуми или друга 
защитена с парола среда; Флейминг (flaming) – разгорещен, кратък 
спор, който включва груб и вулгарен език, обиди и заплахи. Може 
да бъде под формата на текстови или мигновени съобщения в 
блогове, социални мрежи или страници на игри; Издаване на тайни 
– разкриване на лична и поверителна информация относно жерт-
вата, която цели да я засрами или унижи. Разпространен начин е 
препращане на съобщение на жертвата, което съдържа информация 
от личен характер; Представяне под чужда самоличност – вид 
индиректна атака, при която агресора създава профил в социална 
мрежа или интернет страница, представяйки се за жертвата. Често 
се използват данните за достъп на жертвата, за да се публикуват 
обидни коментари, често за приятелите на жертвата с цел тя да бъде 
отхвърлена от тях. (Цонева, Р., 2013:184). Децата и юношите обект 
на кибер тормоз са тревожни, социално изолирани, избягващи емо-
ционален контакт, често депресивни. Жертвите са пасивно неагре-
сивни и провокативно агресивни. Първите са силно тревожни, чув-
ствителни и неуверени. Стараят се да стоят извън обсега на 
агресорите. Не са заядливи, не дразнят връстниците си, неагресивни 
са. Изпитват негативна нагласа към себе си,имат ниска самооценка 
и много малко приятели. Чувстват се малоценни, глупави, тромави 
и страхливи. Неспокойни са в училищна среда и изпитват силна 
несигурност извън дома си. Възможно е да имат някакви физически 
несъвършенства като затлъстяване, заекване и други. При контакт с 
агресора плачат и не са способни да се защитят. Провокативните 
жертви дразнят, обиждат и предизвикват агресора. Създават напре-
жение около себе си, разгневяват връстниците си и създават усло-
вия за конфликт. Те са едновременно страхливи и агресивни. 
(Цонева, Р., 2013:184) 

Когато девиантното предизвикателство, каквото е кибер тормо-
за срещне асоциален отговор резултата е само един – агресия. Това 
води до вълна от асоциални прояви, понякога на цели групи от деца 
и юноши, преки свидетели на застрашаващи живота конфликти. 
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Отрицателните последици са по-силно изразени при юношите, 
които в по-голяма степен разчитат на подкрепа от социалните 
мрежи и агресивни. 

Изследвания  подкрепят заключенията, че телевизионното 
насилие възпитава децата в нетолерантност и агресивност. Мало-
летни и непълнолетни гледат около 1000 акта на насилие годишно, 
като в повече от 75% от случаите актовете не са съпроводени с 
угризение на съвестта, а в 41% насилието е съпроводено с хумор и 
сарказъм. При анализ на заглавията за период от четири седмици в 
52 ефирни ,кабелни и сателитни телевизии, които се гледат най-
масово в 12 присъства думата „смърт”. “Смъртта почука”, “Смърто-
носна сила”, “Д-р Смърт”, “Спокойна смърт”, “Смъртна присъда” и 
др. Останалите филмови заглавия се отличават с думи като “убий-
ство”, “бой”, “ад” и “пистолет”. (Георгиев,2006:2) Децата обект на 
телевизионно насилие обикновено преживяват безпокойство, тре-
вога, ужас и страх от показаните събития. Същевременно поднесе-
ното насилие става поведенчески модел, който се характеризира с 
повишена агресивност и толерантност към агресивните прояви в 
реалния живот. Негативните поведенчески аспекти са широко за-
стъпени и в стила предпочитана музика, както и в телевизионните 
реклами. Съществува зависимост между предпочитания стил музи-
ка (рап, рок, хевиметъл) и употребата на алкохол, психотропни 
вещества, уличен вандализъм, безразборен секс, участие в мар-
гинални групи и като цяло асоциално поведение. Изследване върху 
проблема доказва връзката между суицидалните мисли при юно-
шите и слушането на хевиметъл. В тритомника „Национално 
изучаване на телевизионното насилие”, публикуван 1996,1997,1998 
се правят следните заключения: Телевизионното насилие има анти-
социален ефект върху зрителите; Усвояване на агресивно поведе-
ние, безразличие към насилието; Не всички наблюдавани насилия 
носят еднакъв риск от изброените ефекти. (Георгиев, 2006:3) Когато 
децата и юношите са подложени дълго време на мащабно, графично 
или хумористично представяне на насилието намалява чувстви-
телността им към подобно поведение и се развива толерантност към 
насилието. Ако извършителят е привлекателен, а насилието оправ-
дано, художествено изобразено, реалистично и възнаградено може 
да бъде предсказано успешно учене на агресивни модели. Толе-
рантността се повишава и ако не се показват реалните измерения 
както и резултатите от агресията и насилието. 
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Училището е основен фактор за развитието и образователната 
компетентност на децата и юношите. То е призвано да осигурява 
възможности, които да ускорят реализирането на цели считани за 
успешни от обществото. Адекватността на училищната система се 
измерва и в умението да възпита просоциални ценности в учени-
ците. Асоциалното поведение в училищата обхваща целия спектър 
на вербално и невербално взаимодействие между деца и юноши, 
които са активни в или извън училище и включва злонамерени 
намерения ,причиняващи физически, психически или материални 
увреждания. (Василева, 2013). Свидетели сме на вълна от насилие и 
агресия в българското училище, което явно не може да се справи 
коректно и успешно с една от основните си функции - тази  на санк-
ционираща и поощряваща сила. Съвременните анализи на агресията 
и насилието в училище показват, че съществува „култура на наси-
лието”, която има вредно влияние както върху ученици, така и 
върху учители. Данни от специално проведено изследване в учили-
щата в Пловдив (Димитрова, 2002:30-37) показват, че около една 
четвърт от учениците са били обект на насилие, а около 2/3 от тези, 
върху които е упражнено насилие , сами са били автори на насилие. 
Училищната среда често е анонимна, безразлична, отчуждена и 
опасна за децата. Големите класове не дават възможност на учите-
лите и персонала да опознаят и създадат по-близки отношения с 
учените. Училищният тормоз оказва влияние върху целия по-ната-
тъшен живот на личността. Той намалява възможностите на децата 
и юношите да развият потенциала си и да постигнат образователни 
успехи. Учениците реагират на насилието с агресивно асоциално 
поведение – отсъствия от училище или с носене на оръжие за само-
защита. Рискът да участваш в насилствен акт в училище варира в 
зависимост от доминиращата култура на връстниците в съответ-
ствие с техните собствени виждания за агресивното поведение. 
(Златанова, 2009:52). Изискванията за постижения стават все по-
големи и водят до прояви на насилие, често дело на неуспели 
ученици, които нагнетяват училищния климат, отсъстват много и не 
откриват смисъл в заниманието с учене. Либералния режим на 
присъствие от последните години, който имаше за цел намаляване 
на отпадналите ученици предостави поле за „изява” на многократно 
връщаните и премествани деца и юноши. Характерни за тях са 
честите пререкания с учители, саботиране на учебния процес чрез 
дразнене, обиди, заплахи и язвителни забележки към онези, които 
се справят с поставените задачи. Чувството за пренебрежение става 
водещо в отношенията с връстници и учители. Юношите започват 
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да търсят необходимото им признание и изява в рисково поведение, 
участие в групи, нарушаване на поставените норми,  демонстрират 
асоциално поведение. Възможна мярка за адекватността на учи-
лищната система е доколко преподавателите са полезни на децата в 
процеса на обучение. Изводите от подобно изследване показват, че 
девиантите оценяват учителите като по-малко полезни в сравнение 
с просоциално насочените ученици. Асоциално ориентираните деца 
и юноши оценяват училището като фрустриращо и система с 
ограничени възможности. (Златанова, В., 2009:22) Идея и разрабо-
тена стратегия (време, място и начин) са характеристиките на инци-
дентите в училище. Насилието в училище се разделя на физическо и 
емоционално. Емоционалното е насочено към нарушаване на физи-
ческото благополучие на жертвата, цели снижаване на самооцен-
ката и, унижаване, изолация. Подигравки, язвителни забележки, 
обидни прякори, унижения в присъствието на други ученици са 
само част от начините за емоционално насилие. Прилагането на 
физическа сила с цел нанасяне на физическа травма на жертвата е 
другият начин за насилие над ученици от ученици. Тормозът в 
училище е форма на социална агресия, групов процес. Той се разли-
чава от другите форми на агресия по това, че е злонамерена, враж-
дебна агресия, която има за цел причиняване на физическо и пси-
хическо страдание, за продължителен период от време, многократно 
от един индивид или от група спрямо друг от позицията на злоупот-
реба със с сила. Издевателствата обикновено се извършват на места, 
където липсва надзор от възрастни, но където може да се събере 
„публика” от връстници – 85% от случаите (Иванов, 2013:40). Обик-
новено физическото и емоционално насилие са съпътстващи явле-
ния. (Василева, 2013). Агресивният ученик е враждебен по принцип 
към света. Агресията си насочва към ученици, учители, персонал, 
възрастните, дори към животните. Не изпитва състрадание и 
получава удовлетворение от нанесената болка. Счита, че е бил пред-
извикан от жертвите си. Има високо ниво на самоуважение, трудно 
се поддава на страх и несигурност, но при някои агресори пове-
дението обратно цели да прикрие страха и тревогата. За жалост 
агресивността често се приема като мярка за престиж. Агресивният 
ученик има дефицити на социални умения. Грешно разчита со-
циалните знаци като враждебни намерения, особено когато е  стре-
сиран. Няма почти никаква способност за генериране на алтерна-
тивни отговори при решаване на проблеми освен свързаните с 
насилие. Нетолерантен, с импулсно самоуправление и ограничен 
поглед върху своите чувства и тези на другите.Обикновено е с 
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ниски постижения в училище, липсва привързаност и интерес към 
учебния процес, разочарован е, чувства безсилие пред просоциални 
постъпки. Най-често агресивните деца и юноши са от семейства, 
където се прилага непоследователна и неефективна система от 
наказания, особено физически, малтретирани, пренебрегнати, емо-
ционално отхвърлени. (Иванов,2013:42)  

Агресивното поведение може да се усвоява и при общуването с 
връстници. Приятелският кръг изчерпва всичко важно и значимо в 
юношеството. Младежите с асоциални приятелства са с по-висок 
риск от агресивни и насилнически прояви. Непопулярните, отхвър-
лените от групата могат да намерят изява само в антисоциална 
среда. Принадлежността към криминална група е рисков фактор  и 
важи с голяма сила по отношение на късното насилие в юношест-
вото. Маргиналните групи действат като заместник на семейството 
и приятелите, когато липсва устойчива емоционална принадлеж-
ност. Юношата се стреми към висок статус в групата на връст-
ниците като изгражда в себе си качества, които ще се харесат на 
членовете. Способността да се възпроизведе поведението и външ-
ния вид на значимите връстници е особено важна в юношеството. 
Динамиката на отношенията вътре в групата е от основно значение 
при тормоза над ученици. Младежите, които измъчват другите 
заемат по-високи позиции в груповата йерархия. Техните действия 
са насочени не само към жертвата, но и към останалите – укрепват 
властовата си позиция като изискват подчинение и зависимост 
(Иванов, 2013:40). Младежите имат необходимост от реализация на 
своите способности, когато не удовлетворят тази потребност те се 
включват в групи с асоциална насоченост. (Маджаров,2001:31) 
Юношите стават силно раздразнителни, проявите на гняв и агре-
сивност зачестяват, тревожността е висока, при момичетата често 
има наличие на депресивни състояния и хранителни разстройства.  
При подрастващи в средна училищна възраст се откриват асоциал-
ни наклонности, които се определят като свойства на Аз-а. Към тези 
наклонности спадат импулсивност, физическа сила, висока двига-
телна активност, липса на страх, ниски прагове на потискане на 
поведението и висока степен на безсърдечност.  В горна училищна 
възраст настъпват  промени в мислите, чувствата и отношенията на 
юношите към собствената си личност и към другите. Нараства 
автономността при взимане на решения също склонността към 
рискове. (Василева, 2013) Преместването в друго населено място 
или смяна на училището може да стане причина за агресивни 
прояви в този възрастов период. Новите съученици предполагат и 
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ново социално обкръжение, което засилва тревожността от изола-
ция, а оттам зачестяват проявите на агресия. Повишената социална 
значимост на връстниците и взаимоотношенията с тях, както и 
стремежа за отстояване на лична позиция  са фактори провокиращи 
приемането на агресията като начин за справяне и постигане на 
целите. 

Първичната социализация на детето се осъществява в семей-
ството, което може едновременно да демонстрира и да подкрепи 
агресивни модели на поведение. Ако детето се сблъсква с прояви на 
агресия  в отношенията с родителите, сиблингите и разширеното 
семейство, вероятно ще усвои подобни поведенчески модели.  Реак-
цията на родителите на неправилното поведение и семейната 
дисхармония са фактори, които могат да предопределят агресия 
както в семейството така и вън от него и да повлияят на отноше-
нията на младежите с околните. Суровата дисциплина и произти-
чащите от нея тежки санкции, характерни за авторитарния роди-
телски стил на възпитание, са свързани с относително високо ниво 
на агресивност при децата и юношите. Неглижирането и недо-
статъчния контрол  от страна на родителите корелира с високо ниво 
на асоциалност често съпроводено с агресивни поведенчески 
прояви. 

Изграждането на здрава душевност в детството е едно от най-
важните условия, за да може периодът на юношеството да премине 
без кризи. При ранна депривация в детството по-късно младежите 
са предразположени към възникването на характерови и емоцио-
нални разстройства.Момчетата и особено момичетата тежко 
преживяват в пубертета обстоятелствата свързани с техните роди-
тели. Може да се появят невротични заболявания и асоциални 
поведенчески модели. Твърде либералното отношение на родите-
лите често преминава в неглижиране емоционалните нужди на 
юношата. Това би могло да отключи асоциални прояви , включващи 
агресивни решения на проблемите. До отрицателни резултати води 
и родителската свръхпротекция изразяваща се в потискане лич-
ността на юношата. Прекомерното ограничаване води до нереши-
телност, понижено самочувствие и липса на инициативност, които 
често отключват автоагресия. Прекомерната заетост на родителите 
не се отразява добре на юношите. Потребността от общуване и 
социален досег остава незадоволена. Разгръща се картина на про-
тест с враждебност към всички околни. Агресивните прояви заче-
стяват като отговор на незадоволеното желание на юношата за 
близост и разбиране. Правилното оформяне на характера и пове-
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дението на юношата се нуждае от създаването на задръжки, а за 
това е нужен родителски авторитет. Проучвания извършени върху 
млади, непълнолетни юноши извършили асоциални и агресивни 
прояви показват, че голяма част от тях произлизат от разстроени 
семейства, вследствие на развод, смърт или продължително отсъст-
вие на някой от родителите. Психичната нестабилност, която се 
създава у юношите , израстващи в разстроени семейства лесно става 
основа за автоагресия и суицидални опити. (Йончев, 1969:60–63) 

Повишеният реален ръст на агресивни прояви и насилие сред 
малолетни и непълнолетни налага задълбочено им изучаване. 
Причините можем да търсим в непосредствената обществена среда, 
семейството, отношенията с връстниците, мотивацията в училище. 
Агресията налага деструктивно трансформация на мисли, чувства и 
емоции у младежите, които логично преминават в асоциални пове-
денчески модели. Бурният възрастов период на юношеството прие-
ма житейските проблеми като явно предизвикателство. Агресивните 
постъпки често са търсен и лесен отговор на трудностите. Те 
създават предпоставки не само за асоциални прояви, но и за 
делинквентно поведение.  
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ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА ПРЕДСТАВА ОТ ИДЕЯ? 
 

Ивайло Лазаров1 
 

Резюме: Докладът изследва някои исторически и теоретични 
акценти на разликите между двете базови категории на когнитивната 
психология – представа и идея. Представата е разгледана като 
конструкт на възможния опит, която в историята на метафизиката 
неправомерно се е оказала гарант на всички възможни универсализми; на 
свой ред идеята е характеризирана като виртуална и универсална. 
Критичната позиция на автора на доклада се основава на феноме-
нологичния метод, като иновативните постижения на темата са силно 
повлияни от произведения на философи и психолози от постфено-
менологичната и постмодерната линия като Жак Дерида, Жил Дельоз, 
Жан-Люк Нанси, Жак Лакан, Феликс Гатари и др. 

Ключови думи: представа, идея, понятие, трансцендентализъм, 
аперцепция, феноменология, виртуално, актуално, реално 

 
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN NOTION AND IDEA? 

 
Ivaylo Lazarov2 

 
Summary: The report explores some historical and theoretical accents of 

the differences between the two basic categories of cognitive psychology – 
notion and idea. The notion is considered as a construct of the possible 
experience, which in the history of metaphysics has been unjustifiably the 
guarantor of all possible universalisms; in turn, the idea is characterized as 
virtual and universal. The author’s critical position of the report is based on the 
phenomenological method and the innovative achievements of the issue are 
strongly influenced by the works of philosophers and psychologists from the 
post-phenomenological and postmodern lines such as Jacques Derrida, Gilles 
Deleuze, Jean-Luc Nancy, Jacques Lacan, Felix Guattari and others. 

Key words: notion, idea, concept, transcendentalism, apperception, 
phenomenology, virtual, actual, real 

 
„На пръв поглед“ едва ли ще бъде забелязан някакъв особен 

проблем, ако тези две категории на когнитивната психология бъдат 
визирани откъм парадигматичните презумпции на еволюционизма 
или различните видове естественически ориентирани структура-
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лизми. Обичайно е да считаме, че исторически/филогенетично 
представа предхожда във времето идея, доколкото пък типологич-
но/онтогенетично представата е йерархично увенчаващият елемент 
от структурата на сетивността (впрочем последната я има и при 
животните), докато идеята е най-силно опосредстваният резултат на 
абстрахиращата способност, респ. на абстрактно-логичното усилие, 
характерно само за човека. Популярността на схващането, че 
генезисът на идеята е в представата съобразно естественически 
съображения, едва ли го прави истинно, въпреки статистическите 
протези на нормата и средностатистическия случай, които обикно-
вено използваме, за да „доказваме“ как истината едностранно 
зависела от „реалността“, впрочем точно така, както и презумп-
тивно подценяваната от всекидневната нагласа теория всякога би 
следвало да се подчинява на практиката. 

Напук на преекспонираните еволюционистки увлечения обаче 
– все едно дали научно експлицирани или имплицитни – би 
следвало веднага да отбележим две неща. Първото е, че концептът 
„представа“, по сравнение с категорията „идея“, в историята на 
западния епистемологичен и психологически дискурс е като че ли 
изоставащ в процедурно-обяснителните си домогвания, доколкото 
за това повлияват сравнително късно сложилият се „коперникански 
преврат“ откъм Кант, както и още по-закъснялата окончателна еман-
ципация на опитно-индуктивната наука „психология“ от класиче-
ската метафизика. Второто, което трябва да отбележим е, че гене-
зисът на идея от представа всъщност не е тотално еднопорядков в 
контекста на съвременното секуларно разбиране за универсалност и 
е напълно невежествено допускането, че, бидейки взаимстван от  
емпирично (представително) авторитетните и следователно силно 
популяризирани днес рационализации на естествознанието3, не е 
бил оспорван по никакъв начин в нито една епоха. Напротив, 
оспорван е бил още в същинската гръцка античност, от позициите 
на един друг, абстрактен реализъм на идеите, който често наричат 
платонистки идеализъм, на който обаче мнозинствата (и даже 
изкушените в проучването) и в онова далечно минало, и днес са 
гледали като на нещо прекалено трансцендентно и отвлечено, за да 
си струва задълбочаващите усилия да бъде поне разбрано, ако не 
усложняващо умопостигано. В това препращане на реализмите 
към трансцендентното е същността на цялата философска 

                                                           
3 Доколкото си остават последователно съобразени с „реализма на фактите“. 
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дързост – включително и тая да не се предрешава човешката 
същност в сетивизмите и емпиризмите, които умеят само да опред-
метяват и следователно да отчуждават крайния човешки субект в 
предопределеностите на средата, да го подчиняват на условностите 
на принудително заобикалящото го.4 Друг е въпросът как схващаме 
ограниченостите на самото това умозрително препращане – дали 
метафизиката, която следва от това би се оказала самата тя 
статична5 или, напротив, действена и издействаща, каквато ни я 
завеща Хайдегеровата традиция. Платоничните решения в това 
отношение се оказват доста сходни (като стратегия) на естестве-
ническия реализъм, само че с напълно обратен нему знак – те от 
самото начало изискват от нас да пожертваме пълноценността на 
емпирико-сетивистката си участ, което ще рече, че всяко същество, 
позволило си да има свое особено съществуване, всяко отделно, по 
силата на аксиологичен императив е вече лишено от достоверен 
опит, доколкото който и да е експеримент е всякога случаен и 
условен – като единичен, той не се родее с нищо същностно, което 
ще рече идейно… и доколкото самата дързост за опит е вече 
запратеност в света на сенките, като лишеност от благо, истина, 
добро, красота или невъзможност за тяхното вечно удържане в 
границите на нашата ограничена и смъртна човешка участ. И ако 
продължителни периоди от античността и цялото средновековие в 
най-изтънчените им културни проявления протичат под знака на 
една такава дисциплинарност в лоното на идеалистичния симво-
лизъм и трансцендентната сакралност, това, слава богу, не е лишило 
човешкото търсачество от перспективни усети, преценки и преоцен-
ки спрямо познавателната и житейска стойност на платоническата 
традиция. Това е така, защото тъкмо човешкото битие е своеобраз-
ната точка на пресичане между представа и идея и едностранните 
предрешаващи субстанциализации в полза на едното спрямо 
другото или допускане на наличие на едното без другото се оказват 
непродуктивни за човековедението като смисъл и самопознание. 

Тоест, имаме уверението, че още от античността е налице 
тъкмо обратното на популяризираното схващане на натуралистите, 
с което започнахме: за генетичен примат на идея спрямо представа, 
                                                           
4 В този смисъл всяка конвенционално наложена единица мярка би била 
стат(ист)ичен символ за степен на отчужденост от себе си, или както забелязва 
Ерих Фром – на „бягство от свобода“. 
5 Което означава в съответен методичен и стратификационен контекст – 
„средностастистична“ и „среднокласова“. 
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но задачата на този доклад е да покаже, че подобен примат, макар и 
аргументирано обоснован и онтологично, и логически, и даже 
психологически (според древните постулати за битието на душата), 
не би следвало да се схваща в качеството му на самодостатъчно, 
дисциплинарно задължаващо и изчерпващо методологично реше-
ние – той е чисто и просто специфична реакция спрямо митологич-
ните несъвършенства на нефилософския подход за обратен примат 
на представата, допускащ обаче същата еднотипна грешка да бъде 
незаслужено подценена или игнорирана този път не идеята, а 
представата като относително хомогенен познавателен инвариант 
на сетивния опит. Впрочем (въпреки че мнозина не са склонни да 
мислят така) историко-епистемологично погледнато, следва корект-
но да признаем, че Платон все още не разполага с изградените 
категории на представата (те ще се появят едва с хилеморфизма на 
неговия ученик Аристотел), следователно той е някак си принуден 
(защо не от епохалните ограничености на прозрението си?) да 
основе решението си върху теорията на Идеята. Не можем да наре-
чем некоректна процедурната хиперболизация на понятието до 
битие на свръхсетивното реално (идея) – логически общото (родът) 
е в основата на всяка възможна обяснителна връзка, а следователно 
и гарант за всяка възможна дефиниция на особеното и единичното; 
въпросът е защо и как така общото се мисли като посочената 
идейна фигура на самотъждественост не само съобразно езиковото 
събитие на логическо изказване, а в порядъка на света сам по себе 
си, т.е. откъм една първично задължаваща тъкмо идеална реалност? 
Или – как общото е единно, ако не се мисли през фигурата на 
цялото като събитие на общото? В отговорите на тези въпроси, 
които така и не получаваме от платониците, се крие нещо повече и 
теоретично по-дълбоко от архетипното постулиране на въобра-
жаемо предзададено архитектонично единство в чистите същности, 
ейдосите, числата, математическите обекти. Неубедително обяснена 
остава хипостазата за идеите като причина на сетивните неща6 
именно на архетипна основа, т.е. как изобщо се удържа образец и 

                                                           
6 Според Платон, идеите причиняват сетивните неща именно в качеството им на 
техни идеални образци. Т.е. всички сетивни вещи от един и същ вид си имат 
съответната идея като онтологичен архетипен гарант. Независимо от идеите светът 
на сетивните вещи представлява пълен хаос, лишен от всякакъв смисъл и значение 
за оня, който преживява ситуациите. В този смисъл сетивните вещи по необ-
ходимост подражават на идеите, доколкото последните са единствените гаранти на 
същност и идентичност в менливия свят на сенките. 
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еталонност извън конвенциите на сетивния свят. Следователно тук 
трябва да обясняваме защо обясненията на света чрез каквато и да е 
причинност (естествена или свръхестествена) при никой случай не 
изпреварват събитието на чистия логос, т.е. самото логическо 
следване на мислите по истинност… вследствие на което се налага 
и заключението, че няма априорен закон нито на естествената, нито 
на свърхестествената (идеално-архетипната) причинност, а допуска-
нето на един подобен закон е симулативно утвърждаване 
единствено през форма на закон [Срв. Витгенщайн, 1988: 117, 6.32]. 

Имайки това, ние фактически имаме най-ценното достояние на 
философската обработка относно алтернативите спрямо тривиално 
съотнасяне на представа и идея, клонящи към първичност на 
първото спрямо второто, или на производност на второто от първо-
то. Дотук, вземайки предвид идеализма на Платон, неговия несек-
ващ авторитет през поне две продължителни епохи на западната 
културна история и съобразявайки се с някои терминологични свое-
образия на античната гръцка традиция, можем да заявим обратно на 
очакваното от философски неизкушените: мимезисът на идеята се 
нарича представа. Представа е по същество архетипно опредмете-
ната идея, налагаща критериите за реалност. Но това, въпреки 
промяната на вектора на съотнасяне като смислова тежест, съвсем 
не е достатъчно, за да изчерпи сложното отношение на отличеност 
и различеност на представа от идея. Нужен е все по-задълбочаващ 
анализ. 

Противопоставянето на модерна спрямо метафизическите 
доминации на платонизма е резултативна реакция чрез учредяване и 
утвърждаване на научно-позитивистичния императив, който въз-
връща достойнствата на експеримента, т.е. на случайното и единич-
ното в познанието. Чрез този императив, и особено в домогванията 
на повечето от емпирицистите, по същество се реабилитира неот-
менимата ресурсност на представата като йерархично незаменим (и 
в перспектива свързващ елемент) откъм оная първична структура на 
познанието чрез опит, без чиито обективни достояния последното 
не би могло да се узакони в аспекта на достоверност. Друг е въпро-
сът, че под представа сенсуалисти като напр. Лок имат предвид 
сетивна идея като субективен „представител“ на предизвикалите я 
отвън неща  [Вж. Лок, 1985: 264], като по този начин не се решават 
никак затрудненията пред епистемологичния репрезентационизъм, 
а Бъркли на свой ред твърди, че не съществуват неща, а само субек-
тивни сетивни идеи в качеството им на „комплекси от усещания“ 
[Вж. Бъркли, 1985: 343], чиято достоверност се гарантира само от 
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вездесъщността на божествената духовна субстанция, а не от мними 
същности откъм света на телата. Противно на емпирицистите, 
позицията на рационалистите (Декарт, Спиноза, Лайбниц) е общо-
взето убягваща спрямо цялостния фон на постепенно тенденциозно 
приобщаване на представа към идея, доколкото се хипостазират 
вродените идеи в познанието [Вж. Декарт, 1985: 132-3], при което 
обаче е допусната емпирично-натурална познаваемост (като мате-
матико-механично ориентиран доминиращ образец за рационално-
научна достоверност) или се аксиомизират като взаимно заменяеми 
редът и връзката между идеите и нещата [Вж. Спиноза, 1985: 218]. 

Фактически първата сериозна стъпка към едно по същество 
фундаменталистко оправдаване и широко пускане в употреба на по-
скоро психологическия термин „представа“ е направена от Имануел 
Кант. Кант първоначално дълго се лута между крайностите на емпи-
рицисти и рационалисти в опитите си да разреши епистемологичния 
казус около „напасването“ на представа към идея, респ. спрямо 
концептуалното „осигуряване“ на връзката и посоката между сетив-
ност, разсъдък и разум. В опита си да избегне досадилите на всички 
безплодни метафизични постулирания, Кант е принуден да приеме 
на пръв поглед компромисното положение, че съдбата a priori 
съчетава по уникално едновременен начин в крайното познаващо 
същество чистата спонтанност на мисленето на субекта с неговата 
поемаща рецептивност откъм опитните съдържания на средата. 
Впоследствие ще се окаже, че тъкмо тази прозорлива стъпка е 
осигурила най-голямата и заедно с това най-странна революция в 
човешката история – т.нар. „коперникански преврат“ в познанието  
ни за света, посредством която всяка световна явимост е възможна 
единствено в самопредставящата се конкретност на корелацията 
между познавано и познаващо. Аподиктичното положение Аз мисля, 
което Кант нарича „трансцендентална аперцепция“, е най-общият 
принцип на представата, то е перманентната фонова възможност и 
непрекъсваем източник на нагледните елементи, то имплицира 
единството на следните априорно-психологични способности: аз 
схващам, аз съдя, аз си въобразявам и си спомням, аз възприемам – 
всичките те като четири единосъщни клона на Cogito. В това е 
същността на трансцендентализацията като рефлексивна и кри-
тическа процедура: светът всякога е представим под формата на 
съзнателен наглед. Тъкмо в нагледна пропозиция светът се явява 
подреден и цял; светът е проективно, което ще рече и виртуално 
явим като чиста възможност за онагледяване. В света няма нищо 
повече от въпросната чиста възможност за онагледяване. Не 
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нагледът е в пространството и времето, обратно, пространството и 
времето като априорни форми на сетивността се разкриват в 
границите на наглед. На всяка една произволно взета перцептивна 
ситуация съответства всякога един аперцептиран наглед. Границите 
на нагледа всякога са границите на света като познавателно „о-свет-
явано“ опитно достояние. Тези граници са напълно условни, съ-
битийни на осъзнаването, а не предустановени. Ето защо нагледът е 
феноменален опитен синтез на перцепция и аперцепция. По такъв 
начин нагледът е нещо като „трансцендентален субстрат“ на фор-
мата, под която „се осветява“ съзнателно всяка възможна светов-
ност, сиреч израз на самата отрефлектирана световност. 

С „коперниканския преврат“ са окончателно преодолени двете 
слабости на класическата метафизика: 1) подценяването на ума за 
сметка на сетивата от емпирицистите; 2) рационалистичната концеп-
ция за умозрителност на опита, отричаща неговите конструктивни 
(априорно-синтетични) функции в границите на предметните 
взаимодействия. Структурата на света се конструира когнитивно. 
Връзката между субекта и света е корелативна (едното не може без 
другото). Когато Кант говори за външния свят като „трансцен-
дентален”, с това той казва, че този свят е изцяло е съ-битиен на 
евентуалния човешки опит и знание. Всичко, което се представя в 
света като чиста форма на световост, трябва да го има в ума, 
благодарение на дедуктивното разкодиране на подлежащия сетивен 
материал. В света няма сетивни (индуктивни) обекти „сами по 
себе си“, нито ум, който умозрително да напуска корелацията с 
дадения сетивен материал. Ако все пак Кант говори за „неща в 
себе си“ (ноумени), те се оказват извън познанието, т.е. извън 
коя да е схематична/екземплярна/повтаряща се форма на пред-
ставяне. В какво се състои при това положение проблемът на 
познанието за едно крайно същество, разбира се, видян по нов, 
априористки начин, т.е. извън тривиалните шаблони на апосте-
риорните антропологични ограничения? Състои се в това, че пред-
метът на познанието екстатично се изгражда в познанието; с оглед 
на познанието обаче той не е създаден, а даден. Тази предметна 
„даденост“ бива наречена „творящо представяне“ [Раденков, 2011] – 
тя не е плод на създаване от нищото (Бог) [Срв. Кант, 1992: 128], а 
творене с оглед на трансценденталната съдна способност и свър-
заната с нея синтеза на продуктивната способност за въображение. 
В най-общ смисъл способността за въображение посредничи между 
понятието и нагледа, продуцирайки представи, които се наричат 
схеми. [Вж. Пак там: 229, също Димитров, 2004: 224 и Енчев, 2006] 
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В качеството си на медииращи представи те са чисти, неизвлечени 
от опита, и все пак сетивни, принадлежащи на нагледа. Кант 
подразбира в схемата „представата изобщо“, доколкото схемата 
нагледно осигурява опредметяването на идеята, явявайки предмета 
в идеята и репрезентирайки „други предмети според систематич-
ното им единство посредством отношението към тази идея, следо-
вателно косвено“ [Кант, 1992: 628-9]. Продуктивността на способ-
ността за въображение7, следователно, е в това, че конструира 
представи, извън които е невъзможно единството и удържането на 
опита. 

Представата подсигурява синтеза на емпиричния опит в съзна-
нието – представното мислене се оказва напълно достатъчно да ни 
разкрие достоверно света – ако не такъв, какъвто е „сам по себе си“, 
то поне такъв, какъвто се представя „за нас“, благодарение на 
внедрените в нас априорни способности да подреждаме и разчитаме 
опита си. Въпреки това остават въпроси спрямо възможността и 
условията на описание не само в границите на физиката, но и на 
метафизиката. Как следва да се отнасяме към класическите пред-
мети на метафизиката, т.е. с въпросите за Бог, душата, света като 
цяло, свободата, безсмъртието? Употребата на разума спрямо есте-
ственическото обяснение, респ. естествените науки, наречена от 
Кант още разсъдък, протича под медиацията на представата – той 
законодателства посредством зависимостите от/на емпиричния 
свят, в най-чистия случай той бива преразпознат през аналитиката 
на понятието. Разсъдъкът обаче не ни дава знание за неща, които се 
намират извън и отвъд него. Защото разсъдъкът като емпирицизиран 
разум е обусловен и краен... и макар да изпълнява теоретични цели, 
тези цели не са чисти, понеже едностранно зависят от случайността 
или съдържателното своеволие на субект-предикатното обяснение, 
респ. от доказателствеността... и само докосват спекулацията; те не 
могат да универсализират познавателния резултат до философска 
картина на света. Разумът, за разлика от разсъдъка, обладава идеи, 
които обаче не принадлежат на света, разкриващ ни се в пред-
ставното удържане на реалност. Тези идеи изначално са извън света 
на „реално съществуващото“ (тълкуваемо в количествено-стати-
стически смисъл на взаимозаменяемост или уравниловъчна съиз-
меримост). Тези идеи изначално изразяват качества извън сравни-
телния план на петте сетива – такава е напр. идеята за доброто, 
                                                           
7 Вж. по-подробно статията ми „Стратегемата продуктивно въображение: от 
Кант и насам“ [Лазаров, 2017: 267-9].  
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която не може да бъде опипана или опитана, но и няма как да не 
съществува. В този смисъл то (доброто) не е конститутивно-опитен 
факт, а регулативна идея, която дава посока на мисленето към 
завършеност и цялостност, осигурявайки тъкмо метафизичното 
целеполагане, свойствено именно на чистата разумна способност. 
Доколкото разумът работи с такива идеи (чисти регулативи), той е 
свободен и необусловен от каквито и да е авторитети и обстоя-
телства, защото сам поставя и осигурява целите си, без оглед на 
някаква наготово пресрещана метафизическа типология на предва-
рително поставените цели и образци (именно така визираният 
аспект от коперниканската революция ще се окаже най-съществен 
за откритията на постмодернизма в областта на деструкциите и 
деконструкциите през ХХ век). Един такъв разум регулативно би 
извел идеята за едно цялостно и извечно рефлексивно самопри-
целващо се трансцендентално Аз, в противовес на емпиричната ни 
Аз-представа, която е просто част от емпирично-предметните зави-
симости на природния цикъл и следователно отначало докрай 
подчиняваща се на детерминациите между причина и следствие, 
необходимост и случайност – все съобразно участната подчиненост 
на част от цяло и на иманентно от трансцендентно. Чистите идеи 
като тези за доброто и красивото, свободата и безсмъртието, както и 
най-вече метафизичните идеи за Бог, душа и битие на света са 
предпоставка за разработването на критико-рационалните трансцен-
дентални дисциплини на диалектиката – theologia rationalis, 
psychologia rationalis, cosmologia rationalis; те са собствено проб-
лемната територия на самия чист разум. [Вж. Кант, 1992: 238] Сами 
по себе си тези идеи и тези дисциплини нямат априорно-синтетична 
стойност, тъй като именно от гледище на критиката на чистия разум 
те не се основават на закона за достатъчното основание, т.е. за тях 
не може да се посочи доказателство откъм спектъра между „за“ и 
„против“ съобразно ширококонсенсусните (практически) условия 
на един възможен опит; напр. съществуването на Бога, свободата и 
безсмъртието нито могат да бъдат доказани от сигурни теоретични 
предпоставки, нито оборени. 

След Кант говорим вече не просто за реабилитация на пред-
ставата; в определен смисъл подходът му може да изглежда дотол-
кова иновативно разчупващ основите на класическата метафизика, 
сякаш представа е току-що изобретен за познанието термин, но от 
който вече следва да зависят всички нетривиализиращи, т.е. пер-
спективистки (феноменологично ориентирани) дискурси на филосо-
фията и психологията. В този дух никак не е случайна изричността 
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на едно от ключовите философски заглавия на ХІХ век, прогла-
сяващо още по-мощно скъсването с класиката и за втори път (след 
Кант) директно внедряващо в базовия си категориален апарат 
заемки от психологията. Това е, разбира се, книгата на Артур 
Шопенхауер „Светът като воля и представа“ [Вж. Шопенхауер, 
2008]. Пропастта между воля и представа е ясно очертана мета-
физически, но същевременно е заявено рязкото скъсване с Платон – 
световете на волята и представата биха могли да битийстват 
напълно самостоятелно и без да се интересуват един от друг – тук 
повече не са нужни никакви самостойни идеи като предварително 
зададена и рационално подразбираща се архитектоника на истин-
ното; субстанцията на волята не управлява света чрез разума, пътят 
на подчинение спрямо метафизичното не се гарантира от науката и 
която и да е рационална дейност с техните разбирания за истината 
като миметично съответствие с оригинала (същностен образец). 
Волята задвижва всичко съществуващо, този безличен принцип се 
проявява във физическите, химическите, физиологичните процеси, 
включително във всеки аспект на човешкото съществуване. За 
разлика от първичната воля, която е непредставима иначе, освен 
като сляпа стихия, представата е вторична и рефлексивна спрямо 
волята. Асамблирайки емпирично-сетивисткия обхват до светов-
ност на заобикалящото, тя създава проекторията на възможния опит 
– една тотална и символно подредена проектория на тъкмо пред-
поставените норми, сходствата и подобията, увенчан от опитното 
естествознание и всички приложни на математическия метод науки, 
претендиращи за „единственото достоверно и легитимно“ предста-
вителство в изучаването на непосредствената реалност. Рефлек-
сията на представата има обаче и метафизически адрес – отбе-
лязването на първичността на волята като такава, проследяване на 
последствията на изявата на волята като принцип. Бидейки 
принцип, волята е идея и макар че действа ирационално, тя може да 
бъде изведена и позната съгласно безспорните достижения на 
платонизма съобразно разграничаването в диалога „Тимей“ на 
„битие, което е вечно и несътворено“ от битие, което „е вечно 
сътворявано, но никога несъществуващо“. Шопенхауер е съгласен с 
Платон, че идеите имат вечно битие, което не се подчинява на 
процесите на възникване и загиване в света. Платонически схва-
нати, идеите не са във времето и пространството, те не са изначално 
причастни към нищо, самото обособяване не би могло да бъде идея, 
а само израз, отблясък, защото би изгубило своята универсалност – 
идеите са само универсални, те не се съотнасят с никакви инди-
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видуални качества. От това следва, че те не са познаваеми чрез 
закона за достатъчното основание, присъщ на рационализираната 
емпирия, респ. на света на представата като абстрактна тоталност, 
ето защо тяхното познание не би следвало да се афицира от сблъсък 
със случайности и всякаква обстоятелственост, така характерни за 
света на всекидневието, и провокиращ индивидуалността на позна-
ващия субект. Ето защо субектът трябва да превъзмогне своето 
причинно-следствено и темпорално познаване на света като пред-
става, да се оттласне от субективно-психологическия адресат на 
волята, за да познае волята чрез идеите. Волята си остава непозна-
ваема от позициите на индивид. Естетическото познание, над-
хвърлящо специфично художествената сфера, се характеризира със 
спокойно съзерцание, достигащо до мистицизъм, с пълно изгубване 
на отделния съзерцаващ в чистата форма и идея, биваща вечен род. 
Шопенхауер споделя следната аналогия за разликата между свето-
вете на идеята/волята и представата: „Ледът по стъклата на про-
зорците се образува по законите на кристализирането, разкриващи 
същността на проявяващата се тук природна сила и представляващи 
идеята. Дърветата и цветята обаче, образувани от леда, не са 
съществени за него и съществуват само за нас“ [Пак там, 335]. Това, 
което Шопенхауер ни посочва е, че идеята е познаваема само ако се 
освободим от субективните психологически усещания за феномена, 
от съпътстващите ги лутане, болка и страдание, сиреч ако съзер-
цателно-естетически напуснем света на представата.8 

Ако Шопенхауер ирационализира класическата метафизика, 
дарявайки й последно убежище в по същество психологическата 
категория „воля“, то на свой ред Фр. Ницше напълно изобличава 
нейните идеалистични убежища, свързани с предварителното пре-
връщане на всяка претенция за универсалност – в универсализъм на 
единоначалието, най-често обсебвано в историята на познанието от 
презумпцията за „истината като еталонно съответствие“. Ницше се 
справя с един такъв на пръв поглед трудно уловим „идеен демо-
низъм“, редуцирайки истината ex nihilo. Неслучайно той нарича 
достойни гърци само софистите, за него Сократ и Платон „са повече 
евреи“. [Срв. Ницше, 1992] Жрецът властва именно защото обла-
дава привилегия над интерпретацията и с нейна помощ увеличава 
                                                           
8 Според Шопенхауер, естетическото съзерцание е самият принцип на незаин-
тересованост в чистото изкуство. Основните критерии за доброто изкуство са: да 
изобразява идеите, да е в максимална степен лишено от практически характер и да 
успокои волята. 
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своята власт. Няма никакви факти, има само интерпретации, които 
по своему и всеки път конкретно и откъм перспективата на властно 
опериращия със символите, навързват една към друга идеите в 
дискретните изяви на съзнателните преживявания. Всички поло-
жения на нещата около нас, както и самите ние, вече сме се оказали 
интерпретирани, и няма никакъв смисъл, който изначално да е 
даден на човека, човекът сам, по своя воля създава или приема 
определена интерпретация на смисъла; в този смисъл онтологията – 
това е преди всичко философия на властта. Преценката на всяка 
субективност не е задължена да отговаря на принципа на изначално 
съответствие – редуцирайки я по правилото „бръснач на Окам“, ние 
виждаме, че всяко изказване не изразява никакви изначални факти, 
а само тълкуване на факти. Не съществува никаква правилна 
интерпретация – в този смисъл отказът от тълкуване съобразно 
същността, зададена от предварително дисциплиниране, е отказ от 
истината и своебразно спиране на метафизиката като дисцип-
линарно овластено основание за универсалност. Няма абсолютна 
истина, защото няма архетипни идеи, разположени нейде в 
идеалния Хиперуран – има само интерактивен отпечатък, който не 
надхвърля обстоятелствата и условията, при които втвърдяваме 
твърдението. Този метод на Ницше, който се нарича перспек-
тивизъм, по същество атакува фундамента на цялата европейска 
култура, изхождащ от платонизма9, но и пронизващ типичната 
класическа рационалност на Новото време. Декарт, Лок, Бъркли, 
Лайбниц, Хегел и в определени ниши Кант, са типични предста-
вители на тази рационалност. Мисленето през абсолютен референт 
означава своеволна тотализация на референта, неговото властово 
привилегироване до паноптикум – една суперпозиция, която пона-
чало отникъде не следва да му се полага. Това поставя метафи-
зиката в едно непродуктивно, типично репрезентационистко русло, 
което наедно с редицата си слабости, за които ще говорим, не е в 

                                                           
9 „Абсолютната идеалност – отбелязва Ж. Дерида – е корелатът на възможността за 
безкрайно повторение. Може следователно да се каже, че битието е определено от 
Хусерл като идеалност, тоест като повторение. Историческият прогрес има винаги 
за същностна форма – според Хусерл – конституирането на идеалности, чието 
повторение – и следователно традиция – ще бъде осигурено до безкрайност: 
повторението и традицията, тоест предаването и непрестанното активиране на 
произхода. И това определяне на битието като идеалност е действително оценя-
ване, етико-теоретичен акт, който пробужда изначалното решение на философията 
в неговата Платонова форма.“ [Дерида, 1996: 73] 
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състояние да види строгата терминологична специфика на 
категориите представа и идея – и това се забелязва именно 
съобразно диспозициите на една антиреферентистка критика, която 
е вече перспективистка, а не сляпо-стихийна, и генеалогична, а не 
генетична. Защото тъкмо генеалогията, противно на еднозначното 
подвеждане на източниците на сила към едната властваща история 
или митологема, разглежда събитието в неговото развитие не защо-
то жадува реализъм на идеите в същността, а защото утвърждава 
случайността и особеността на събитието като също толкова 
равноправни, колкото би била и коя да е въобразена вездесъщност. 
Затова и некласическите и постмодерни философи и психолози – 
Хайдегер, Фуко, Дельоз, Дерида, Нанси, Лакан, Гатари – всички те 
започват с внимателното усвояване на Ницше. 

Всъщност, както справедливо отбелязва Жил Дельоз, „преобръ-
щането на платонизма“ започва с Ницше и това преобръщане 
означава следното: отричане на първенството на оригинала над 
копието, на модела над образа. В контекстуалните обяснения на 
Ницше, Платон се опитва да дисциплинира вечното завръщане, 
превръщайки го в следствие на Идеите, тоест принуждавайки го да 
копира модел. Но в безкрайното движение на деградиралото от 
копие на копие-подобие достигаме до точката, където всичко 
променя природата си, където самото копие се преобръща в 
симулакрум, където накрая подобието, духовното подражание, 
отстъпва място на повторението. Целият платонизъм е построен 
върху тази воля за прогонване на фантазмите или симулакрумите, 
отъждествени със самия софист – един натрапващ се дявол, изку-
сител или симулант, винаги предрешен и изместен фалшив претен-
дент. При това построение „се появява в най-чистото си състояние 
морален светоглед, преди да може да се разгъне логиката на пред-
ставата. Поради морални основания най-напред трябва да бъде 
прокуден симулакрумът, а оттам и подчиненото на същото и 
подобното различие. Но поради това основание – тъй като Платон 
взима решението, тъй като победата не е спечелена, както ще бъде в 
спечеления свят на представата – промъкналият се навсякъде из 
платоновия свят враг ръмжи, различието се съпротивлява на него-
вото иго, Хераклит и софистите вдигат адска врява. Странен 
двойник, който следва стъпка по стъпка Сократ, обсебва даже стила 
на Платон, вписва се в повторенията и вариациите на този стил“ 
[Дельоз, 1999: 166]. Но ако Платон препраща софиста към противо-
речието, към това предполагаемо състояние на хаос, тоест към най-
нисшата мощ, към последната степен на участие, така всъщност 
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фриволно незаслужено е игнорирана перспективата на софиста, 
понеже n-тата мощ наистина не минава през две, три, четири, а 
всякога се утвърждава непосредствено, за да изгради най-висшето: 
тя се утвърждава от самия хаос; а както отбелязва Ницше, хаосът и 
вечното завръщане не са две различни неща. 

„Всички знаят, никой не може да отрече – това е формата на 
представата и дискурсът на представящия.“ [Пак там, 169] „Затова 
светът на представата – продължава авторът – се характеризира с 
безсилието си да мисли различието в самото него…“ [Пак там, 179] 
Представата (като линейно миметично производно откъм платони-
ческото изискване за абсолютно съответствие на идеята) има само 
един-единствен център, единствена убягваща перспектива и оттам 
фалшива дълбочина; тя опосредства всичко, но не задвижва и не 
раздвижва нищо. Тъкмо движението с оглед на различието, счита 
Дельоз, имплицира за своя сметка множественост на центрове, 
съвсем като по Ницше – наслагване на перспективи, уплитане на 
гледни точки, съжителство на моменти, които същностно дефор-
мират представата: защото пък – съвсем като по Шопенхауер – 
„една картина или скулптура са вече „деформатори”, насилващи ни 
към движение, тоест към комбиниране на бегъл или проницателен 
поглед, или изкачване и слизане в пространството с напредването“ 
[Пак там, 83]. В тази дисциплинарно-насилваща хиперболизация на 
понятието до универсализъм на общото като гарант на същото 
Дельоз вижда грешката на философията на различието от 
Аристотел до Хегел, през Лайбниц – да се обърква понятието „раз-
личие“ с просто понятийно различие, задоволявайки се с вписва-
нето на различието в понятието изобщо. Всъщност, докато разли-
чието се вписва в понятието изобщо няма никаква единична Идея за 
различието, нито пък идея като самото просветващо различие и се 
остава единствено в елемента на вече опосредствано в представата 
различие. „Намираме се следователно пред два въпроса: какво е 
понятието на различието, което не се свежда до простото понятийно 
различие, а изисква собствена Идея като единичност в Идеята? От 
друга страна, каква е същността на повторението, което не се свеж-
да до различие без понятие, не се слива с видимата характеристика 
на представените под едно и също понятие обекти, а свидетелства 
на свой ред за единичността като мощ на Идеята?“ [Пак там, 47] 
Самото представяне на нещо е вече различаване, т.е. битието в 
такъв случай не е изначално вкопчено в представата, а е самото 
различие, в смисъл, че се изказва за различието. Живото на-
стояще избликва, изхождайки от своята идентичност със себе си и 
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от възможността за ретенционна следа. То винаги е вече следа. Тази 
следа е немислима като се изхожда от простотата на едно настояще 
(представа), чийто живот би бил вътрешен на себе си, т.е. следата 
няма как да предпоставя еднозначно и вездесъщо присъствие в 
представянето си. Ето защо, според Дерида, „следата не е атрибут, 
за който би могло да се каже, че себе си на живото настояще го 
„има изначално”. Трябва да се мисли за изначалното-битие от 
следата насетне, а не обратно (както са мислели Платон и цялата 
класика – б.м., И.Л.). Това архи-писмо действа в началото на 
смисъла“ [Дерида, 1996: 114-5]. Дерида пита: откъде произхожда 
това съгласие между звука и идеалността или по-скоро между гласа 
и идеалността? И отговаря: Фонемата се представя като идеал-
ност, владяна от феномена. В самата структура на словото е 
включено говорещият да се чува: едновременно да възприема 
сетивната форма на фонемите и да разбира собствената си 
интенция. Да говоря на някого, това означава несъмнено да се чу-
вам да говоря, да бъда чуван от себе си, но също и същевременно – 
ако съм чуван от другия – да сторя така, че той да повтаря 
непосредствено в себе си собственото-ми-чуване-да-говоря в 
същата форма, в която аз съм го произвел. Да го повтори непо-
средствено, тоест да възпроизведе чистата само-афекция без по-
мощта на никаква екстериорност. Само-афекцията като операция на 
гласа е предполагала чиста разлика, която идва да раздели 
присъствието пред себе си. Именно в тази чиста разлика се корени 
възможността за всичко онова, което се вярва, че може да бъде 
изключено от само-афекцията: пространството, външното, светът, 
тялото, др. И още един прелюбопитен за генеалогията на предста-
вата момент: „Тъй като следата е отношението на интимност на 
живото настояще към неговото вън, отворът към външността 
изобщо, към не-особеното, и пр., темпорализацията на смисъла е 
по начало „промеждутък”. Щом приемем промеждутъка едновре-
менно като „интервал” или разлика и като отвор къмто вън, вече 
няма абсолютна интериорност, „вън” се е промъкнало незабелязано 
в движението, чрез което вътре на не-пространството – това, което 
носи името „време” – се явява, се конституира, се „представя”. 
Пространството е „във” времето, то е чистият излаз извън себе си на 
времето, то е извън-себе си като отношение на времето към себе си. 
Екстериорността на пространството, екстериорността като про-
странство, не злоупотребява с времето, тя се открива като чисто 
„вън” „в” движението на темпорализация“ [Пак там, 115]. В този 
план на мисли, като окончателна присъда над платонизмите и 
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теориите, които ще извикват съответствията с „абсолютното зна-
ние“, продиктувани от пак абсолютните вътрешни доверия спрямо 
интериорността на съзнанието, звучи откровението: „Историята на 
присъствието (като изначална представимост на себе си в 
реалистичните съгласуваности на предпоставеното общо споделяне 
– б.м., И.Л.) е приключена, защото „история”10 винаги е искала да 
каже само това: презентация (Gegenwärtigung) на битието, произ-
веждане и съсредоточаване на биващото в присъствието като зна-
ние и господство. Тъй като пълното присъствие притежава призва-
ние за безкрайност като абсолютно присъствие пред самото себе си 
в съ-знанието, осъществяването на абсолютното знание е краят на 
безкрайното, което не може да бъде нищо друго освен единството 
на понятието, на логоса и на съзнанието в глас без различаване“ 
[Пак там, 139]. 

Ето защо да се каже, че различието е изначално, означава 
същевременно да се заличи митът за присъстващата изначалност 
и(ли) саморазвитие на понятието (Хегел). Затова „изначалното” 
трябва да се разбира като зачертано, защото в противен случай 
различието би било производно на пълна изначалност, което би го 
пресъздавало само като копие или противоположност в качеството 
му на елемент на представата. Именно не-изначалността е изна-
чална [Срв. Дельоз, 1999: 139], домогването ни до нея ни позволява 
да мислим различието в неговата автентичност и да видим идеята 
не като представимо реална, а като виртуална. Битието на 
различието би могло да провиди идеята в такъв случай не през 
отрицанието като противоположен символ в представимото, т.е. 
като иманентно съдържащо се в представата, а като проблематична 
структура, като битие-проблем и битие-въпрос – единственият 
начин да бъде накаран отекващият глас да се чуе като изговарящ 
присъствието, а не да продължи имитациите на изначално битие без 
оглед на самооспорващи се и „самостойни“ присъствия и презента-
ции, респ. на екземплярни истории и същности. Защото различието 
се оказва единствената изначалност, а това означава едновременно, 
както казва Дерида, „нейно пораждане и нейна смърт“11. С оглед на 
различието, а не на субстанциализираното тъждество на понятието 
и репрезентираните от него подобие, аналогия, противоположност, 
                                                           
10 Срв. Дерида, 1998: 176 
11 „Никога не е имало перцепция, а „презентацията” е репрезентация на репрезен-
тацията, която тук се представя като нейно раждане и нейна смърт.“ [Дерида, 1996: 
141] 
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следва да различаваме идея от представа без да рискуваме 
подценяване и подчиняване. „Във всеки случай – забелязва Дельоз – 
представата за различието препраща към тъждеството на понятието 
като принцип. (...) Но в своята извънпредложна характеристика 
елементът на проблематичното не изпада в представата (к.м. – 
И.Л.). Нито особен нито всеобщ, нито краен нито безкраен, той 
(проблематичното, битието-въпрос – б. пак м.) е обект на Идеята 
като универсално. Този отличителен елемент е играта на различието 
като такова, което не се оставя нито да бъде опосредствано чрез 
представата, нито да бъде подчинено на тъждеството на понятието.“ 
[Пак там, 227] Универсалността би изпаднала до универсали-
зация ако битието на идеята би се представило без оглед на 
различаването, а постулатно като утвърдено господство на реда 
в представата. В този смисъл, нека резюмиране постулатите на 
знанието като утвърдено господство на универсалиите, т.е. на 
преднамерената универсализация, налагана именно чрез знание 
[Вж. Пак там, 214]: 1) Постулат на принципа и вярата в „добрата” 
воля и „добрата” природа на смисъла; 2) Постулат на идеала или на 
общия усет; 3) Постулат на модела или на преразпознаването; 4) 
Постулат на елемента или на представата; 5) Постулат на отри-
цателното или на заблудата; 6) Постулат на логическата функция 
или на предложението; 7) Постулат на модалността или на реше-
нията; 8) Постулат на края или на резултата, т.е. постулат собствено 
инструментализиращ знанието. Очевидно, тук постулатно и през 
Идеята се подемат трите страни на cogito като структура на про-
тоидентичността: Аз съм като неопределено съществуване, времето 
като форма, под която е определимо това съществуване, Аз мисля 
като определяне. В такъв Кантов план, както вече казахме, Аз мисля 
е  най-общият принцип на представата, тоест източникът на тези 
елементи и единството на всички тези способности: аз схващам, аз 
съдя, аз си въобразявам и си спомням, аз възприемам – като 
четирите клона на Cogito. Идеите обаче съвсем не се отнасят към 
Cogito като предложение на съзнанието или като основополагане, а 
към, както казва Дельоз, пропукания Аз на разтворено cogito, тоест 
към универсалното изосновополагане, което характеризира мисълта 
като способност в нейното трансцендентно упражняване. Мислене-
то през условие за възможност [Вж. Вацов, 1998: 167-9] е поня-
тийно, но не идейно – в този смисъл объркването на едното с 
другото извън трансцендедентално-философския дискурс е достой-
но за порицание и в това е един от приносите на настоящия доклад. 
Мисленето в проекторията на възможен опит не предполага 
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херменевтика на следата чрез битието-въпрос, нито проблематично 
оспорване на същност на презентираното господство на реда като 
„самостойно-натурален“ или „самостойно-социален“12. Трансцен-
денталното условие всякога следва да бъде регулатив на смисъла, а 
не на представата – така един възможен опит не би бил привиждан 
и възпроизвеждан единствено като възможен, т.е. като такъв само и 
единствено откъм „естествения ред“, „учредителния мит“ или 
„нормата“ в качеството им на извечно потенциални и преутвържда-
вани чрез подражания и повторения индекси на господство. Тъкмо 
смисълът е генезисът или произвеждането на истинното, истината е 
само емпиричният резултат на смисъла, но този резултат се оказва 
всякога външно обусловен от непроблематизирани универсалии в 
една самопредставяща се универсалност. Във всички гореописани 
постулати на догматичния образ, присъщ на възможния опит, в 
който се разполага естественическата нагласа и всичките субстан-
циализми, намираме все същото объркване, което се състои „във 
въздигането до трансценденталното на проста фигура на емпирич-
ното, с риск истинните структури на трансценденталното да 
изпаднат в емпиричното“ [Пак там, 199]. Затова онова, което 
обикновено наричаме условие, би следвало да бъде условие на 
реалния, а не на възможния опит, доколкото образува вътрешно-
присъщ генезис, а не външноприсъщо обуславяне. Истината не е 
отнапред, тя не е необходимо съответствие, доколкото няма извечен 
инвариант на нуждата от съобразяване, нито нещо такова като 
всеобщ закон за средностатистичната съразмерност на биващите. 
„Истината във всяко отношение е дело на произвеждане, а не на 
адекватност. Дело на гениталност, а не на вроденост или при-
помняне. Не можем да смятаме, че основаното остава същото13, 
същото, каквото е било, преди да бъде основано, преди да прекоси 
изпитанието на основополагането.“ [Пак там, 198] 

Така че, прав е Дельоз, заключавайки, че истинската проти-
воположност е между Идеята (структура-събитие-смисъл) и пред-

                                                           
12 „Първата философска стъпка: – обръща внимание М. Хайдегер в „Битие и време“ 
като стерилизираща особеност на метода си – да не се разказва история, т.е. да се 
определя едно биващо като биващо чрез свеждане до друго биващо, досущ сякаш 
битие би имало характера на едно възможно биващо.“ [Хайдегер, 2005: 13-4, §2] 
13 „Това двоумене между възможно и виртуално обяснява, че никой не е отишъл 
по-далеч от Лайбниц в проучването на достатъчното основание; и никой обаче не е 
удържал повече от него илюзията за подчинение на това достатъчно условие на 
тъждественото.“ [Дельоз, 1999: 270] 
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ставата. В представата понятието е като възможността; но субектът 
на представата все още определя обекта като реално съобразен с 
понятието, като същност. Затова в съвкупността си представата е 
елементът на знанието, който се осъществява в събирането на 
мисления обект и преразпознаването му от мислещия субект. Ала 
Идеята оценностява съвсем други характеристики. Виртуалността 
на идеята няма нищо общо с дадена възможност. Множеството 
никак не зависи от тъждественото в субекта или обекта. Събитията 
и единичностите на Идеята не оставят да битува никакво положение 
на същността като „онова, което нещото е”14. Откъм представата и 
само чрез нея ние не можем да отговорим на въпроса как се случва 
знанието. Представата и знанието се моделират изцяло според 
предложенията на съзнанието, които обозначават случаите на 
решение; но самите тези предложения дават съвсем неточно 
понятие за решаваната или разплитана от тях инстанция, която ги 
поражда като случаи. Т.нар. решения15 не са диалектически, докол-
кото зависят от закона за достатъчното основание, който предвари-
телно е подвел реалността под еднозначната кохерентност на 
предложението за пребиваване на биващите в телоса на абстрактна 
тоталност. Ако се субстанциализира/универсализира, тази тотал-
ност се оказва неоспорена, и тъкмо в това се състои убийството на 
диалектиката, която Хайдегер наричаше „забрава на битието“. 
„Проблемите – отбелязва в тази връзка Дельоз – са винаги диалек-
тически; затова, когато диалектиката „забрави” съкровеното си 
съотношение с проблемите като Идеи, когато се задоволи с въз-
произвеждане на проблемите по предложенията на съзнанието, тя 
губи истинската си мощ, за да изпадне под властта на отрица-
телното, и по необходимост заменя идейната обектност на пробле-
                                                           
14 Никакво „обективно положение” на нещата изобщо и над всичко друго не 
съществува, понеже то не надхвърля именно световия, сиреч виртуално-нагледен 
хоризонт на интерпретацията откъм нечие нарочващо света съзнание. Тематиза-
циите на някой си, макар и общоприети, могат спокойно да не важат или да не 
интересуват някой друг. 
15 Защото самото решение е вече отпадналост от всеизговарящото диалектично 
събитие до аналитичния порядък на назовано, предицирано, представимо реално, 
и се отнася най-вече до същество, което е принудено именно да си представя 
своята дейност в предписанието на традиции, норми, порядък, роли, вместо да я 
живее актуално и автентично в самото себе си. „Проблемите винаги са диалек-
тически, диалектиката няма друг смисъл, проблемите също нямат друг смисъл. 
Математическото (или физичното, биологичното, психичното, социологическото...) 
са само решенията.“ [Пак там: 228-9] 
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матичното с простия блясък на противоположните, противопо-
ставени или противоречиви предложения. Дълго израждане, което 
започва със самата диалектика и намира пределната си форма в 
хегелианството.“ [Пак там, 210] Самото битие би следвало всякога 
да се разглежда като проблемна структура – това е диалектическият 
критерий за отличаване на идея от представа, защото представя-
щото се и потенциално еднозначно представимо битие изначално не 
е длъжно да е такова, каквото ни го представя нечий вездесъщ и 
извечен глас. Затова представата е привидение на универсалното 
(идеята) в качеството й на универсалия; битието е престанало 
диалектически да следи самото събитие на различаването, настаня-
вайки се удобно в предопределената тоталност на диалектическото 
безразличие, в един свят на симулирани тъждества, където отри-
цанието има за задача само да преутвърждава въображаемата „исто-
рически слагаща се“ универсалност. Има нещо като „отваряне”, 
„зев”, онтологична „гънка”, която съотнася битието и въпроса един 
към друг. В това съотношение битието е самото Различие. Битието е 
също така не-битие, но не-битието не е битието на отрица-
телното, а битието на проблематичното, битието на проблема и 
въпроса. Онова, което е обстоятелствено решение спрямо пред-
ставата, откъм идеята е всякога „учене“, което в дискурсите на 
Дельоз се подразбира като извечна отличеност и перманентна 
иманентизация16. Така ученето е недопускане на решение/изпъл-
нение на задача, поставена от коя да е предзададена дисциплина, 
недопускане на пребиваване в модус на предварителна подредба 
чрез знание, недопускане на представна съизмеримост, епистемна, 
респ. системна представителност, а напротив, самата стерилност на 
избора от свързаните с нещата необходимости на определени 
въпроси и от изисквания от „самите неща“ начин на разглеждане 

                                                           
16 Философски очевидно е, че нарочването на значим свят е продукт само на 
иманентизацията (срв. Дельоз, Гатари 1995: 45). Светът-като-цяло се явява във 
виртуалното събитие на всеизговарянето си без изначална яснота за произхода си, 
а „произходът” на едно или друго от-света е всякога вторична концептуализация 
на нарочващия субект, който разказва разказ. Изведнъж попадаш в този разказ – 
незнайно как, може би както попадаш в съня – и започваш да разказваш, едва a 
posteriori (респ. съдържателно) нарочвайки реалности, след като вече си приел 
изначално хипостазите за причинност, зараждане, нечия воля, нечия памет и пр. А 
в действителност имаме само един дискурс... нечие виртуално изговаряне на 
биващи, нечий наратив – една последователна/смислена нанизаност на знаци, 
които ни представят света във вида, в който ни се явява. 
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евентуално да се изгражда една дисциплина [Срв. Хайдегер, 2005: 
29-30, §7]. Идеята и „ученето”, противно на решенията в света на 
възможния опит (където не се проблематизира изначално симво-
лично представеното), на свой ред изразяват тази проблематична, 
извънпредложна или подпредставителна инстанция: представяне на 
несъзнаваното, а не представа на съзнанието. В този смисъл 
„Идеите са множества от отличителни светлинки като блуждаещи 
от една способност до друга огънчета – „виртуална огнена следа”, – 
без никога да притежават еднородността на естествената светлина, 
която характеризира общия усет“ [Дельоз, 1999: 246], респ. сим-
волното поле на представата, в който са именно вторично-сим-
волично представени и различието, и несъзнаваното. И доколкото, 
както казахме, идеите съвсем не се отнасят до cogito като пред-
ложение на съзнанието или като основополагане17, те са своеоб-
разни диференциали на мисълта, своеобразно „несъзнавано“ на 
чистата мисъл [Срв. Дельоз, Гатари, 2005: 144-5], и то откъм 
редукцията до самия жив момент, в който противоположността на 
мисълта на всяка форма на общия усет е по-конкретна и по-
забележима отвсякога. И тук става дума именно за чиста мисъл, 
която не се представя изначално като „продукт“ на антропоса, на 
свой ред пък произтичащите от императивите идеи не представ-
ляват свойства или атрибути на мислеща субстанция – те просто 
изтичат през пукнатината на Аз-а [Срв. Дерида, 1996: 11] като чиста 
самоафекция, която се самооспорва в мига на своята поява, вслед-
ствие на което перманентно бива забелязвано, че в мен винаги вече 
мисли друг, който бива назоваван и който сам трябва да бъде мислен. 

Чрез конкретизациите си върху спецификите на идеята и 
нейното издействане в контекстите на всякога проблемното разли-
чаване, Дельоз коригира своята терминология, предизвикваща 
частични внушения за някакво едва ли не контрарно противо-
поставяне на реално и виртуално, каквото е характерно за агентите 
откъм проекторията на възможния опит, с чиято критика в тази тема 

                                                           
17 „Идеята не е понятието; тя се разграничава от тъждеството на понятието като 
вечно положителното отличително множество (к.м. – И.Л.); вместо да представя 
различието, подчинявайки го на тъждественото понятие, а впоследствие на 
подобието на възприятието, на противоположността на предикатите, на аналогията 
на съждението, тя го освобождава и предизвиква еволюцията му в положителни 
системи, където различното се съотнася към различното, превръщайки децентри-
рането, нееднородността, разходимостта в обекти на утвърждаване, които начупват 
рамката на понятийната представа.“ [Дельоз, 1999: 360] 
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се занимаваме. Виртуалното не се противопоставя на реалното, а 
единствено на актуалното, което от своя страна е различаване. 
Виртуалното притежава пълна реалност  като виртуално. В 
нашия тематичен контекст опасност би се оказало объркването на 
виртуалното с възможното18. Защото възможното се противопоставя 
на реалното; „процесът на възможното е следователно „реализация” 
(решение чрез очакване и съобразяване през фази на самотъждест-
веност – б.м., И.Л.). Виртуалното, напротив, не се противопоставя 
на реалното; то притежава пълна реалност само по себе си. 
Неговият процес е актуализацията (учене чрез проблематизация – б. 
пак м.)“. [Пак там: 267-8] Виртуалното, като реално, е характери-
стика на идеята. Именно на основата на неговата реалност се 
произвежда съществуването, и то произведено съобразно иманент-
ни на идеята време и място. Вече отбелязахме, че възможното и 
виртуалното се разграничават и затова, защото едното препраща 
към формата на тъждество в понятието, докато другото обозначава 
чисто множество в идеята, което радикално изключва тъждестве-
ното като предварително условие. И, което е най-важното и най-
трудно за схващане: „доколкото възможното се предлага за 
„реализация”, самото то е схванато като образ на реалното, а 
реалното – като подобие на възможното. Затова толкова слабо се 
разбира какво добавя съществуването към понятието, удвоявайки 
подобното с подобното. Такова е петното на възможното, петно, 
което го разобличава като следходно произведено, ретроактивно 
изфабрикувано, самото то по образа на подобното му. Напротив, 
актуализацията на виртуалното се извършва винаги чрез различие, 
разходимост или различаване“ [Пак там, 268]. В този смисъл, актуа-
лизацията, различаването „е винаги истинско създаване. То не се 
извършва чрез ограничение на предшестваща възможност“ [Пак 
там]. Такова създаване е и-деен пробив, този пробив е начинът да 
пробием (problem) този вездесъщ „империализъм на тъждеството“ 
(Левинас), тази изглеждаща вечна и нерушима тоталност на 
възможния опит, в чието представеност всякога се е игнорирала 
формата на неговото представяне, трансцендентално задвижвайки 
иманентизацията чрез проблематичното различаване и заменяйки 
така тъждеството и подобието на възможното, които представят 
само псевдодвижение, а именно фалшивото движение на реализа-
                                                           
18 „Всяко двоумене между виртуалното и възможното, между реда на Идеята и 
реда на понятието е опустошително, понеже премахва реалността на виртуалното.“ 
[Пак там: 269] 
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цията като абстрактно ограничение. Ето защо Идеята е друго на 
всичко, което можем да кажем за идентичността; в този смисъл 
Идеята е отсъстващо явяващото се19; всяко и-деен вече не е 
страдателност, не е драма. А ако все пак сме потърпевши чрез 
идея, то е защото идеята задвижва отличеност спрямо всяко 
съучастие, а не защото предприема участ. 

И накрая, няколко думи за двуфакторността на Аза във връзка 
с темата. Азът е Идея, защото събира прииждащото Друго, едно-
временно отблъсквайки се от притежанията до самост. В аспекта на 
самост пък Азът е и представа, доколкото в нейната подвеждаща 
идентичност Азът хитро поема последното убежище на удържането 
си – Аз съм-сам. Тук има, разбира се, нещо много повече: тъкмо 
сама и различна, точно така раз-(с)брана, именно така означена, 
въпросната самост от нищо не е гарантирана20. Всъщност Азът се 
вмества от-тук (сякаш пък посоченото тяло на идентичността е 
неоспоримото сигурно убежище на биването?!?), но това „тук”, 
както вече казахме, е сляпо – то принадлежи не на Аза, а на 
случая21. Азът е домогването до Идеята, че моето е неудържимо22 
                                                           
19 „Присъщо на идеята е да бъде отчетлива и тъмна. Това ще рече именно, че 
Идеята е реална, без да бъде актуална, отличена, без да бъде различена, пълна, 
без да бъде цяла.“ [Пак там: 271] 
20 „Не съществува най-напред значение, превод, интерпретация: съществува тази 
граница, този ръб, този контур, този край, този план на излагане, този местен колорит-
субект, който може едновременно да се свива, да се концентрира, да се стреми към 
безобемността на точка, на един център-на-себе-си, и същевременно да се отпуска, да 
се разпростира, да бъде прорязан от преходи, от споделяния. Само това може да 
затвори или освободи пространство за ‘интерпретациите’.” [Нанси 2003: 36-7] 
21 Полагането на Аза е през Другия, в Аза не всичко е позитив, присъствие, 
доколкото нагонът за биване се узаконява откъм отнемане. Съзнателното полагане 
в разпростиращо се (тяло) не отчита негативната воля на заемането. В този смисъл 
– и в контекста на Фройд – всяка идентификация в съзнанието измества и 
противопоставя въпросната воля в актуален противополюс, който съзнанието, в 
послеписа на случая, изтласква към неопределеното. Дерида забелязва: „Опреде-
лена другост – Фройд й дава метафизично име, несъзнаваното – е окончателно 
отнета от всеки процес на презентация, в който ние бихме настоявали тя да се 
изяви лично. В този контекст и под това название несъзнаването не е, както знаем, 
едно скрито, виртуално и потенциално себеприсъствие. То е различено – което 
несъмнено значи, че е изтъкано от различия, но също и, че то изпраща навън, че 
делегира, представители [representatives] или пълномощници; но няма никаква 
възможност поставящия под мандат субект да „съществува” някъде, и да е 
наличен или да е „той самият”, и още по-малка възможност той да стане 
съзнателен (подч. м. – И.Л.)” [Derrida 2000]. 
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в послеписа на представата. В този смисъл Азът е виртуално 
събитие без прецедент: всичко, което Азът допуска в обхвата на 
идентификациите си, в същността си23 му противостои. Идентич-
ният аз е имплициран в различаване: това, от което следва Азът е 
Другият; онова, което следва от Аза е (пак) другото. „...именно 
Азът, именно мен – подсеща ни Дельоз – са абстрактно универ-
салното. Те трябва да бъдат надхвърлени, но чрез и в индиви-
дуацията, (през събитието на иманентизацията и – б. и к. м., И.Л.) 
към индивидуиращите фактори, които ги изпепеляват и изграждат 
текущия свят на Дионис. Ненадхвърлимото е самата индиви-
дуация24.“ [Пак там, 325] 
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СОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ, СВЪРЗАНИ  
С УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС, КАТО ЕЛЕМЕНТ  

НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ 
 

Калина Крумова 
Институт за изследване на населението и човека, БАН, София, 

България, e-mail: kalina_krumova@abv.bg 
 
Резюме: Докладът очертава основните социални фактори, свързани 

с управлението на МПС, като елемент на пътната безопасност. 
Проследено е влиянието и изследванията на транспортната психология 
върху политиките за редуциране на броя на жертвите и пострадалите в 
пътно-транспортни произшествия. Откроени са основните детерминан-
ти на човешките поведение и среда, които обуславят участието в 
движението. 

Ключови думи: безопасност на движението, психология на тран-
спорта, управление на МПС, водачи на МПС 

 
SOCIAL FACTORS OF INFLUENCE RELATED TO DRIVING AS  

A ROAD SAFETY ELEMENT 
 

Kalina Krumova 
Institute for population and human studies, Bulgarian academy of sciences, 

Sofia, Bulgaria, e-mail: kalian_krumova@abv.bg 
 
Summary: The report outlines the main social factors related to driving as 

a road safety component. The impact and research of transport psychology on 
policies to reduce the number of victims and victims of traffic accidents has 
been traced. The main determinants of the human behavior and environment 
that determine the participation in the movement are outlined. 

Keywords: traffic safety, transport psychology, driving, motorists 
 
 
Безопасността на движението по пътищата е тема с нарастваща 

популярност през последните години. Това се дължи от една страна 
на „черната“ статистика за броя на пътнотранспортните произ-
шествия (ПТП) и броя на загиналите и ранените в тях и от друга 
страна на критичността на обществото към „неразумното“ шофи-
ране, проявено през практики като управление на превозни средства 
под влиянието на алкохол, превишаването на допустимата скорост в 
населени места, несъобразяването на водачите на моторни превозни 
средства (МПС) с другите участници в движението и т.н. 

mailto:kalina_krumova@abv.bg
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От гледна точка на безопасността на движението хората са най-
уязвимия компонент от системата „човек-автомобил-среда на дви-
жението“. Установено е, че причините за фаталните и нефатални 
инциденти на пътя се основават предимно на поведението и 
субективното преживяване на участниците в движението (Sucha, 
M., 2014). Това налага прецизно планиране на политиките и прак-
тиките, свързани с подготовката на кандидатите за водачи и 
последващите проверки на тяхната годност да управляват МПС. 

В транспортната психология психолозите се интересуват пре-
димно от това да предскажат поведението на водачите на пътя, като 
за целта използват тестове за оценка на умения (Schuhfried, Sommer, 
Aniţei & Chraif, 2010; Sommer, Schuhfried, Aniţei & Chraif, 2010) или 
тестове за оценка на умения и личностни характеристики (Ulleberg 
& Rundmo, 2003; Herle, 2009) и собствено възприятие за пове-
дението на пътя и склонността към поемане на риск (Dula &Ballard, 
2003; Aniţei, Chraif, Niculae & Vancea, 2009). 

 
Мезо ниво – фактори от организационно и обществено ниво 

 
Фактори на организационно/фирмено ниво 
 
Организационната култура има първостепенна роля в шофи-

рането на професионалните водачи. Организациите са сложни 
системи с различни ценности, принципи и отношения (Arnold, 
2005).  

Юз, Юскан и Лаюнен разработват скала на климата на тран-
спортните фирми, която отразява три фактора – управление на 
общата сигурност, специфични практики и предпазливост и работа 
и времеви натиск. Установено е, че шофьорите с високи (слабо 
напрежение) резултати на работа и времеви натиск значително 
понижават честотата на грешки и нарушения, отколкото шофьорите 
с ниски резултати. Шофьорите с високо управление на общата 
сигурност докладват за значително по-високи умения за безопас-
ност, в сравнение с тези с ниско управление на общата безопасност.  

 
Фактори на групово/обществено ниво 
В една и съща държава, дори в същия град, шофьори от 

различни групи (напр. шофьор на камион срещу шофьор на личен 
автомобил или млад срещу стар шофьор) могат да следват неофи-
циални правила на своята собствена група, а не формалните прави-
ла в шофирането. Така развиват различен общ стил на шофиране и 
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създават различни видове рискове от злополуки (Sumer and Ozkan, 
2002). 

Юз, Юзкан и Лаюнен изследват стресовите реакции, карането с 
превишена скорост, броя на санкциите и участието в злополуки 
сред различните групи водачи (таксиметрови шофьори, водачи на 
микробуси, водачи на тежкотоварни автомобили и непрофесионал-
ни водачи) (Öz, Özkan and Lajunen, 2010). Резултатите разкриват 
различия между различните групи шофьори по отношение както 
към рисковото шофиране, така и към стресовите реакции на пътя 
(агресия, проява на умора и търсене на силни усещания). Непро-
фесионалните водачи карат по-бързо от шофьорите на таксита, 
микробуси и тежкотоварни автомобили. Има данни, че водачите на 
микробуси имат повече наказания, отколкото шофьорите на тежко-
товарни автомобили. Освен това шофьорите на микробуси са по-
агресивни в сравнение с непрофесионалните шофьори. Налични са 
данни, че шофьорите на тежкотоварни автомобили проявяват по-
голяма умора в сравнение с непрофесионалните шофьори. 

 
Макроравнище: фактори на национално ниво 
 
Едни и същи шофьори могат да проявяват различно поведение 

при шофиране, да показват различна ефективност и да представля-
ват различни рискове от злополука в две различни страни (Финлан-
дия и Русия) с приблизително еднакви климатични особености, но с 
различни правила и практики за безопасност на движението, както и 
обществена осведоменост и правителствена политика (Laviakangas, 
1998; Svedung & Rasmussen, 1998). Гьойгисиз  проучва връзката 
между качеството на управление и смъртността по пътищата в 
извадка от 46 страни. Индикаторите за качество на управлението се 
използват за измерване на шест аспекта на управлението (Gaygisiz, 
2010) . Демократичността измерва степента, до която гражданите на 
дадена страна могат да участват в избора на правителство, както и 
свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободните 
медии. Политическата стабилност и липсата на насилие се отнася до 
вероятността правителството да бъде дестабилизирано или свалено 
от противоконституционни или насилствени средства, включително 
от политически мотивирано насилие и тероризъм. Правителствената 
ефективност е мярка за качеството на обществените учреждения, 
качеството на държавната служба и степента на нейната незави-
симост от политически натиск, качеството на формулирането и 
изпълнението на политиката и достоверността на ангажимента на 
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правителството към такива политики. Регулаторните мерки за 
качество измерват способността на правителството да формулира и 
прилага надеждни политики и разпоредби, които позволяват и 
насърчават развитието на частния сектор. Върховенството на закона 
е степента, в която служителите имат доверие и спазват правилата 
на обществото, особено качеството на изпълнение на договорите, 
правата на собственост, полицията и съдилищата, както и вероят-
ността от престъпление и насилие. Контролът върху корупцията 
измерва степента, в която публичната власт се упражнява за лична 
изгода, включително дребните и големите форми на корупция, 
както и "улавянето" на държавата от елити и частни интереси. С 
други думи, колкото по-добро е управлението на дадена страна, 
толкова по-нисък е процентът на смъртните случаи от пътнотран-
спортни произшествия. От друга страна, управлението, включител-
но законите и политиките, може да накара хората да се държат по 
подходящ и безопасен начин при движение по пътищата, но това не 
оказва непременно влияние върху начина, по който хората мислят 
като цяло.  

 
Магна ниво: фактори на екокултурно, социополитическо 

ниво 
 
Факторите на еко-културната социополитика формират екзо-

генните променливи в психологията на транспорта, включвайки 
обичайните екологични компоненти на транспортната култура като 
икономика, демография, екология (напр. географска ширина) (Page, 
2001; Hofstede, 2001). Те не могат да бъдат променени от полити-
ките за безопасност в краткосрочен план. Същите имат непряко 
въздействие върху нивото на мобилност и безопасност, като взаи-
модействат с факторите, които влияят върху ежедневния трафик. 
Икономическите, обществените и културалните фактори са най-
важните променливи в безопасността на движението (Gaudry & 
Lassarre, 2000). 

 
Икономика 
 
Страна с високи доходи може да инвестира в пътната си 

инфраструктура, поддръжка на инфраструктурата, безопасност на 
движението, работа, превозни средства и образование на водачите. 
Държави с по-малък доход на населението или такива в депресия 
инвестират по-малко в безопасността на трафика. Съставът на 
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правоспособното население също може да се промени от домини-
ращо мнозинство на професионални шофьори до водачи на лични 
коли в периоди на икономически растеж (например Китай; Zhang, 
Huang, Roetting, Wang, & Wei, 2006). Заедно с икономическото 
развитие доминиращото мъжко общество на водачи може да се 
промени в по-балансирано между мъже и жени. Това означава съот-
ношението на правоспособните водачи мъже-жени да се промени, 
водейки до по-голям брой жени-шофьори (United Nations, 1997). 
Въпреки това броят на младите, неопитни водачи е относително по-
голям в страните с високи доходи. Увеличение с 10% на младото 
население, заедно с всички други постоянни фактори, води до уве-
личение от 8.3% на смъртните случаи. По време на икономически 
растеж младите пълнолетни имат повече пари за харчене за зани-
мания в свободното време като например шофирането. Това уве-
личава излагането на риск и вероятността за инциденти. 

Нивата на продажбите и собствеността на нови (и по-сигурни) 
коли са също относително високи в страните с високи доходи 
(Pelzman, 1975). Според добре познатия Закон на Смийд жертвите 
на трафика са свързани с корените на собствеността на превозните 
средства (Smeed, 1949). Доказано научно в 20 различни страни е, че 
процентът на смъртните случаи спада при увеличаване на собстве-
ността на превозните средства. В допълнение Законът на Смийд е 
валиден за много страни (например във Великобритания от 1909 г. 
до 1973 г.)  и в практиките на 62 страни (Adams, 1987, 1995). 

Икономическата система влияе на механизмите за ценообра-
зуване (например, цена на горивото), местното потребление и 
ваканционните практики (например, пътуването от дома до работа) 
и промишлените дейности за транспортиране на стоки (Jaeger & 
Lassarre, 2000). Установено е, че фактори като множеството случаи 
на пътувания от дома до работа и през почивните дни, големият 
брой служебни автомобили за работно звено, употребата на вино и 
ниската цена на горивото обясняват увеличението в пробега и риска 
от инциденти. Окхан и Лаюнен установяват, че брутният вътрешен 
продукт (БВП) е най-важният индикатор за предсказване на без-
опасността на трафика в страните и главната причина за регионални 
различия между страните относно пътната безопасност (Okhan and 
Lajunen ,2007).  
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Култура 
 
Стойностите на Шварц се основават на три основни предиз-

викателства, пред които трябва да се изправят всички общества и да 
ги разрешат (Schwartz, 1999). Според него първото предизвика-
телство е отговор на обществото на въпроса до каква степен хората 
са автономни или свързани с техните групи, „консерватизъм” (или 
свързаност според Шварц), т.е. социален ред, „интелектуална авто-
номност” (т.е. любопитство) и „афективна автономност” (т.е. сво-
бодно време) (Schwartz, 2004). Второто предизвикателство е да се 
гарантира отговорно поведение, което ще запази социалната струк-
тура. Типовете стойности „йерархия” (т.е. власт) и „егалитаризъм” 
(т.е. равенство) са основните решения за запазване на социалната 
структура на обществото. Третото предизвикателство е отноше-
нието между отделното лице и естествената и социална среда. 
Отношението между хората и околната среда може да се основават 
на два типа стойности – „майстройство” и „хармония”. В тази дихо-
томия, майсторството подчертава желанието на хората да оформят 
тяхната околна среда според нуждите им, докато хармонията се 
отнася до ценности, при които се подчертава защитата на околната 
среда. 

Първият изследовател на ценностните културални димесии на 
българското общество е Красимира Байчинска (1996, 1998, 1999, 
2000, 2002, 2005, 2006,  2010, 2011). Тя изследва консервативната и 
модернизираща тенденции в България през 1995 г. и 2005 г., при-
лагайки методиката и теорията на Шварц, като прави прогнози и за 
бъдещото им развитие. В изследването през 1995 г. резултатите 
показват, че българите ценят много слабо егалитарните ценности 
(предпоследно място в Европа) и много високо – тези на йерархията 
(първо място в Европа). Българският културен модел тогава застава 
естествено по-близо до източноевропейския, отколкото до запад-
ноевропейския. Единственото различие се отнася до това, чe в 
България, в по-голяма степен от Източна Европа, се цени майстор-
ството, т.е. ценностите, насочени към изменение на природната и 
социална среда – независимост, успех, самостоятелност, амбициоз-
ност. В Източна и Западна Европа, по-голямо значение има хар-
монията – единството с природата, красотата, опазването на окол-
ната среда ( Христова, А.2016) 

Установено е, че измеренията на мъжествеността на дадена 
култура са положително свързани с ограниченията за висока ско-
рост в 14 европейски страни (Hofstede, 2001). В допълнение 
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Хофстеде докладва, че избягването на несигурност и мъжестве-
ността са положително свързани с нивата на смъртните случаи на 
пътя през 1971 г. в 14 европейски държави, при които индиви-
дуализмът е бил отрицателно свързан с нивата на катастрофи. 
Шофьорите в индивидуалистичните култури показват по-голямо 
участие в трафика, което води до по-безопасно шофиране (Hofstede, 
2001). След контролиране на ефекта от БВП на глава от насе-
лението, както е доказано в по-ранните му проучвания,  избягването 
на несигурност е положително свързано с катастрофите с фатален 
изход. Тези открития показват, че ролята на икономическите, 
обществените и културните фактори трябва да се вземат в предвид 
при обяснението на регионалните различия между страните за 
безопасността на трафика. 

Организационните и културални фактори, според Сведунг и 
Расмусен , могат да бъдат по-важни от официалния пътен кодекс и 
кодекса на неформалните групи за професионалните шофьори 
(Svedung & Rasmussen, 1998). С други думи шофьорите от една и 
съща група, но от различни фирми, които дори карат по еднакъв 
маршрут и с еднакви превозни средства, може да имат различно 
пътно поведение и съответно - риск от катастрофи (Oz et al., 2010). 
В допълнение, когато всички други условия и ситуации са по-
стоянни, всеки отделен водач може да има различен стил на 
шофиране и отговорност за злополуките. Тъй като шофирането до 
известна степен е „самоналожена” задача и водачите определят 
собствения риск като техен личен избор, отделните фактори като 
„допълнителни мотиви”, личност, пол и възраст повлияват поведе-
нието на отделния шофьор, изпълнението и риска от злополуки 
(Naatanen & Summala, 1976; Elander et al., 1993). 

Големите разлики между страните в културата им на трафик и 
нивото на безопасност, показват, че шофьорите в „сигурните” 
западни/северни държави правят повече обикновени нарушения, 
най-вече превишена скорост на магистрали, докато шофьорите в 
„опасните” южноевропейски/средноизточни държави допускат по-
вече грешки и шофират агресивно( Özkan, Lajunen, Chliaoutakis, 
Parker, and Summala ,2006) Налага се извод, че по-високата честота 
на превишена скорост, отчетена от шофьори в „безопасните” стра-
ни, се отразява на нивото на правоприлагане. Освен това се твърди, 
че концепцията да бъдеш „безопасен шофьор” зависи от културата 
и се разбира по различен начин в различните държави. От друга 
страна, базирайки се на общата комплексна многостепенна социал-
нокултурна  и техническа среда на движение, държавите може да си 
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приличат до някаква степен относно безопасността. „Софтуерът” 
или „културата на движение”, определящи главните цели обаче, 
ценности, норми, практики и механизми, трябва да се вземат 
предвид. 

 
Култура на движение: цели и механизми 
 
Левиакангас определя всички фактори, които директно и/или 

индиректно влияят на нивото на безопасността на движението на 
една държава, като „култура на движение” (Leviakangas ,1998; AAA 
Foundation for Traffic Safety, 2007). Според него, културата на 
движение е сумата от всички фактори, които влияят на уменията, 
отношението и поведението на шофьорите, в което се включва и 
автомобилите и инфраструктурата. Терминът „култура на движе-
ние“ обаче, не е напълно концептуализиран. Той се използва като 
референтна рамка за изучаване на целите и механизмите на 
културата на движение. 

Добре известно е, че някои практики усилено целят да постиг-
нат безопасност (намаляване броя на произшествията и опасните 
ситуации) и насърчават мобилността ( достигане на дестинацията и 
съответните разноски за пътуването и времето за придвижване) 
(Evans, 2004). Мобилността и безопасността обаче са често, но не 
винаги, в конфликт. Основната цел на системата за движение трябва 
да бъде постигната като се намали риска от произшествия (Evans, 
2004). Освен това,  някои подцели като транспорт, незамърсяващ 
околната среда, удобен и икономически ефективен увеличават 
важността си за създателите на политики в обществото. Може да се 
каже, че културата на движение в дадена страна или район е 
формирана и поддържана главно от формални и неформални пра-
вила, норми и ценности, които са центъра на механизма на култу-
рата на движение. Те определят допустимото и необходимо пове-
дение на участниците в движението и производителността и избо-
рите на инженерните практики. Докато формалните правила са 
главно прилагани и налагани от институциите, включително обра-
зование и правосъдие, участниците в движението основно споделят 
неформални правила, норми и ценности в резултат на „излагане“ и 
взаимодействие с другите. 

Според Чапман „Излагане“ – това е степента, до която даден 
шофьор участва в движението и вероятността да стане участник в 
произшествие – „систематичен процес, влияещ на катастрофите” 
(Chapman, 1973). Следователно една от главните причини за 
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преекспониране на определена група шофьори в статистките за 
произшествия (Laapotti, 2003). В допълнение излагането може да 
бъде смятано за главната количествена (например разходите за 
пътуването) и качествена (например защо, кога, къде, с кого и в 
какво време и при какви пътни условия) предпоставка на шофи-
рането и взаимодействието между вътрешни и външни фактори, 
отразяващ рисковия общ стил на шофиране и участие в произ-
шествия (Lapotti, 2003). Например, средностатистическият мъж-
шофьор изминава повече разстояние от средностатистическата 
жена-шофьор (Stradling & Parker, 1996). Водачите, които шофират 
по-често, нарушават правилата за движение повече, отколкото тези, 
които шофират по-рядко. Те също са склонни да изразяват по-
агресивно поведение на шофиране от младите жени шофьори и по-
възрастните водачи (Lawton et al., 1997). Освен това шофьорският 
опит е свързан със сигурност с шофьорските умения на човек, но и 
отрицателно свързан с безопасността (Lajunen & Summala, 1995). 
Също така връзката между изминатото разстояние и пътните произ-
шествия изглежда не е линейна, а е по-скоро отрицателно пови-
шаваща се крива с по-малък спад в процента на произшествия на 
по-високо ниво изминато разстояние (Maycock, Lockwood, & Lester, 
1991). 

Културалните фактори и тези на околната среда определят 
допустимото и „нормално” поведение, което на свой ред влияе на 
определението за нарушения, не само в строго правен аспект, но 
също и неформално (Manstead, 1998; Bjorklund, 2005). Освен това те 
могат да повлияят на оценката на намеренията и поведенията на 
другите участници в движението, което на свой ред може да въз-
действа на преднамереността, управляемостта и отговорността на 
поведението на шофьора и потенциалните реакции (например отмъ-
щение). Нещо повече, тези фактори могат да доведат до различна 
преценка на риска, своето собствено и чуждото изпълнение и пове-
дение в различните държави, както и междуличностни  конфликти в 
движението. (Bjorklund, 2005). Например, Лаюнен, Паркър, Замър и 
Суммала са установили, че „другите” е критичен компонент нa 
безопасното шофиране при английски, холандски, финландски и 
турски водачи (Lajunen, Parker; Sumer, and Summala ,2010). 
Установено е, че предупрежденията за симетричната и враждебна 
агресия между хората и факторите на отмъщението спрямо 
„другите” създава сериозен риск за произшествия за шофьори във 
всички държави, освен британските мъже-шофьори и финландските 
жени-шофьори.  
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Култура на безопасно движение 
 
Концептуализацията на „културата на движението“ изглежда 

обширна и понякога равностойна на системата на движение като 
цяло. Културата на движение и системата на движение всъщност се 
включват взаимно една в друга. За разликата допринася интерпре-
тирането на безопасността при двете. Те обаче са основани на 
различни принципи. Движението (или „хардуерът”) е главно осно-
вано на материални елементи като пътища, пътни знаци, инфра-
структура, автомобили, инструменти и оборудване. От друга страна, 
културата на движение се определя като сума от всички външни 
фактори и практики главно за целите на мобилността и безопас-
ността за справяне с вътрешните фактори на движението. Основ-
ните предпоставки, формални и неформални правила, ценности, 
норми, убеждения и отношения са център на механизма на култу-
рата на движение. С други думи „софтуерът” на културата на 
движение е културата на безопасно движение и/или климат. Поня-
тието за „култура на безопасно движение“ се появява след инци-
дента в Чернобил и няколко доклада, изготвени от Международната 
агенция за атомна енергия. Понятието за култура на безопасно 
движение е  дефинирано за пръв път от Консултативния комитет на 
безопасността на ядрените инсталации (International Nuclear Safety 
Advisory Group, 1991), както следва: „Културата на безопасност е 
продукт на индивидуални и групови ценности, отношения, компе-
тенции и модел на поведение, който определя задължението и стила 
на умение, здравето на организацията и програмите за безопасност“. 
Зохар Zohar (1980) определя безопасния климат като „обобщение на 
моларни възприятия, които представляват споделени работни среди 
(безопасен климат) (Zohar ,1980). „Развитието на тези концепции 
изглежда е повече последователно, отколкото паралелно: 

„Културата на движение и/или климат” и „Безопасната култура 
на движение и/или климат” са формулирани главно в литературата, 
без опити да бъдат измерени емпирично. Един специален проблем, 
свързан с измерването на „безопасна култура”: „Културата на 
движението” изглежда в голяма степен се препокрива с понятието 
за „климат на движение” и понякога тези понятия се използват 
взаимнозаменяемо. Те са различни обаче, взаимно включващи се 
една в друга (Antonsen, 2009; Guldenmund, 2000). 
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Таблица 1. Характеристики и различия  
между култура и климат 

Култура Климат 
Вярвания и ценности за хора, 
работа, организацията и общност-
та, които са споделени от пове-
чето членове в организацията. 

Общи характеристики на поведе-
ние и изразяване на чувства от 
членовете на организацията 

По-качествен подход По-количествен подход 
Проучване, фокусирано на дина-
мичен процес, създаващ и офор-
мящ култура 
Продължителен аспект на орга-
низация с характерни особености 

Отразяване и проява на културални 
предпоставки 

Не се променя лесно и е относи-
телно стабилна 

Оформя се от взаимодействия 

Множествена размерност; холи-
стична, множествена и реципроч-
на; и споделяна от хората 

Напрежение между редукционизъм 
и холистичност 

Съществува на по-високо ниво на 
абстракция от климата 

 

 
Както е представено в таблица 1, безопасният климат се явява 

повърхностната характеристика на културата на безопасност или 
времева мярка за култура (Mearns, Flin, Gordon, & Fleming, 1998; 
Cheyne, Cox, Oliver, & Thomas, 1998). Освен това климатът същест-
вува на по-ниско ниво на абстракция от културата и осигурява 
ограничен набор от променливи, които могат да бъдат операцио-
нализирани (Guldenmund, 2000; Cox & Flin, 1998).Юзкан и Лаюнен  
дефинират „климат на движение” като предпочитана мерна еди-
ница, а проявата на култура на движение като разпознаваема от 
отношението и схващанията на участниците в движението в даден 
момент (Ozkan and Lajunen , 2006;Cox & Flin, 1998). Климатът на 
движение е определен като отношението и убежденията за движе-
нието на участниците в движението (на шофьорите) в дадена среда 
(например държава) в даден момент. (Ozkan & Lajunen, under 
review).  

Сейлмън и колеги твърдят, че устойчивият подход за сигур-
ност на Холандия например, набляга на факта, че погрешимостта на 
хората е подкрепяна от схващането, че отговорността за безопас-
ността е споделяна между участниците на всички нива в сложната 
система (законодатели, създатели на политики, проектанти, ресорни 
ръководители, производители, надзорни органи и обслужващите 
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клиенти-оператори) (Salmon et al., 2010; Wegman, Aarts, & Bax, 
2008). Не е само отговорността на операторите (участниците в дви-
жението). За разлика от затворената система, нивата на движение и 
културата на движение се влияят взаимно и са подкрепяни от 
културата на безопасно движение/климат. Така те се отразяват в 
поведението на шофьора, което на свой ред въздейства на вероят-
ността за пътно произшествие и следователно влияе на съдър-
жанието и развитието на другите нива. 

В литературата произшествието е определено или като неза-
висим, или като комбиниран резултат от поведенчески фактори и 
фактори, свързани с автомобилите и пътната среда. Поведенческите 
фактори, свързани с автомобилите и пътната среда, са всъщност 
обединени в по-голяма система. Произшествието е или независим, 
или комбиниран резултат от вътрешни фактори на многостепенна 
социално-културна и техническа среда на движение. Накратко: 
нивото на безопасност на движението на участниците в движението 
е определяно от това колко и до каква степен външните фактори 
(като индивидуални, организационни, групови/общностни, нацио-
нални и екокултурни социалнополитически нива) влияят директно 
или индиректно на вътрешните фактори (като поведенчески фак-
тори, свързани с автомобилите и пътната среда, която на свой ред 
влияе на излагането, риска и участието в произшествия). Всички 
тези фактори са интерактивни и работят едновременно в ежедне-
вието. Всеки компонент от културата на движение има своя 
собствена тежест за безопасност и тази тежест зависи от връзките и 
значимостта им във времето и пространството на дадено събитие. 

Теоретично и потенциално всеки участник в движението в 
системата може да задейства даден фактор в едно от нивата, за друг 
участник в движението, участващ в същата система. С други думи 
има споделена, продължителна, активна и интерактивна среда за 
всички участници в движението. 

Балансът между безопасност и мобилност в трафика е важен и 
е иницииран от решенията на създателите на политики. Целите 
трябва да бъдат внимателно оценявани на всяко ниво на системата 
за движение за всички участници в движението. 
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АРТТЕРАПИЯ ЗА ХУДОЖНИЦИ ИЛИ „ИЗКУСТВОТО – 
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Резюме: В доклада е разгледана степента на приложимост на 

арттерапевтичната практика при творците на изкуството и техните 
проблеми. Представени са няколко методически подхода с действено 
психологическо приложение и резултатите от тях. Участниците в експе-
рименталното изследване са предимно художници на различна възраст и 
с различни проблеми. Иследването е проведено в рамките на три години. 
Арттерапевтичната работа с участниците беше предимно индиви-
дуална. 

Ключови думи: арттерапия 1, средства на изобразителното из-
куство 2, художници 3 

 
ART THERAPY FOR ARTISTS OR „ART – WAY OF USING” 

 
V. Granitzka 

National Academy of Arts "Nikolay Pavlovich", Sofia, Bulgaria, 
vera_granitzka@abv.bg 

 
Summary:The report looked at the extent of applicability of art therapy 

practice to art creators and their problems. Several methodological approaches 
with active psychological application and their results are presented. The 
participants in the experimental study are mostly artists of different ages and 
with different problems. The survey was conducted within three years. Art 
therapy with the participants was mostly individual. 

Keywords: art therapy 1, means of fine art 2, artists 3  
 

Въведение 
Как и доколко е приложима арттерапевтичната практика към 

творците на изкуството и техните проблеми? Нашият практически 
опит е обвързан с художниците и арттерапия със средствата на 
изобразителното изкуство. 

Преди всичко, те художниците са хора и макар да боравят 
виртуозно със средствата на изкуството, да не им е чужда спе-
цификата на творческия процес, имат същите човешки проблеми и 
психосоматични проявления като останалите хора. Въпросът тук е 
дали арттерапията може да бъде адекватна форма на въздействие 
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спрямо тях. Отговорът определено не е еднозначен, но обогатява 
теоретико-методическите рамки на арттерапевтичната практика.  

В търсене на този отговор и за решаване на задачите произ-
тичащи от целта, която сме си поставили, проведохме едно експе-
риментално изследване, което ни наведе на интересни изводи. 

 
Описание на експеримента и използваните методически 

подходи 
В своята работа като арттерапевт имахме възможност да се 

срещнем и да общуваме с доста художници. Някои от тях приеха да 
участват в експеримента, други сами пожелаха да се включат, а 
имаше и такива, които не подозираха какво се случва всъщност. 
Една част се подготвяха за бъдещи арттерапевти и преминаваха 
през лична арттерапия под супервизия и саморефлексия. 

Работата с всички участници беше предимно индивидуална, 
имахме възможност да проведем и няколко групови занимания. 
Арттерапевтичните ни срещи с художниците от нашия експеримент 
се осъществиха в продължителен период от време възлизащ на 
около пет години. Броят и времетраенето им бяха по-скоро 
достатъчни за целите на експеримента, отколкото за проследяване 
на терапевтичния резултат във времето. От по-голямата част от 
участниците получихме обратна връзка. 

Тъй като за всеки художник изразяването със средствата на 
изкуството е „цел” и „роля” в живота, нямаше как методически 
ефективно да приложим терапевтичния модел на „играенето” и 
„творенето” към тези хора. Необходимо беше да се запознаем 
вербално с проблемите им и на принципа на деструктирането да им 
помогнем да стигнат сами до „нови” употреби на творческия процес 
за решаване на психосоматични проблеми от всякакъв характер. 

Деструктирането, за което стана дума преди малко, може да се 
случи чрез създаване на възможност за нови гледни точки, 
разбиване на изградени стереотипи, загубили първоначалната си 
необходимост и значимост, развенчаване на обекти, добили 
натраплива характеристика и превръщане на други в „особени” и 
„значими”.  

Деструктирането може да се приложи върху материални и 
нематериални обекти, като към материалните е чисто механично /с 
пространствено-времеви и количествени характеристики/, а към 
нематериалните е приложимо идейното деструктиране. Често двата 
типа деструктивна дейност се преплитат, като и при двата е валидна 
„символичността”. 
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Приложими са няколко методически подхода: 
Смяна 
Редуване 
Пренос на опит/материали 
Елиминиране 
Смесване 
Изброените подходи имат действено психологическо израже-

ние и могат да се опишат по следния начин: 
Смяната се свежда до това на участниците да се предложи 

арттерапевтична работа в нетипичен а тях жанр или област на 
изкуството, например: на скулптури да живописват, а графици да 
моделират. 

Редуването от своя страна включва работа, ту по познатия 
начин, с познатите материали, ту с други не така усвоени и често 
използвани от този художник.  

Пренос на опит и материали се осъществява, като на участ-
ниците се предложи да работят с материали за живопис, които са им 
познати, чрез гравираща техника, например. Необходимо е да ра-
ботят с непознати материали по познат начин и обратното, с позна-
ти материали по непознат начин. 

Елиминиране – този метод включва умишлено краткосрочно 
преустановяване употребата на някое от сетивата /необходимо за 
даден ви изкуство/, например работа с вързани очи при художни-
ците, както и участие на важна част от тялото /в зависимост пак от 
вида и жанра на избраното изкуство/. В нашия случай рисувахме с 
неудобната ръка, рисуване с две ръце едновременно, рисуване с 
крака. 

Смесване – смесването включва употреба на различни техники 
и материали /дори привидно несъвместими такива/, както и раз-
лични видове изкуство. 

Сюзън Дарли ни разказва красноречив случай от своята прак-
тика свързан с работата й с професионален художник, графичен 
дизайнер, който имал огромни съпротиви да се занимава терапев-
тично с изкуство по време на престоя си в болница. Тя обобщава 
опита си по следния начин: „Това, което този мъж ми показа, беше 
че е добре да се дават упражнения извън зоната на комфорт на хора, 
които се занимават с изкуство – в сфери, които за тях са неиз-
следвани, като например поезия, движение или музика. Истината 
лежи в творческото изследване и свързване. Добре е да излезем от 
напрежението да се фокусираме върху крайния продукт – каквото 
изисква обучението на всеки професионален творец. В сферата, в 
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която той работи точно това се оценява, а не процесът на твор-
чество: просто трябва да обърнем нещата с главата надолу и току 
виж ченгелчетата се превърнали в прозрения.[2]” 

Диагностиката на изследваните лица, в нашия случай худож-
ниците, провеждахме както преди началото на работата с тях, така и 
по време и след това, като повечето диагностични инструменти 
бяха вербални. Определено смятаме, че рисунъчните тестове са с 
неетичен резултат при художниците, както и че за разчитането им 
се изисква много обра подготовка съизмерима единствено с богата 
практика в тази област. 

 
Анализ на проблема през други литературни източници 
Несъзнаваният образ на тялото, както и неговата проективност 

при рисуване са неоспорими и потвърдени с много примери в 
теорията и психологията на изкуството. Известно е, както казва П. 
Цанев, че творбите на изкуството съдържат информация дълбоко 
свързана с психичния и физическия живот на своя създател. Според 
него съществува специфична категория творчество, която той 
определя като „изкуство без психологическа дистанция”, явяващо 
се пряк индикатор на определени психологически процеси и 
състояния. „Това „изкуство без психологическа дистанция” е свър-
зано с образност, от която изпитваме страх и ужас. Образност, 
която ни кара да се чувстваме потресени от неочакваната поява на 
нещо, което има връзка с реалност, която не подозираме, че 
съществува, но реалност, с която усещаме, че ни предстои да се 
сблъскаме в действителност.[4]” 

Горните думи са особено валидни не толкова за завършените 
художествени произведения, колкото за спонтанните рисунки. И 
както на обикновените хора, така и на художниците им се случва да 
създават спонтанни рисунки и когато спонтанните рисунки на 
някой художник изглеждат като детски и непрофесионални, казваме 
че тези рисунки са „без психологическа дистанция” и могат да 
носят важна психологическа информация за своя автор. А за худож-
ника са важни техническите и естетическите аспекти на възприя-
тието, а при спонтанните рисунки е от значение самоизразяването 
на психиката. 

Представата за тялото, според думите на Ем. Алексиева е 
субективно творение, което обаче не е плод на визуалното възприя-
тие. „Пътят от тялото до представата за него не е непосредствен и 
минава през основните личностни функции. Проецирана в рисун-
ката, представата а тялото може да разкрие най-съкровените жела-
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ния на рисуващия, но може да отрази точно и всички негови 
недостатъци, както и комбинация на тези две възможности. При 
всички случаи обаче представата за тялото ще разкрие точното 
психологическо значение на тялото за конкретния индивид.[1]” 

От тук следва да приемем, че проекцията на собственото тяло 
по време на рисуване е валидна и при художниците, с тази разлика, 
че поради тяхната сръчност и демонстрация на виртуозно изпъл-
нение не се гарантира точността на разчитане. Психосемантичния 
подход, често използван в последно време при разчитане на 
рисунки също не е особено приложим към художниците, тъй като 
този подход разчита на тълкуване на графичното съответствие на 
вербални знаци, а както знаем, творците на изкуството манипу-
лативно използват и подсилват символичния език в произведения- 
та си.  

С една дума, проективните тестове и психосемантичния 
подход при анализирането на рисунки на художници следва да се 
ползват с особено внимание при провеждане на първоначална диаг-
ностика. Наблюдението, наративното интервю и слепия анализ 
дават по-надеждни резултати като диагностични инструменти при 
арттерапевтична работа с художници. Саморефлекцията като диаг-
ностичен и терапевтичен метод също е напълно съизмерима с 
техните особености. 

В арттерапевтичната литература е прието твърдението, че лица 
със силни защити избягват/отказват/ да рисуват човешки фигури и 
обикновено изобразяват себе си като неодушевени предмети. Ху-
дожниците обаче имат една друга личностна характеристика, култи-
вирана в годините на творчество – склонни са към себеизследване и 
независимо от проблемите и защитите си почти винаги в артте-
рапевтичните задачи рисуват хора. 

 
Описание на случаите и работата с тях 
За нуждите на настоящия текст ще приведем няколко примера 

от арттерапевтичната ни работа с художници – 6 случая, от които 
двама са скулптури, един бижутер и творец в областта на художест-
веното стъкло, двама живописци и един майстор на художествен 
текстил. След проведената предварителна диагностика, както и от 
изводите получени от етапните наблюдения се откроиха следните 
проблеми при отделните участници представени по-долу с 
произволни инициали: 

К.К. – така и не създал семейство, като твърди, че е надживял 
този стремеж и житейският му статус не го тревожи. Рисунъчните 
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находки говорят за човек стремящ се към движение, без да е ясна 
целта – просто такава няма. Стреми се към самоусъвършенстване и 
структуриране на преживелищния опит. С помощта на фантазии се 
бори с остри вътрешни противоречия произтичащи от липса на 
формулирана цел. Целта всъщност, може би, се заключва във въз-
можността да се упражнява непрекъснато движение, нещо като 
страх от покоя. Наблюдават се слаби наченки на обсесии. 

Е.Й. – неспокойна, търсеща личност, силно емпатична, склонна 
към митологизиране на анализи и действия, с изградени външни 
символни защити. Споделя за сложни семейни взаимоотношения, в 
които си присвоява отговорности и чувство за вина.  

И.К. – несигурна, плаха, силно комплексирана личност, с 
особено успешна саморефлексия. 

К.Д. – практична, спокойна, вътрешнопреживяваща и самоана-
лизираща се личност. Проявява разбиране към мотивите и дей-
ствията на хората, предпочита дистанцирането пред откритата 
борба. Плаха при вземане на решения, но отстояваща вече въз-
приета позиция. 

Д.Д. – силно доминираща личност, високо организирана, пла-
нираща и зависима от контрола, Изпитва нужда от утвърждаване на 
собствените поведенчески модели, склонна към самоанализи без да 
се наблюдава успешна саморефлексия. 

С.С. – балансирана, малко флегматична личност, склонна към 
мистицизъм и ритуални практики. 

С всеки от шестимата участници в експеримента сме провели 
минимум две самостоятелни арттерапевтични занимания включва-
щи диагностика, творческа работа и анализ на сесията. Всички са 
взели участие в поне едно групово занимание с арттерапевтична 
цел, което също динамично проследява персонални състояния и 
резултати. По-нататък в текста ще проследим процесите при всеки 
един от тях през призмата на няколко методически задачи и 
разработени теми. 

К.К. – „Личен герб”, „Гнездо” и „Автопортрет – като човек, 
като животно, като предмет”. Задачите, които изпълнихме с К.К. по 
време на арттерапевтичните сесии бяха едновременно диагностични 
и с терапевтична цел. К.К. е склонен към постоянен самоанализ и 
търси вербален изказ на създадените от него изображения. При 
създаване на личен герб ясно се проследи стремежът на автора към 
себеутвърждаване чрез символно-силови образи. Изображението на 
герба беше изградено в отворена, динамична композиция, с опре-
делен център и подчертани многократно прави, диагонални и 
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многоцветни линии, търсещи постоянно потвърждение на пътя в 
търсене на ясна цел. Потребността на твореца от динамизъм 
/постоянно движение/, е ясно очертана в диагоналите на герба. 
Ценностите/целите дори не са загатнати, сякаш постоянното дви-
жение, водено от страха от покой е /самоцел/мотивация за избора на 
качества за култивиране у личността на този автор. 

Задачата „Гнездо” като, че ли потвърди наблюдавания при 
предишната сесия стремеж към динамизъм у К.К.. Изображението 
на гнездото беше изпълнено с разнопосочни отривисти линии с 
различна дебелина и многоцветно подчертаване. То е добре офор-
мено от външни центростремителни сили и е изградено, по думите 
на художника: „от каквото дойде – подходящи материали събрани 
от вятъра по пътя”. Разказът съпътстващ рисунката на гнездото 
беше по-скоро развихряне на въображението и бягство от всякакви 
близки до реалността асоциации свързани с темата: дом, семейство, 
деца /които са в същността на тази задача/. Анализът на действията 
и образността на К.К. целеше постигане на разбирането за 
тревожността и нуждата от формулиране на близки цели /жалони/ 
очертаващи и осмислящи стремежът му към движение и развитие. 
Сякаш страхът, че ако спре, повече никога няма да може да тръгне, 
белязваше с трескавост рисунките и творческите действия по време 
на заниманията му. Саморефлексията на К.К. беше свързана с 
разбирането, че твореца и материала са в постоянен енергиен и 
информационен обмен, и това знание може да му послужи за 
редуциране на емоционално-психичната трансформация при есте-
тическото преживяване на творбата. Той сам беше стигнал до 
извода, че понякога инструментите имат свой живот и собствен 
принос към творбата, малко извън прекия замисъл на автора- 
новите му художествени работи добили свежест и сила на изказа 
при непосредствен контакт на ръцете с пластичния материал, без 
посредничеството на инструментите. Според К.К., този извод, 
обслужващ професионалните му качества като художник, той е 
формулирал по време на занимание по арттерапия включващо и 
пластична работа с глина. 

Особено интересни бяха изображенията създадени при зада-
чата „Автопортрет – човек, предмет и животно”. Автопортретът е с 
особена линеарна характеристика, лицето е доста по-младо, с буйна 
къдрава коса, като трактовката на лицето е със същите къдрави 
линии, спираловидни и неконкретни. Като предмет, К.К. изобразява 
себе си като „чук”. Както знаем чукът е изработен от две материала, 
метална сплав и дърво. Единият е твърд, студен, а другият – жив и 
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топъл. Противоречието е, че твърдият, агресивен елемент се крепи 
на крехката, жива, дървена дръжка. Разбира се металът може да се 
счупи, а дървената дръжка да се окаже неочаквано жилава – както 
виждате противоречивостта е многослойна в символиката на този 
предмет. Самоопределянето с такъв предмет говори за противоре-
чива и действена личност. Животното, което беше избрал К.К. е 
млад вълк-единак, „силно създание, което избира да бъде само-
стоятелно, като знае, че винаги може да се присъедини към глут-
ницата”. Творческата работа върху тази задача е съпътствана с 
разговор върху тоталитарните системи на управление и как те, 
според клиента: „понякога са необходими”. Може би потребността 
от задаване на рамка, посока и цел от вън – на вътре, прозира в 
рисунките и разсъжденията на К.К. 

Е.Й. е скулптор с изящен рисунък и усет към детайла. При една 
от задачите, която имаше за цел самостоятелна работа, Е.Й. 
нарисува графично перо от птица. При анализа стана ясно, че тя 
влага много лично символно значение в изображението, дори го 
ползва като „пазител”, амулет, с ясното съзнание за мрежовия ефект 
от всяко човешко действие. Клиентката залагаше на лекота и ефир-
на характеристика на перото /повтарящо жизненоважната конфи-
гурация на листо/, като защита и гаранция за справяне с всякаква 
ситуация.  

В групова сесия Е.Й. разработи темата „Рибка” по методиката 
за визуално-пластична трансформация. Участието й в това зани-
мание беше много подходящо за нея предвид някои лични проб-
леми, от които трудно намираше изход. Идеята при методиката за 
визуално-пластична трансформация е от обикновена обемна гли-
нена форма да се създаде съвсем нова и различна от първоначалната 
с помощта на отнемане, прибавяне, мачкане и т.н. на всички 
участници беше предложена мека глинена ваза /източена в момента 
на грънчарско колело/. Е.Й. избра да превърне своята ваза в риба – 
живо, свободно плуващо създание, което към края на заниманието 
придоби портретни черти на жена с шапка, грим и цигара. Само-
рефлексията на Е.Й. при анализа беше, че й е било много приятно 
да превръща невзрачния и „тъп” предмет във вълшебни неща: 
„златната рибка, която изпълнява желания и после се превръща в  
свободна дама със собствено мнение.” Бягство във фантазията или 
защита зад силата на символите – все начини за различен поглед 
към проблемите и търсене на нестандартни решения. 

К.Д. – тази художничка също се включи в групово занимание 
за работа чрез визуално-пластична трансформация. Нейната обик-
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новена ваза се превърна в изящно произведение на изкуството, с 
много нежна пластичност, обсипано с цветя и очакващо да се 
изпълни с ново съдържание. Вазата сякаш се беше счупила вслед-
ствие на някакъв катаклизъм и след това беше събрала частите си за 
друг живот.  

Задачата с „Гнездото” диагностицира и потвърди през разказа 
на К.Д. проблемите, които беше преживяла в семейството си, но от 
изображенията там се отразяваше ясно приемането им и наличие на 
стратегия за решаването им. 

Д.Д. – индивидуалната ни работа с тази художничка включва-
ше задачи целящи извеждането й от зоната на комфорт с цел пости-
гане на различна гледна точка спрямо нейните социални контакти, 
пряка творческа работа и нуждата от постоянен контрол. 

Рисуването със затворени очи и две ръце едновременно насочи 
вниманието й към друг вид сетивност, различна от тази, която вече 
добре познава. Възможността, през втората част от сесията, да до-
върши полученото изображение вече с отвързани очи и допълни-
телни артматериали я насочи към опознаване на саморефлексивните 
механизми и разглеждане на възможностите в сравнителен план. 

И.К. визуално-пластичната трансформация като методика, 
предложи на тази художничка интересни преживявания през артте-
рапията. Предметът, който тя трябваше да деструктира и изгради 
отново беше глинено кълбо източено на грънчарско колело. На 
финала се получи нова пластика наподобяваща разцъфнала лилия 
или декоративно слънце. И.К. беше преминала от триизмерно в 
плоскостно пластично решение. На глиненото кълбо беше при-
ложен „дисекционен анализ” и след това, чрез добавяне на още 
глина слънцето се беше сдобило с декоративна украса. Наблю-
даваше се редуване на решителен и плах подход на работа. И.К. без 
колебание наряза кълбото на сектори, но после много несигурно 
добави новите елементи, които при съхнене на глината се свиха и 
деформираха. Въпреки всичко, тя не се отказа и пожела да завърши 
целия работен цикъл на творбата си и реставрира всички счупени и 
деформирани парчета. В своята работа И.К. премина през много 
етапи, които й донесоха трансформация в личностен план. При 
саморефлексията й стана ясно, че тя е изследвала причино-
следствено своите творчески действия по дадената задача и е 
отработила в защитена среда реални механизми за справяне с 
проблеми. 

С.С. се включи и участва в две от най-ефективните арттера-
певтични методики за работа с художници – рисуване със затворени 
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очи и с две ръце едновременно, както и визуално-пластична транс-
формация на глинен обект. При първата задача художничката, която 
работи в областта на скулптурата успя със завидно майсторство да 
нарисува портрет на млада жена. Уменията й да работи в простран-
ството й помогнаха да се ориентира добре със затворени очи върху 
белия лист. При втората фаза от тази задача С.С. довърши, вече с 
отворени очи и допълнителни материали, своята започната рисунка 
и добави елементи в пространството като лодка и море, които както 
тя сподели - не би могла да направи при първоначалните условия.  

С.С. е спокойна и съзерцателна личност с подчертан интерес 
към мистичната ритуалност. При втората задача – визуално-пла-
стична трансформация С.С. отново заложи на сигурността и 
превърна своята „обикновена” ваза в необикновено лице на жена. 
Същото лице, което видяхме и при първата задача, изработена с 
тази авторка. Типичното и в двата случая беше, че изображението е 
предадено и пластично и рисунъчно със затворени очи, сякаш 
жената е потънала в самовглъбяване. 

 
Изводи 
За всичко казано до тук се налага съвсем подходящо следният 

завършек предаден от Румяна Панкова в книгата й „История и 
теория на арт-терапията”: „От съществено значение за художника е 
и анализът на възприятието на една изобразителна творба. Като 
правило, в рамките на терапевтичната група, това възприятие е по-
различно от перцепсията в естествена среда. Основното различие са 
състои в това, че при терапевтичната група то е конвенционално 
обвързано с анализа на протичащите психически процеси. В тече-
ние на арттерапевтичните сеанси, художникът започва да осъщест-
вява тези два анализа паралелно. Те стават взаимно свързани, 
неотделими един от друг. Този психологически паралелизъм на 
перцепсията и анализа позволява да бъде пренесен и върху пуб-
ликата, извън арт-терапевтичната група. Изграждайки на подсъзна-
телно ниво навик да „гледа отстрани” дадена художествена продук-
ция, художникът получава възможност за рефлексивен анализ на 
неговите творби върху публиката.[3]”  

От тези думи на авторката можем да си извадим извод не само 
за успешната приложимост на арттерапията при творци, но и за още 
едно измерение на арттерапевтичната практика – арттерапия про-
веждана от художници.  
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Резюме: Целта на настоящият доклад е да се проследят 

индивидуалните и професионалните различия в житейските позиции. 
Теорията на транзакционния анализ постулира наличието на четири 
житейски позиции, които представляват система от позитивни или 
негативни вярвания за себе си, за другите и за света като цяло.В 
настоящето изследване е използван оригинално разработен въпросник, 
съдържащ 24 израза, който измерва житейските позиции. Извадката на 
изследването обхваща 882 лица от седем различни професионални групи 
на възраст от 25 до 65 години, от които 59 % жени. Установиха се 
значими различия, като жените са по-скоро в житейската позиция „Аз 
съм добър, другите – също”, а мъжете - в „Аз съм добър, а другите не 
са”. Също така при ръководителите доминира позицията „Аз съм добър, 
другите-също”, а при изпълнителите -„Аз не съм добър, а другите са“. 

Ключови думи: житейски позиции, пол, професия, транзакционен 
анализ 
 

INDIVIDUAL AND PROFESSIONAL DIFFERENCES  
IN LIFE POSITIONS 

 
Sezgin Bekir1 

1Psychology Department, IPHS-BAS, Sofia, Bulgaria,  
e-mail: sezgin1974@abv.bg 

 
Summary: The aim of this report is to follow the individual and 

professional differences in life positions. In the theory of the transactional 
analysis is postulated that there are four life positions, which are a system of 
positive or negative believes for yourself, for the others and for the whole world. 
For the purposes of this research is used the originally created questionnaire, 
which contains 24 phrases, which measures the life positions. Sample included 
882 people from seven different professional groups between the age of 25 and 
65, from which 59 % are women. Some important differences are found, as the 
women are in life position “I am OK and the others are OK”, and the men – in 
“I am OK, the others are not OK“ . The results are so with the managers – the 
life position which is dominant is “I am OK – others are OK”, and under the 
performers – “I am not OK, the others are OK”. 

Keywords: life position, gender, profession, transactional analysis 
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1. Житейските позиции като базисни поведенчески 
характеристики на личността 

Транзакционният анализ представлява теория на личността и 
систематична психотерапия с цел развитие и изменение на лич-
ността. Той носи в себе си едновременно дълбинността на динамич-
ните теории, рационалността на когнивната терапия, философията 
на хуманистичния подход, както и решенията и стратегиите на 
поведенческите подходи. Теорията на транзакционния анализ по-
стулира, че начинът на живот на личността е следствие от реше-
нията, които тя е взела през ранното си детство. Изследвайки мно-
жеството взаимоотношения, които личността всекидневно осъщест-
вява, Ерик Берн стига до извода, че в този процес на обмен на 
послания има два субекта: Аз (Ние) и Ти (Те) и две полярни 
позиции, заемани от тях: да бъдеш добър (ОК) и да не бъдеш добър 
(не - ОК) (Berne, 1962). Използвайки тези базисни предиктори, 
авторът формулира общо четири на брой възможни комбинации, 
които той нарича базисни позиции (Berne, 1962):  

1) Аз съм добър (ОК), Ти си добър (ОК);  
2) Аз съм добър (ОК), Ти не си добър (не - ОК);  
3) Аз не съм добър (не - ОК), Ти си добър (ОК);  
4) Аз не съм добър (не - ОК), Ти не си добър (не - ОК) 
По-късно последователите на Берн разглеждат житейската 

позиция като формираща се в ранното детство и свързана с 
вземането на решения от малкото дете за проява на едно или друго 
действие при среща с близки за него хора (Ernst, 1971). Ранното 
решение представлява план за действие, който си приема от детето, 
за да се опита да бъде добър с родителите си и да се грижи за себе 
си (Stewart and Joines, 1987). По този начин по-късно изборът на 
личността за проява на определено поведение се модулира от 
житейските позиции, формирани в ранното детство. Според други 
автори житейските позиции представляват способността на 
личността да придава висока или ниска стойност на нещата, т.е. те 
са система от вярвания за себе си, за другите и за света като цяло.  

Житейската позиция е двудименсиален конструкт, който 
обхваща едновременно позитивни и отрицателни нагласи относно 
себе си и другите. Тя е резултат от начина, по който човек се е 
чувствал приет в детството и изразява начина, по който вижда себе 
си и другите (Брекар и Окс, 2015). Въз основа на получените посла-
ния от родителите и взетите решения вследствие от тях, малкото 
дете развива основна житейска позиция. В теорията на транзак-
ционния анализ е прието определението „житейски” или "екзистен-
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циални“ позиции заради влиянието, което те осъществяват върху 
възприемането на собственото поведение и това на другите от 
страна на личността (Solomon, 2003). Някои автори предполагат, че 
житейските позиции са сравнително постоянни характеристики на 
личността (Харис, 1991; Берн, 1992; Левкова, 2013), а според други 
изследователи житейска позиция се намира в зависимост от социал-
ната ситуация и те по-скоро следва да се разглежда като емоцио-
нално състояние (Ernst, 1971). Според друг съвременнен изсле-
довател в транзакционния анализ, житейските позиции имат 
когнитивен и емоционален аспект, тъй като личността разсъждава 
за стойността, която придава на себе си и другите и в същото време 
проявява чувства спрямо тази стойност (White, 1994). 

За целите на настоящето изследване сме приели следното 
описание на житейските позиции (Брекар и Окс, 2015): 

• „Аз съм добър, другите също“– това е позицията,  харак-
теризираща личността като общителна, емпатична и демонстрираща 
равнопоставеност във взаимотношенията, наличие на добре изгра-
дена представа за собствения си Аз-образ, себеприемане и приемане 
на другите такива, каквито са; 

• „Аз съм добър, а другите не са“– това е позицията, която 
изразява властта на личността и е свързана с чувството за собствена 
важност и възприемане на другите като по-неспособни и с по-
ограничени ресурси; 

• „Аз не съм добър, а другите са“ – това е позицията, в която 
личността преживява чувството на непълноценност, трудно се 
адаптира към средата, възприема се като неспособна да се справя 
или усеща обезценяване от страна на другите хора; 

•  „Аз не съм добър, другите също не са“ – това е позицията, 
която изразява изградената негативната представа за себе си и за 
другите. Налице е ниска самооценка и склонност към обезценяване 
на собственото и това на другите поведение. 

Така формулирани житейските позиции отразяват в най-голяма 
пълнота идеята за заемане на определена позиция от страна на 
личността в нейните взаимоотношенията с останалия свят. Тези 
дефиниции за житейските позиции са съгласувани и одобрени от 
професионалната общност на транзакционните аналитици в 
България и Българската асоциация по транзакционен анализ.  

Взаимоотношенията между хората много често се детермини-
рат от предпочитаните житейски позиции на индивидите, които 
въпреки че се проявяват „тук и сега“, т.е. в реални социални взаимо-
действия, са израз на преживяванията и ранния опит на личността 
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(Берн, 1992). Предполага се, че личността се фиксира върху една 
житейска позиция, която представлява нейната обща нагласа и 
върху която тя изгражда житейския си сценарий. (Berne, 1972).  
Харис също разглежда житейските позиции като решение, взето в 
ранното детство, но твърди, че базисната позиция е "Аз не съм 
добър, ти си добър" и че трите позиции "Аз не съм добър, ти си 
добър". "Аз съм добър, ти не си добър" и "Аз не съм добър, ти не си 
добър", са несъзнавани ранни решения, а позицията " Аз съм добър, 
ти си добър" възниква най-късно и е резултат на съзнателно 
решение (Harris, 1967). Налице е общо приета идея, че произхода на 
житейските позиции е свързан с процеса на удовлетворяване или 
фрустрация на изразените потребности от страна на детето в много 
ранна възраст. Предполага се, че когато изразените потребности са 
задоволяват от страна на обгрижващите възрастни, детето развива 
базисна житейска позиция „Аз съм добър, другите също“. Когато 
обаче изразените потребности не са удовлетворени, детето прежи-
вява фрустрация и формира като базисна житейска позиция една от 
останалите три - „Аз съм добър, а другите не са“, „Аз не съм добър, 
а другите са“ и „Аз не съм добър, другите също не са“, в зависимост 
от спецификата на конкретната ситуация и интензитета на 
преживените емоции (Weiss, 1988). 

Други автори в областта на теорията на транзакционния анализ 
приемат, че човешкото същество се ражда с житейска позиция „Аз 
съм добър, другите също“ и ако полагането на грижи в детството 
върви добре, то тази позиция може да се поддържа през целия им 
живот (English, 1975; Parry, 1979; White, 1994). Според Фанита 
Инглиш ОК и не ОК чувствата „представляват аспекти на глобал-
ното преживяване на света от страна на детето, в което собствената 
самоличност не се различава от не-себе си“ (English, 1975:416). 
Въпреки че много често се приема, че „да съм "ОК" означава да съм 
честен със себе си и справедлив с другите, както и да приемам себе 
си и другите като равни, т.е. житейската позиция да е и морална 
позиция, отделните личности могат да имат равни възможности и 
права, но все пак те не са с равни умения или способности (Jacobs, 
1997). Казано по друг начин, "Аз съм добър, ти си добър" е абсо-
лютно базисна позиция и не се основава на съзнателно взето 
решение от детето (Porter, 1981).  

Редица съвременни изследователи на концепцията за житей-
ските позиции смятат, че те са относителни и в отношенията на 
личността има повече от четири абсолютни стойности (напр. White, 
1994; English, 1975; Tudor, 2016). Въпреки това, всички те приемат 
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идеята на Берн, че всяка личност има една основна, непроменима 
позиция. Въпреки наличието на базисна позиция, личността е 
склонна да я променя в зависимост от ситуацията и хората, с които 
се среща, настроенията си и количеството стрес, което преживява 
(Брекар и Окс, 2015). Редица фактори могат да се посочат, като 
оказващи влияние върху оценката на личносттта. Сред тях са 
социалните умения, интелектуалните и професионалните способно-
сти, емоционалната изтънченост, външния вид, сексуалната привле-
кателност, чувството за хумор и др. (Jacobs, 1997). От казаното 
дотук може да се изведе обобщението, че житейската позиция е 
основният екзистенциален възглед, който личността има за собстве-
ната си и това на другите ценност.  

 
2. Индивидуални и професионални различия в личност-

ните черти и поведение 
Редица изследвания представят значимата роля на личността 

по отношение на широк кръг поведения, свързани с трудовото из-
пълнение, работата в екип, лидерство и ефективност, удовлетво-
реност от работата и кариерата, мотивация и др. (Фърнам, 2012; 
Таир, 2011). Например, в едно от широко представяните изследва-
ния, индивидуалните характеристики възраст, пол, образование, 
семеен статус се оказва, че могат да обяснят 20% от вариациите в 
субективното усещане за благополучие (Campbell et al., 1976; цит. 
по Таир, 2011, 19). Проучванията представят, че жените докладват 
повече позитивни, но и повече негативни преживявания или като 
цяло по-високи нива на щастие (Alesina et al, 2004; цит. по Таир, 
2011, 20). Докато мъжете са по-склонни да се ангажират в 
контрапродуктивно поведение в работата, измерено като вербална 
агресия, нанасяне на организационна вреда/кражба, саботаж и др. 
(Tair, Petkova, Velinov, 2016). По-възрастните лица и жените обик-
новено са по-ангажирани в работата си (Таир, 2017). Също така, 
личностните черти могат да оказват влияние върху позитивното  
или негативно трудово поведение (Tair, 2017). Личностните черти 
съзнателност и доброжелателност съдействат значимо за ангажи-
раността в работата (Таир, 2017). Констатират се значими различия 
в психичното здраве в зависимост от възрастта (по-младите), 
образованието и трудовият опит на служителите (Таир, 2011, 108). 
Могат да се посочат и известни различия в психичното здраве в 
зависимост от професията на лицата, като в най-голяма степен 
професионало компетентни и уверени във възможностите за спра-
вяне със служебните предизвикателства е характерна за лицата, 
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заети в административни дейности, докато професионалното изто-
щение и негативния пренос на емоции от работата към другите 
сфери на живот е характерна за медиците и учителите (Таир, 2011, 
110).  

 
3. Цел, задачи и хипотези на изследването 
3.1. Целта на настоящето изследване е да се проследят 

индивидуалните и професионалните различия в житейските 
позиции на личността. 

3.2. За осъществяване целта на изследването се поставят 
следните задачи: 

1. Проследяване на половите различия в житейските позиции: 
„Аз съм добър, другите - също“; „Аз съм добър,а другите не са”; 
„Аз не съм добър, а другите са“ и „Аз не съм добър, другите също 
не са”.   

2. Проследяване ролята на заеманата длъжност и упражнява-
ната професия върху житейските позиции. 

3.3. Хипотези на изследването. Допускаме, че базисните 
житейски позиции на личността се различават в зависимост от пола, 
длъжността и упражняваната професия. По-конкретно, изхождайки 
от теоретичния обзор, очакваме жените да са по-скоро в житейските 
позиции „Аз съм добър, другите - също“ и „Аз не съм добър, 
другите също не са”, а мъжете - „Аз съм добър, а другите не са” и 
„Аз не съм добър, а другите са“. Допускаме също така, че 
ръководителите ще са по-скоро в житейските позиции „Аз съм 
добър., другите - също“и „Аз съм добър, а другите не са”, 
експертите -  „Аз съм добър, другите - също“, а изпълнителите - „Аз 
не съм добър, а другите са“ и „Аз не съм добър, другите също не 
са”. Очакваме лицата, упражняващи професии, които предоставят 
по-голяма автономност и независимост (инженери, архитекти, 
лекари и т.н.), да са по-скоро в житейските позиции „Аз съм добър, 
другите - също“и „Аз съм добър, а другите не са”. Допускаме 
лицата, упражняващите професии в административната и обществе-
на област, както и в сферата на здравните грижи да са по-скоро в 
житейските позиции „Аз не съм добър, а другите са“ и „Аз не съм 
добър, другите също не са”. 

 
4. Методика на изследването 
Извадка на изследването. На табл. 1 е представено подроб-

ното описание на извадката по пол, възраст, образование, заемана 
позиция и област на професионална реализация. Накратко, извад-
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ката е небалансирана по пол, като преобладават жените (58,9%) и 
лицата с висше образование (79,8%). В зависимост от позицията, 
която заемат в организацията, лицата са равномерно разпределени в 
позициите ръководител и изпълнител, като най-много са експертите 
(49,7%). В зависимост от професионалната си реализация, преобла-
дават специалистите в сферата на хуманитарни и обществени науки 
(19,1%), инженери и архитекти (17,5%) и специалисти в областта на 
финансите (17,3%), а най-малко са представени лекарите (7,3%). 

 
Таблица 1. Социодемографски характеристики на  

извадката от същинското изследване 
Характеристики N % 

Мъже  362 41,1 Пол (N=881) 
Жени  519 58,9 
25-35 години 217 25,9 
36-45 години 282 33,6 
46-55 години 207 24,7 

Възраст (N=874) 

56-65 години 133 15,9 
Висше  703 79,8 Образование (N=881) 
Средно  178 20,2 
Ръководител  222 25,2 
Експерт  438 49,7 

Заемана позиция 
(N=881) 

Изпълнител  221 25,1 
Административни и технически 
специалисти 

133 15,7 

Специалисти по здравни грижи 125 14,8 
Хуманитарни и обществени 
науки  

161 19,1 

Специалисти „Култура и 
изкуство“  

70 8,3 

Инженери и архитекти  148 17,5 
Финансисти 146 17,3 

Област на 
професионална 
реализация (N=845) 

Лекари  62 7,3 
 
В изследването участваха трудово заети лица от седем профе-

сионални направления от различни населени места на територията 
на цялата страна – столица, областни градове, малки градове и села. 
Изследванията бяха проведени анонимно и с посочване, че резул-
татите ще се използват само за научни анализи. 
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5. Инструменти на изследването 
 
Въпросникът за изследване на житейските позиции се състои 

от 24 израза, представляващи прилагателни или деепричастия, 
описващи конкретни личностни характеристики. Всеки един израз 
се оценява по 5 степенна Ликертова скала – от „изобщо не е вярно 
за мен“ (1) до „напълно вярно за мен“ (5). Методиката е създадена 
за целите на настоящето изследване от Сезгин Бекир и Ергюл Таир, 
като структурирането му следва определени теоретични виждания 
за същността на четирите житейски позиции и тяхното проявление 
в поведението на личността. Изразите включват оценка на съдър-
жателните характеристики на всяка от тях, като за основа е ползван 
модела на Fine  и Poggio (Fine, Poggio, 1977).  

Психометричните характеристики на въпросника, представени 
в табл. 2, показват много добра вътрешна консистентност на айте-
мите като цяло и по отношение на отдебните субскали. 

  
Таблица 2. Вътрешна консистентност на скалите на 

въпросника за житейските позиции(N = 882)  
Фактори  Брой 

айте-
ми 

M SD Min. Max. α на 
Кронбах  

Общо за въпросника α = .71 
„Аз съм добър, другите - 
също“ 6 24.53 3.38 8.00 30.00 α = .73 

„Аз не съм добър, а другите 
са” 6 14.11 3.92 6.00 26.00 α = .68 

„Аз съм добър, а другите не 
са” 6 13.22 3.67 6.00 30.00 α = .70 

„Аз не съм добър, другите 
също не са” 6 13.31 3.83 6.00 26.00 α = .70 

 
Житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ се 

измерва с изрази като „кооперативен“, „насърчаващ“ и описва пове-
дение, свързано с отношения на взаимно уважение, сътрудничество, 
приемане, решаване на проблемите по конструктивен и реалистичен 
начин и общото положително отношение към живота. Житейската 
позиция „Аз не съм добър, а другите са” и се измерва с изрази от 
типа на „покорен“, „зависим“, т.е. включва в себе си чувство на 
непълноценност и надценяване на способностите на другите. 
Скалата за измерване на третата житейска позиция „Аз не съм 
добър, другите също не са” съдържа изрази като „недоволен“, 
„сърдит“ и е свързано с демонстриране на поведение на нере-
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шителност, критикуване и отчаяние. Житейската позиция „Аз съм 
добър, а другите не са” се измерва с изрази като „властен“, 
„агресивен“ и се отнася до поведение, характеризиращо се с 
нападателност, липса на състрадание и агресивност.   

 
6. Резултати и обсъждане 
 
Преди да преминем към представяне на конкретните резултати 

от изследването, въз основа на описателната статистика, пред-
ставена на табл. 2., можем да отбележим, че доминиращият тип 
житейска позиция сред изследваните лица е „Аз съм добър, другите 
- също“, което потвърждава твърдението на редица автори, че това е 
базисната житейска позиция на личността (Berne,1962; Ernst, 1971; 
Stewart and Joines, 1987). На второ място, но много по-слабо 
представена, е житейската позиция „Аз не съм добър,  а другите са“, 
следвана от позициите „Аз не съм добър,  другите също не са“ и „Аз 
съм добър, а другите не са“. Следователно, можем да направим 
извода, че изследваните лица в по-голямата си част са в позиция  
„Аз съм добър, другите - също“ и проявяват личностни характе-
ристики като общителност, емпатичност и равнопоставеност в 
отношенията с другите, добре изградена представа за собствения си 
Аз-образ, себеприемане и приемане на другите. 

В съответствие с поставените цел и задачи последователно ще 
представим резултатите за констатираните различия в зависимост 
от пола, заеманата длъжност и упражняваната професия. 

Най-общо можем да отбележим, че се наблюдават значими 
полови различия в житейските позиции (табл. 3). В съответствие с 
очакванията ни установихме, че жените имат по-високи стойности 
по житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“, което 
потвърждава частично очакванията ни. Не се потвърди обаче 
предположението ни, че при тях по-високи нива ще има и 
позицията „Аз не съм добър, другите също не са”. Също така 
установихме, че мъжете имат по-високи стойности по житейските 
позиции „Аз съм добър, а другите не са” и „Аз не съм добър, 
другите също не са”, което потвърди частично нашата хипотеза. 
При житейската позиция „Аз не съм добър, а другите са” не се 
установиха статистически значими полови различия. 
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Таблица 3.  Различия в житейските позиции  
според пола (N = 861) 

Житейска позиция пол N M SD t-test p 
мъж 350 24,01 3,49 „Аз съм добър, 

другите - също“ жена 511 24,90 3,26 -3,827 ,000 
мъж 350 15,05 4,00 „Аз съм добър, а 

другите не са” жена 511 13,45  3,72 5,978 ,000 
мъж 350 12,99 3,79 „Аз не съм добър, а 

другите са” жена 511 13,38 3,59 -1,563 ,118 

мъж 350 13,72 4,00 „Аз не съм добър, 
другите също не са” жена 511 13,02 3,69 2,647 ,008 

 
Въз основа на получените резултати може да кажем, че жените 

възприемат себе си като по-комуникативни, себеутвърждаващи и 
проявяващи равнопоставеност във взаимоотношенията си с другите. 
Проявяват по-голяма емпатия и автентичност в изразяването на 
емоциите си, стремят се да поддържат по-добри емоционални 
връзки с хората. Този резултат не е изненадващ, тъй като и други 
изследвания показват, че жените възприемат себе си като по-съчув-
стващи за разлика от мъжете (Нешев, 2018; Бекир, Таир, 2017). 
Според резултатите от нашето изследване мъжете възприемат себе 
си като по-властни, ориентирани към лидерство, подчертаващи 
собствената си важност и способности от една страна и проявяващи 
по-голяма склонност към обезценяване, негативни оценки и ниска 
самооценка от друга.  

Бяха проследени различията в житейската позиция в зависи-
мост от заеманата позиция в организацията чрез еднофакторен 
дисперсионен анализ, представен на таблица 4. Резултатите показ-
ват, че има значими разлики в средните стойности на житейските 
позиции между трите групи изследвани лица. Ръководителите имат 
по-високи средни стойности по житейските позиции „Аз съм добър, 
другите - също“ и „Аз съм добър, а другите не са”, а изпълнителите 
имат по-високи стойности по житейската позиция „Аз не съм добър, 
а другите са“, което потвърждава нашите очаквания. При житей-
ската позиция „Аз не съм добър, другите също не са” не се уста-
новиха статистически значими различия. 

От получените резултати може да се направи извода, че с 
израстване в йерархията и заемане на по-висока длъжност се 
повишават стойностите на житейските позиции „Аз съм добър, 
другите - също“ и  „Аз съм добър, а другите не са” и намаляват 
стойностите при житейската позиция „Аз не съм добър, а другите 
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са”. Чрез post hoc test на Tukey се констатира, че изследваните лица, 
заемащи ръководна длъжност се характеризират с по-изразена 
житейска позиция „Аз съм добър, другите - също“ и  „Аз съм добър, 
а другите не са” за разлика от заемащите експертни и изпълнител-
ски длъжности. Ръководителите оценяват себе си като притежаващи 
по-голяма власт над другите, повишено чувство за собствена 
компетентност и възприемане на другите като по-неспособни и с 
по-ограничени ресурси. В същото време, при изпълнителите и 
експертите доминира позицията „Аз не съм добър, а другите са“, 
което вероятно по-скоро демонстрира взаимоотношенията на под-
чиненост в организацията и работната среда, чувството им на 
недооцененост, както и ограниченията на длъжността при взима-
нето на решения. 

 
Таблица 4. Различия в житейските позиции според 

заеманата длъжност (N = 861) 
Житейска 
позиция 

Позиция  N M SD F Post hoc 
Tukey 

Ръководител  217 25,11 3,08 
Експерт 432 24,35 3,44 

„Аз съм добър, 
другите - също“ 

Изпълнител 212 24,32 3,50 
4,187 

(p=.016) 
1 -2 (p=.020) 
1 -3 (p=.042) 

Ръководител  217 14,94 3,79 
Експерт 432 14,01 3,90 

„Аз съм добър, а 
другите не са” 

Изпълнител 212 13,44 3,92 
8,227 

(p=.000) 
1 -2 (p=.012) 
1 -3 (p=.000) 

 
Ръководител  217 12,52 3,36 
Експерт 432 13,32 3,84 

„Аз не съм добър, 
а другите са” 

Изпълнител 212 13,75 3,52 
6,429 

(p=.002) 
1 -2 (p=.023) 
1 -3 (p=.001) 

Ръководител  217 13,36 3,71 
Експерт 432 13,20 3,85 

„Аз не съм добър, 
другите също не 
са” Изпълнител 212 13,44 3,94 

,328 
(p=.721) 

- 
 

 
Проведеният еднофакторен дисперсионен анализ показа, че 

има значими разлики в средните стойности между изследваните 
лица с различни професии по три от житейските позиции (табл. 5). 
При упражняващите професии в областта на културата и изкуст-
вото, инженерите и архитектите, в съответствие с нашите очак-
вания, имат по-високи средните стойности в житейската позиция 
„Аз съм добър, а другите не са” в сравнение с работещи в областта 
на административните и техническите специалисти, хуманитарни и 
обществени науки и специалисти по здравни грижи. Установихме 
също така, че работещите в областта на изкуствата и здравните 
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грижи имат по-високи средни стойности в житейската позиция „Аз 
не съм добър, а другите са” в сравнение с инженерите и архи-
тектите, а упражняващите професии в сферата на изкуството имат 
по-високи средни стойности в житейската позиция „Аз не съм 
добър, другите също не са” в сравнение с административни и техни-
чески специалисти, и специалисти по здравни грижи.  

При житейската позиция „Аз съм добър, другите - също“ не се 
установиха статистически значими професионални различия. Този 
резултат потвърждава теоретичното предположение, че базисната 
житейска позиция на личността, изградена в ранните етапи от 
развитието й, е стабилна и почти не се променя през времето 
(Berne,1962; Ernst, 1971; Stewart and Joines, 1987). Според получе-
ните резултати от изследването можем да направим извода, че 
лицата с професии в областта на изкуствата, инженери и архитекти 
се възприемат като личности с по-изразени социални умения, 
притежаващи по-голяма склонност към доминиране, отстояване на 
собствената позиция и повишена самооценка в сравнение с лицата, 
упражняващи административни, технически или хуманитарни спе-
циалности. Предполагаме, че проявата на тези поведенчески харак-
теристики е свързано с възможностите за независимост, висока 
степен на индивидуален подход, висока експертност и креативност, 
които са характерни за тези професии. Например изследвания през 
последните години представят, че личностните черти в съчетание с 
трудовите характеристики в значителна степен определят афектив-
ното благополучие на служителите и удовлетвореността от работата 
(Таир, 2011). Също така установихме, че упражняващите професии 
в областта на културата и изкуствата, както  и специалистите по 
здравни грижи (медицински сестри, рехабилитатори, кинезитера-
певти и лаборанти) оценяват себе си като по-неудовлетворени, 
чувствителни, пасивни и зависими, докато инженерите и архитек-
тите се възприемат като по-критични, поучаващи и доминиращи. 
Резултатите показват също така, че упражняващите професии в 
областта на изкуствата се описват в по-голяма степен като недовол-
ни, мнителни и апатични, в сравнение с работещите в областта на 
административни, технически и специалисти по здравни грижи. 
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Таблица 5. Различия в житейските позиции според 
професията (N = 827) 

Житейска 
позиция 

образование N M SD F Post hoc 
Tukey 

Административни и 
технически специалисти  128 24.35 3.93 
Специалисти по здравни 
грижи 123 24.69 3.27 
Хуманитарни и обществени 
науки 157 24.52 3.10 
Специалисти „Култура и 
изкуство“ 69 25.57 2.93 
Инженери и архитекти 146 24.34 3.49 
финансисти 144 24.51 3.21 

„Аз съм 
добър., 
другите - 
също“ 

Лекари  60 24.52 3.27 

1,261 
(p=.273) - 

Административни и 
технически специалисти  128 13.29 3.91 
Специалисти по здравни 
грижи  123 13.46 4.16 
Хуманитарни и обществени 
науки 157 13.37 3.45 
Специалисти „Култура и 
изкуство“ 69 15.64 4.42 
Инженери и архитекти 146 15.05 3.69 
Финансисти 144 14.13 3.77 

„Аз съм 
добър, а 
другите не 
са” 

Лекари  
60 15.02 4.00 

6,327 
(p=.000) 

1 – 4 
(p=.001) 
1 – 5 
(p=.003) 
2 – 4 
(p=.004) 
2 – 5 
(p=.014) 
3 – 4 
(p=.001) 
3 – 5 
(p=.003) 
 

Административни и 
технически специалисти  128 12.98 3.21 
Специалисти по здравни 
грижи 123 14.24 3.36 
Хуманитарни и обществени 
науки 157 12.96 3.95 
Специалисти „Култура и 
изкуство“ 69 14.36 3.81 
Инженери и архитекти 146 12.46 3.35 
финансисти 144 13.10 3.86 

„Аз не съм 
добър, а 
другите са” 

Лекари  60 13.42 4.09 

4,065 
(p=.001) 

2 – 5 
(p=.001) 
4 – 5 
(p=.007) 

 

Административни и 
технически специалисти  128 12.95 3.83 
Специалисти по здравни 
грижи 123 12.98 3.94 
Хуманитарни и обществени 
науки 157 13.33 3.49 
Специалисти „Култура и 
изкуство“ 69 14.91 4.06 
Инженери и архитекти 146 13.29 3.55 
финансисти 144 13.44 3.99 

„Аз не съм 
добър, 
другите 
също не 
са” 

Лекари  60 13.38 4.41 

2,356 
(p=.029) 

1 – 4 
(p=.011) 
2 – 4 
(p=.015) 
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7. Обобщение на резултатите 
 
Житейските позиции като важна част от структурата и функ-

ционирането на личността, не ни е известно да са проучвани 
емпирично в България. От представените резултати в настоящия 
доклад става ясно, че са налице статистически значими различия в 
житейските позиции в зависимост от пола, заеманата позиция и 
упражняваната професия. Чрез проведеното изследване установих-
ме, че жените са по-скоро в житейската позиция „Аз съм добър., 
другите - също“, а мъжете в житейскате позиция „Аз съм ДОБЪР, а 
другите не са” и „Аз не съм ДОБЪР, другите също не са”. По 
отношение на заеманата длъжност се установи, че ръководителите 
са по-скоро в житейските позиции „Аз съм добър., другите - също“и 
„Аз съм ДОБЪР, а другите не са”, а изпълнителите в житейска 
позиция „Аз не съм добър, а другите са“. При проследяване на 
проявата на  житейските позиции в различни професионални групи, 
констатирахме, че при професии в областта на културата и 
изкуството, инженери и архитекти, е силно изразена житейската 
позиция „Аз съм ДОБЪР, а другите не са”. Установихме също така, 
че работещите в областта на изкуствата и здравните грижи са по-
скоро в житейската позиция „Аз не съм ДОБЪР, а другите са” , а 
упражняващите професии в сферата на изкуството проявяват и по-
висока изразеност на житейската позиция „Аз не съм ДОБЪР, 
другите също не са”. 

Получените резултати дават основание да се предположи,  
житейската позиция вероятно  оказва влияние върху избора на 
професия и професионалната реализация на личността, което може 
да бъде проследено в бъдещи изследвания. 
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Резюме: Цел на изследването е да се изясни структурата на 

скалата за измерване равнището на себеоценка на Розенберг. Както и в 
други изследвания, ние получихме двуфакторна структура на скалата въз 
основа на данните от 1498 изследвани, като първият фактор се формира 
от позитивно формулираните айтеми, а вторият – от негативно 
формулираните. Поредица от изследвания разкриха съществени различия 
в конструкт-валидността на тези две измерения. Невротизмът, 
психотизмът, тревожността, страха от успеха и състоянието на 
бърнаут корелират с негативния фактор и не корелират с позитивния. 
Его-резилиентността, обратно, корелира с позитивния фактор, но не и с 
негативния. Тези данни дават основание двата фактора да се 
разглеждат като различни психологични конструкти. 

Ключови думи: себеоценка, Скала за себеоценката на Розенберг 
 

Margarita Dilova 
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, e-mail: dilova@abv.bg 

 
Summary: The aim of the study is to clarify the structure of the Rosenberg 

Self-Esteem Scale. As in other studies, we obtained a two-factor structure from 
a sample of 1498 Ss, with positively worded items forming the first factor, and 
negatively worded items – the second factor. Several studies revealed significant 
differences in the construct validity of these two dimensions. Neuroticism, 
psychotism, anxiety, fear of success, and burnout  correlated with the negative 
factor, but not with the positive. Ego-resilience correlated with the positive 
factor, but not with the negative. The data suggest that the two factors should be 
considered as different psychological constructs. 

Keywords: self-esteem, Rosenberg Self-Esteem Scale 
 
Равнището на общата себеоценка (англ. global self-esteem) е 

една от най-изучаваните личностни черти в психологията (вж. напр. 
Donnellan et al., 2013). Тя се схваща като едно цялостно оценъчно-
емоционално отношение към собствената личност, което е така 
устойчиво, че се приема за личностна черта (вж. напр. Trzeniewski, 
Donnellan, & Robins, 2003). Огромен брой изследвания проверяват 
връзката й с различни страни на поведението и преживяването, а на 
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повишаването на нейното равнище се възлагат големи надежди за 
постигане на продуктивност и психично благополучие (Baumeister 
et al., 2003). 

Има различни начини за нейното операционализиране, но най-
широко приетият е чрез скали, съдържащи общи себеоценъчни 
твърдения. А сред този тип методи като най-популярен се сочи 
скалата на Морис Розенберг (Rosenberg, 1965). Тя доста е използ-
вана и в България, от различни автори в различни преводи, адап-
тирана и нормирана е за студенти от Пенева и Стоянова (2011), а от 
Дилова, Папазова и Коралов (2017) – за извадка, включваща лица на 
възраст от 14 до 64 години с различно образование и професии. 
Скалата съдържа 10 себеоценъчни твърдения, от които 5 положи-
телни (напр. „Чувствам се поне толкова ценен човек, колкото и 
другите”) и 5 отрицателни (напр. „Като цяло съм склонен да се 
чувствам като неудачник”).  

Интересен е въпросът за структурата на скалата и на него е 
посветено настоящето изследване. Розенберг схваща общата себе-
оценка като едноизмерна характеристика и от това разбиране 
изхожда при конструирането на скалата (Rosenberg, 1965). Нега-
тивните айтеми се прекодират така, че колкото по-силно се 
отхвърлят, толкова повече точки да носи това, еднопосочно с 
позитивните айтеми и така се получава общ бал, като себеоценката 
е толкова по-висока, колкото по-висок е той. 

Голяма част от изследванията потвърждават разбирането за 
едномерност на скалата. Голямо междукултурно обзорно изслед-
ване, включващо данни от 53 страни, показва, че при факторизи-
рането на скалата еднофакторното решение е доминиращо (Schmitt 
& Allik, 2005). Съответно и средният коефициент на вътрешна 
консистентност на скалата алфа на Кронбах е 0,81.  

Някои изследвания обаче получават двуфакторно решение, 
като позитивно формулираните айтеми, индикиращи висока себе-
оценка, формират първи фактор, обясняващ значителна част от дис-
персията, а негативно формулираните, контраиндикативни айтеми – 
втори, по-слаб фактор (напр. Carmines & Zeller, 1979, цит. по 
Schmitt & Allik, 2005). Така е и при адаптацията на Пенева и 
Стоянова (2011) върху студентската извадка, като двата фактора се 
получават равностойни и ортогонални, обясняващи съответно 
26,7% и 24,5% от дисперсията. Пенева и Стоянова ги наричат 
«самоуважение» и «самоподценяване» и ги препоръчват като две 
субскали, всяка от които има добра надеждност (алфа на Кронбах 
съответно 0,73 и 0,77). Подобен е и резултатът в изследването на 
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Дилова, Папазова и Коралов (2017), където се получават два 
фактора със собствени стойности по-големи от единица. Те «чисто» 
разделят айтемите на позитивни и негативни, както се вижда от 
таблица 1.  

 
Таблица 1. Резултати от факторния анализ на скалата на 

Розенберг (Дилова и сътр., 2017; N = 1498) 
Тегло по фактор:  

Айтем 
 
  1 2 
Като цяло съм доволен от себе си. ,469   
Мисля, че имам някои добри качества. ,804  
Чувствам, че съм поне толкова ценен човек, колкото и 
другите. ,819  
Мога да правя нещата толкова добре, колкото и повечето 
хора. ,738  
Имам добро мнение за себе си.  ,644  
Понякога си мисля, че не ставам за нищо.  ,726 
Понякога се чувствам безполезен  ,772 
Като цяло съм склонен да се чувствам като неудачник.  ,545 
Чувствам, че няма с какво да бъда особено горд.  ,490 
Иска ми се да можех да уважавам себе си повече.  ,766 
Обяснена дисперсия 38,93% 14,15% 

 

Забел. N – брой изследвани лица. В таблицата са показани само факторните тегла, 
по-големи или равни на 0,40. 

 
Двата фактора са ясно обособени, няма нито един айтем, който 

да е с високо тегло (над 0,40) едновременно и по двата. Корелацията 
между факторите е 0,36. Това е сравнително ниска корелация. Както 
показва изследването на Шмит и Алик (Schmitt & Allik, 2005), в 
повечето страни корелацията е от порядъка на 0,50. Така нашите 
данни са сходни с резултата на Пенева и Стоянова (2011) и говорят, 
че по-скоро имаме основание да приемем двуфакторното решение с 
двете субскали – «себеуважение» и «себеподценяване 

Стои обаче въпросът какво е психологическото естество на 
тези два фактора. На този въпрос е посветено настоящето проуч-
ване. 

По този въпрос има различни виждания. Разпространено мне-
ние е, че това е методически артефакт. Според Марш (Marsh, 1996) 
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в проучванията преобладават млади изследвани лица, които се 
затрудняват при възприемането на негативните айтеми и отговарят 
на тях неконсистентно с позитивните. Съществува обаче и мнение, 
че не се касае за методически артефакт, а за съдържателно разгра-
ничение между позитивен и негативен Аз-образ, които образи 
отразяват различен опит (Owens, 1994). Той изтъква, че човек може 
да бъде едновременно самоуверен и критичен към себе си.  

Както посочват Carmines & Zeller (1979, цит. по Schmitt & 
Allik, 2005), ако разграничението е съдържателно, двете субскали 
би трябвало да са свързани по различен начин с други конструкти. 
Авторите изследват това с редица външни критерии и не намират 
значими различия сред американските извадки. В своето голямо 
междукултурно проучване Schmitt & Allik (2005) корелират двете 
субскали с екстраверсията и невротизма (използвайки 44-айтемен 
англоезичен въпросник за петте „големи” личностни черти) и с 
мерки за образа на Аз-а и образа на другия в романтичните отноше-
ния (Bartholomew & Horowitz, 1991, цит. по Schmitt & Allik, 2005). 
За огромната част от включените в изследването страни те полу-
чават аналогичен резултат – много близки корелации на двете 
субскали с тези променливи. Има обаче и някои изключения. В 
Аржентина себеуважението корелира високо значимо, макар и 
слабо, с екстраверсията (0,26***), докато себеподценяването не 
корелира (0,09). Обратен е резултатът в Бангладеш – там себе-
подценяването корелира с екстраверсията (0,22**), а себеува-
жението – не (0,08). Оуенс пък открива разлика във връзката на 
двете субскали с депресията и успеха в училище при юноши. 
Себеуважението има умерена връзка с депресията, докато връзката 
на себеподценяването е много силна. Обратно, себеуважението е 
силно свързано с училищния успех, докато себеподценяването има 
слаб (но статистически значим) ефект върху него (Owens, 1994). 

Последното намерено от нас изследване по въпроса е на Хуанг 
и Донг (Huang, C. & Dong, 2012). То представлява метаанализ на 23 
изследвания от 80 страни с общ брой над 30 хиляди участници. 
Като цяло авторите намират подкрепа за двуфакторната структура, 
но препоръчват да се приеме еднофакторното решение, освен ако 
по-нататъшни изследвания покажат, че позитивните и негативните 
айтеми на скалата измерват съдържателно различни конструкти. 
Настоящото изследване е посветено на този въпрос. 
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Цел на изследването 
 
Настоящето изследване си поставя задачата да провери как 

корелират двете субскали от скалата за себеоценка на Розенберг 
(себеуважение и себеподценяване) с други личностни черти в 
български извадки. Целта е да се изясни конструкт-валидността на 
тези две субскали.  

 
Методика 
 
В изследването е използвана адаптацията на скалата на 

Розенберг от Дилова, Папазова и Коралов (2017). Двете измерения 
на скалата са корелирани със следните личностни характеристики: 

1. Личностните черти, описани от Ханс Айзенк (Паспаланов, 
Щетински, Айзенк,1984) –  

екстраверсия, невротизъм и психотизъм. Високата себеоценка 
се разглежда понякога дори като компонент на екстраверсията, част 
от общото преобладаване на позитивна емоционалност при екстра-
вертните хора. Ниската себеоценка пък се смята за белег на 
невротизма. Използвахме адаптираният от Паспаланов, Щетински и 
Айзенк (1984) въпросник на Айзенк EPQ. 

2. Тъй като тревожността е също характеристика, свързана с 
невротизма, проверихме и нейната връзка с факторите на себе-
оценката. Използвахме адаптираният от Щетински и Паспаланов 
(1989) въпросник за тревожност на Спилбъргър, частта за лич-
ностна тревожност. 

3. Страхът от успеха, като устойчиво амбивалентно отношение 
към собствените успехи,  

свързано с очаквани негативни последици от тях. В различни 
изследвания е установена отрицателна корелация между страха от 
успеха и равнището на общата себеоценка (Дилова, 2011). Използ-
вана е българска скала за измерване равнището на страх от успеха 
(Дилова, 2003). 

4. Състоянието на бърнаут при учители. Бърнаут или профе-
сионалното изпепеляване представлява невъзможност за ефективна 
професионална работа вследствие на продължителен и силен стрес, 
по-специално при работата с хора (вж. напр. Ценова, 1993). Из-
следването се базира на концепцията и метода на Маслач и 
Джаксън (Maslach & Jackson, 1981), които разграничават три състав-
ки на явлението: намалена работоспособност, емоционално изтоще-
ние и дехуманизация (негативно отношение, незаинтересованост 
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към хората, които са обект на професионалната работа). Използван 
е въпросникът на Маслач за измерване на бърнаут в адаптацията на 
Ценова (1992). 

5.  Его-резилиентността, определяна най-общо като способ-
ност за адаптация, справяне с трудности, възстановяване след стрес 
(Желязкова-Койнова и сътр., 2010). Установена е корелация на его-
резилиентността с равнището на себеоценка (Scholte et al., 2005, 
цит. по Желязкова-Койнова и сътр., 2010). Използвана е скалата 
ER89 на Блок и Кремен, адаптирана от Желязкова-Койнова и сътр. 
(2010).  

Изследването се базира на реанализ на проучвания, проведени 
в друга връзка с наше участие. Изследваните лица са възрастни, 
между 20 и 65 години, с различна степен на образование и 
представители на различни професии. 

 
Резултати 
 
Таблица 2 представя корелациите на себеуважението и 

себеподценяването, както и на общата себеоценка с изследваните 
личностни черти. 

 
Таблица 2. Връзка на общата себеоценка, себеуважението и 
себеподценяването с други личностни черти (корелационен 

коефициент на Пирсън) 
Личностна 
черта N Обща 

себеоценка Себеуважение Самоподценяване 
Невротизъм  
(Айзенк) 

105 - 0,40** - 0,15  0,48** 

Невротизъм 
(Айзенк, ІІ 
изсл.) 

85 - 0,41* 0,19  0,51** 

психотизъм 105 - 0,10 0,09 - 0,27** 
Тревожност 
(Спилбъргър) 

61 - 0,55*** - 0,08 0,52*** 

бърнаут 105 - 0,30** 0,12  0,46** 
Емоционално 
изтощение 

105 - 0,42** - 0,17  0,49** 

дехуманизация 105 0,12 0,10  0,27** 
Страх от 
успеха 

40 - 0,35* - 0,20  0,36* 

Страх от 
успеха 

85 - 0,35* 0,18  0,42** 
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Екстраверсия 105 0,34** 0,35** - 0,22* 
Его-
резилиентност  

70 0,24* 0,41** - 0,07 

 

Забел. N – брой изследвани лица 
   * – статистическа значимост на ниво p < 0,05 
    ** – статистическа значимост на ниво p < 0,01 
 
От таблица 2 се вижда, че себеуважението и себеподце-

няването са свързани по различен начин с всички изследвани 
характеристики. По-точно, себеуважението като отделна дименсия 
има значима корелация единствено с его-резилиентността. Себепод-
ценяването не корелира с его-резилиентността, така че корелацията 
на его-резилиентността с общата себеоценка се дължи на коре-
лацията й със себеуважението.  

За всички останали черти обаче, там, където има значима 
корелация с общата себеоценка, тя се дължи на корелацията на 
дадената черта със себеподценяването. Виждаме, че, с изключение 
на екстраверсията, това са негативните черти. В две различни 
изследвания невротизмът корелира отрицателно с общата себеоцен-
ка (тук айтемите на себеподценяването влизат с обратен знак) и 
положително със себеподценяването (тук вече айтемите са с пър-
воначалните си стойности, така че високият бал е индикатор за 
критичност към себе си). Същия резултат имаме и при психотизма, 
страха от успеха (отново в две отделни изследвания), тревожността, 
бърнаут като цяло, емоционалното изтощение и дехуманизацията. 
Единствено екстраверсията корелира и с двете измерения на 
себеоценката.  

Такава ярка и категорична разлика в конструктната валидност 
на двете субскали на Розенберг – себеуважение и себеподценяване – 
не се установява в нито едно от известните ни чуждестранни из-
следвания. Негативната емоционалност (ако под този етикет можем 
да обединим невротизма, тревожността, проявите на бърнаут и на 
страх от успеха) кореспондира само с общите негативни оценки за 
себе си, но не и с позитивните. В нашите извадки негативните 
преживявания на изследваните лица не влияят върху тяхното 
себеуважение. 

Получените от нас резултати могат да се разгледат в светли-
ната на теорията на Уотсън и Кларк за позитивната и негативна 
афективност (Watson & Clark, 1984), според която склонността да се 
изпитват позитивни чувства и склонността да се изпитват негативни 
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чувства са две относително независими личностни черти, за които 
се открива и физиологична основа (Davidson & Irwin, 1999).  

Разбира се, малките извадки на нашето изследване не позво-
ляват да генерализираме тези изводи. Но все пак извадките са 
достатъчно големи, за да изострят вниманието ни към този въпрос и 
ни дават основание да препоръчаме той да се има предвид при 
използването на скалата на Розенберг.  
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Резюме: Личностовите разстройства (ЛР) са диагностична катего-
рия психични разстройства, засягащи близо 10% от възрастното насе-
ление по света. По природа ЛР са неподатливи на медикаментозни 
въздействия. Средство на избор при тях са психотерапевтичните 
подходи. Различават се над десет вида специфични ЛР, едно от които е 
Емоционално нестабилното личностово разстройство с неговите два 
типа – Импулсивен и Граничен. Двете международно признати класифи-
кации на психичните разстройства МКБ-Х и DSM-5 изброяват мно-
жество диагностични критерии за това разстройство. В научните среди 
съществува консенсус, че в основата на разстройството е залегнала 
триада от взаимосвързани патологични компоненти – емоционална 
дисрегулация, импулсивност и социална дисфункция. Съществуват ня-
колко доказано ефективни психотерапевтични подхода за лечение на 
разстройството, един от които е подходът на Ментализацията. Мента-
лизационната интерпретация на патологичната триада е теоретична 
основа за разработването на ефективни похвати за психотерапевтична 
корекция. На територията на Велико Търново се правят първите опити 
за популяризиране на метода на Ментализацията и адаптирането му за 
условията на България. 

Ключови думи: Емоционално нестабилно личностово разстройство 
– граничен и импулсивен тип, Ментализация, Емоционална дисрегулация, 
Импулсивност, Социална дисфункция  
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Summary: Personality disorders (PDs) are diagnostic category of 

psychiatric disorders, affecting approximately 10% of adult population 
worldwide. PDs are naturally resistant to pharmacotherapy. Psychotherapy 
remains the most effective therapeutic approach. Over 10 specific types of PD 
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exist. One of them is the Emotionally unstable PD with its two subtypes – 
Impulsive and Borderline PD (BPD). ICD-X and DSM-5 list a number of 
diagnostic criteria for the disorder. Scientific consensus exists identifying three 
related core features of BPD: emotion dysregulation, impulsivity and social 
dysfunction. Several effective psychotherapeutic approaches to BPD exist. One 
of them is Mentalization Based Treatment (MBT). From mentalizing perspective 
the three core features of BPD can be interpreted and deeper understanding of 
possible corrective mechanisms can be derived. First steps for popularizing and 
adapting MBT in Bulgaria have already been undertaken.  

Key words: Emotionally Unstable Personality Disorder – Borderline and 
Impulsive Type, Mentalization, Emotional dysregulation, Impulsivity, Social 
dysfunction 

 
 
Личностовите разстройства са диагностична категория пси-

хични разстройства, засягащи приблизително 10% от общата 
популация на възрастното население по света, независимо от етнос 
и географско местоположение [5]. Страдащите от личностови раз-
стройства съществено се различават от останалите представители 
на съответната култура по отношение на начина, по който те мис-
лят, чувстват и реагират, вследствие на което проявяват различия в 
поведението и взаимодействието си с околната среда, като най-
сериозно засегнати са междуличностните отношения. Световната 
здравна организация (СЗО) в своята Международна класификация 
на болестите – Х ревизия дефинира личностовите разстройства като 
дълбоко заложени и трайни модели на поведение, които се 
изразяват в ригиден начин на реагиране в широк диапазон от лични 
и социални ситуации [6]. Тези модели на поведение съществено се 
отличават от моделите на поведение на повечето представители на 
съответната култура. Те се проявяват репетитивно в широк кръг 
житейски ситуации. Същевременно те са изключително негъвкави и 
трудно поддаващи се на промяна, въпреки коригиращите въздей-
ствия на околната среда под формата на личен социален опит. Като 
последица от тези отклонения в моделите на поведение лицата, 
страдащи от личностови разстройства са със значително нарушени 
способности за функциониране, което е източник на страдание и 
дистрес както за засегнатите, така и за околните.  

Двете основни международно прилагани класификации на пси-
хичните разстройства – Международната класификация на боле-
стите – Х ревизия (МКБ-Х) и Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders-5 (DSM-5) различават над десет различни вида 
специфични личностови разстройства. [1, 6]. Едно от тези специ-
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фични личностови разстройства е дефинирано като Емоционално 
нестабилна личност и е разгледано в два варианта: импулсивен тип 
и граничен (borderline) тип [4, 6].  

Световната здравна организация в своята МКБ-Х посочва 
няколко основни характеристики на Емоционално нестабилното 
личностово разстройство. Една от тях е силно изразената склон-
ност към импулсивни действия без оглед на последствията, в 
съчетание с непредсказуемо и неустойчиво настроение [6]. Друга 
характерна черта е наличието на чести изблици на експлозивна 
емоционалност, като същевременно способността за контролиране 
на поведенческите пориви е значително нарушена. Вследствие на 
това избухливостта и конфликтността са често срещани прояви, 
което също е сред основните характеристики на това разстройство.  

Основни характеристики на Импулсивния тип на Емоцио-
нално нестабилното личностово разстройство са афективната не-
стабилност и силно нарушената способност за контрол над влече-
нията [4, 6]. Типична е и подчертаната тенденция към неочаквани и 
непредсказуеми действия без преценка на рисковете и послед-
ствията от тях. По правило настроението е нестабилно, с чести 
флуктуации между потиснатост и приповдигнатост. Страдащите от 
импулсивен тип емоционално нестабилно личностово разстройство 
често срещат затруднения да проявяват постоянство в дейност, 
която не предлага незабавно възнаграждение за положените усилия. 
Често при тях се наблюдава склонност към изблици на гняв, а 
понякога и към прояви на агресия, придружени с неспособност за 
упражняване на самоконтрол и предотвратяване на поведенческите 
избухвания. Като последствие от тези тенденции конфликтите с 
околните са чести, особено когато те критикуват импулсивното 
поведение.  

При страдащите от Граничния (borderline) тип на Емоцио-
нално нестабилното личностово разстройство освен характери-
стиките, описани при импулсивния тип, могат да бъдат наблю-
давани още прояви, които допълнително утежняват клиничната 
картина. Типично за тях е да имат неясна представата за соб-
ствената личност, цели и вътрешни предпочитания. Често те из-
питват силен, макар и необоснован страх да не бъдат изоставени от 
значими за тях партньори, като по тази причина полагат неимо-
верни усилия да предотвратят това. Типична е и склонността им 
към въвличане в инетзивни и нестабилни взаимоотношения, които 
често предизвикват емоционални кризи. Понякога лицата, страдащи 
от Гранично личностово разстройство, изпитват хронично и мъчи-
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телно чувство на празнота. Обичайно за тях е да демонстрират 
тенденция към себеразрушително поведение, най-често под форма-
та на склонност към импулсивно поемане на неразумни и непре-
мерени рискове. В най-тежките случаи себеразрушителните тенден-
ции водят до актове на самонараняване, суицидни заплахи и опити 
[4, 6].  

В МКБ-Х са изброени диагностичните критерии за Емоцио-
нално нестабилното личностово разстройство – Импулсивен и 
Граничен тип, представени в таблица 1. Първите пет диагностични 
критерия са общи за Импулсивния и Граничния тип. Към тях за 
Граничния тип са добавени още пет диагностични критерия. За 
поставяне на диагноза Емоционално нестабилното личностово раз-
стройство – Импулсивен тип е нужно да са налице поне три от 
изброените пет диагностични критерия за разстройството. За поста-
вяне на диагноза Емоционално нестабилно личностово разстрой-
ство – Граничен тип е нужно да са налице поне три от първите пет 
критерия, които са общи за двата типа разстройство, както и в 
добавка поне още два от допълнителните пет диагностични кри-
терия за Граничното личностово разстройство. С други думи, лица-
та с Граничен тип личностово разстройство покриват критериите за 
импулсивен тип и в допълнение още два диагностични крите-        
рия, които са специфични само за Граничното личностово раз-
стройство[4, 6].  

 
Таблица 1. Диагностични критерии за Емоционално 

нестабилна личност – Импулсивен и Граничен тип, по МКБ-Х 
Импулсивен тип Граничен тип 

Тенденция към иммпулсивни дей-
ствия без оглед на последиците 

Тенденция към иммпулсивни дей-
ствия без оглед на последиците 

Склонност към конфликти с окол-
ните, особено при критика 

Склонност към конфликти с окол-
ните, особено при критика 

Изблици на гняв с неспособност те 
да бъдат контролирани, водещи до 
експлозивно поведение 

Изблици на гняв с неспособност те 
да бъдат контролирани, водещи до 
експлозивно поведение 

Затруднения да се следва поведе-
ние, което не води до незабавно 
удовлетворение /липса на търпение 
и постоянство/ 

Затруднения да се следва поведение, 
което не води до незабавно удовлет-
ворение /липса на търпение и по-
стоянство/ 

Нестабилно и капризно поведение Нестабилно и капризно поведение 
 Нарушена представа за собстве-

ната личност, цели и вътрешни 
предпочитания 
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 Въвличане в интензивни и неста-
билни взаимо-отношения, водещи до 
емоционални кризи 

 Силен и необоснован страх от 
изоставяне и изключителни усилия 
за предотвратяването му 

 Хронично чувство на празнота 
 Тенденция към себеразрушително 

поведение, вкл. Самонараняване, 
суицидни заплахи и опити 

 
Американската психиатрична асоциация (АПА) в своята кла-

сификация DSM-5 не обособява диагностична категория Емоцио-
нално нестабилно личностово разстройство с два подтипа – Импул-
сивен и Граничен. Вместо това тя разглежда само категорията 
Гранично личностово разстройство, което по своята същност 
кореспондира с Граничния тип в МКБ-Х. В своята DSM-5 АПА 
изброява девет критерия, от които поне пет трябва да са налице за 
поставяне на диагнозата Гранично личностово разстройство [1, 2]. 
Тези критерии са: 

- повтарящ се модел на нестабилни и интензивни връзки; 
- неуместен и интензивен гняв; 
- неистови усилия за избягване на изоставяне; 
- афективна нестабилност; 
- импулсивни действия; 
- повтарящи се самонаранявания и суицидалност; 
- хронични чувства на празнота или отегчение (дисфория); 
- преходни, свързани със стрес параноидни мисли; 
- нарушена концепция за идентичност и тежки дисоциативни 

симптоми. 
В Раздел III на DSM-5 е разработен нов модел за личностовите 

разстройства, в основата на който са заложени нарушенията в лич-
ностовото функциониране и патологичните черти на личност-       
та [1, 2]. Моделът предлага всяко личностово разстройство да се 
разглежда като дименсионално, а не като монолитно явление, като 
засегнатото лице може да проявява в различна степен различни 
патологични черти. Този алтернативен модел посочва четири 
елемента на нарушеното личностово функциониране. Първите 
два елемента са свързани с Аз-концепцията на личността, а другите 
два са междуличностни. Елементите на нарушеното функциониране 
при Гранично личностово разстройство (ГЛР) са както следва: 
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Идентичност 
Нарушената концепция за идентичност на личността е основен 

елемент, свързан с нарушеното  функциониране на страдащия от 
ГЛР. Свързва се със затруднения във възприемането на себе си като 
уникално човешко същество с установени граници по отношение на 
заобикалящия свят и континуитет във времето, с нарушено усещане 
за кохерентност на житейския път на индивида. Страдащите от ГЛР 
срещат сериозни трудности да постигнат и запазят баланс в 
дименсията, при които на единия полюс е Аз-ът, а на другия полюс 
са другите хора. 

Насоченост 
По отношение на елемента насоченост на личността страда-

щите от ГЛР също демонстрират нарушения. Те са свързани с нару-
шената им способност да преследват целите си – както кратко-
срочни, така и дългосрочни, с неспособност за опериране в рамките 
на конструктивни и про-социални поведенчески стилове и с 
непълноценно развита способност за самоанализ.   

Емпатия 
Емпатията е разгледана в DSM-5 като съществен междулич-

ностен елемент, свързан с личностовото функциониране. Той е 
концептуализиран като способност да се разбере и оцени опитът на 
другите, потенциал за толерантност към личностовите различия, 
осъзнаване и разбиране на социалния ефект на личното поведение. 
Всичко това е свързано с правилното разбиране на мислите и 
чувствата, които насочват поведението – своето и на околните.  

Интимност 
Страдащите от ГЛР срещат затруднение и в друга област на 

междуличностното функциониране – интимността, като това се 
разглежда като четвърти елемент на нарушеното личностно функ-
циониране. Често срещани са недостатъчната задълбоченост или 
краткотрайната продължителност на техните връзки с другите, 
както и ограничено желание или потенциал за близост. Това е 
свързано с неуспехи при формирането на връзките на привързаност.  

Новият модел за личностовите разстройства на DSM-5 описва 
също пет патологични личностови черти, свързани с лично-
стовите разстройства: негативна афективност, откъснатост (detach-
ment), антагонизъм, невъздържаност (disinhibition) и психотицизъм.  

В обобщение на тези характеристики на личностовите раз-
стройства, посочени в МКБ-Х и DSM-5, в академичните среди се 
оформя консенсус, че ГЛР се състои от три взаимосвързани основни 
компонента [2]: 
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- емоционална дисрегулация; 
- импулсивност; 
- социална дисфункция. 
От практическа гледна точка следва да бъде отбелязано, че 

тези компоненти не са отграничени един от друг, а обикновено се 
преплитат, като единият от тях може да отключва и дори акселе-
рира останалите. Например емоционалната дисрегулация може да 
бъде както причина, така и последица от дисфункционалните 
социални връзки. Интензивните емоции почти винаги причиняват 
социална дисфункция. Емоционалната дисрегулация неминуемо се 
отразява на поведението на страдащия от ГЛР, което сериозно 
нарушава социалните връзки и особено тези от интимен характер. 
Това задълбочава емоционалната реакция и така спиралата на 
дисрегулацията ескалира. Опитът да се постави под контрол емо-
ционалната дисрегулация може да доведе до импулсивно поведение 
и дори до самонараняване [2]. За овладяване и прекъсване на този 
порочен кръг на емоционална и социална дисрегулация значителен 
практико-приложен принос имат психотерапевтичните подходи. 

Съществуват множество психотерапевтични концепции, опит-
ващи се да достигнат до разбиране на същността и механизмите на 
формиране на личностовите разстройства и върху тази основа да 
изградят ефективни методи да психотерапевтично въздействие. 
Една от концепциите, вече получили емпирична подкрепа за своята 
терапевтична ефективност чрез провеждане на клинични проуч-
вания, е концепцията за Ментализацията [2]. Понятието Ментали-
зация се отнася до способността да се разсъждава върху мислите, 
чувствата и да се интерпретира поведението (собственото и на 
околните) като функция на психичния живот на личността. Уме-
нията за ментализиране изискват осъзнаване на влиянието на пси-
хичния живот и психичните състояния – както собствените, така и 
на околните – върху поведението. Нужно е разбиране за това, че 
мислите, вярванията, чувствата и желанията на индивида, незави-
симо дали са осъзнати или не, винаги влияят върху неговите дей-
ствия. Ментализацията е комплексен когнитивен процес, протичащ 
до голяма степен на предсъзнателно ниво и изискващ въображение. 

Ментализацията като психотерапевтичен подход е създадена 
през 90-те години на ХХ век във Великобритания с цел лечение на 
лица, страдащи от Гранично личностово разстройство, в условията 
на Дневен стационар. До наши дни този подход е получил подкрепа 
за своята терапевтична ефективност от множество проведени кли-
нични проучвания. Направени са първи стъпки за популяризирането 
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на този психотерапевтичен модел и  адаптирането му за условията 
на България. На територията на гр. Велико Търново функционира 
първата психотерапевтична група, прилагаща в своята терапевтична 
дейност елементи от метода на Ментализацията. 

Концепцията за Ментализацията разглежда през призмата на 
своя психотерапевтичен модел трите основни компонента на Гра-
ничното личностово разстройство: емоционална дисрегулация, 
импулсивност, социална дисфункция. 

Емоционална дисрегулация 
Емоционалната дисрегулация обикновено се проявява под 

формата на интензинвен и неуместен гняв. Афективната нестабил-
ност и интензивността на афекта често са двигател на неистовите 
усилия да бъде избегнато изоставяне. Те са ключова характеристика 
на ГЛР, но могат да мотивират и други симптоми на разстрой-
ството, каквито например са импулсивните действия [2]. Експери-
ментални проучвания са показали, че лицата с ГЛР демонстрират 
по-малко желание да изпитат дистрес в името на преследването на 
своите цели, в сравнение с лицата без ГЛР. Те имат значително по-
голяма продължителност на гневните реакции, по-малко способни 
са да потиснат своя отговор на негативни емоционални стимули и 
демонстрират абнормности в преработването на неприятни емоцио-
нални въздействия. Има по-голяма вероятност да проявят импул-
сивно поведение когато са в негативно емоционално състояние. По-
вероятно е да демонстрират бързи и драматични промени в 
емоционалното си състояние, съпроводени с ускорена сърдечна 
дейност, което не е свързано с метаболитната активност. Лицата с 
ГЛР съобщават за по-сложни емоции и изпитват по-големи труд-
ности да идентифицират специфични емоции, асоциирани с по-
високи нива на дистрес. Това би могло да е по-скоро последствие, 
отколкото причина за емоционалната хиперактивност [2]. 

Емоционалната възбуда при лица с ГЛР има съкрушителна 
интензивност и предизвиква съществен дисбаланс по отношение на 
ментализационните им способности. Балансът между двата полюса 
на ментализационната дименсия когнитивен – афективен е силно 
изместен към афективния полюс. Мисленето е автоматично, без 
елементи на размисъл, понякога до степен на безразсъдност. Това 
посочва нарушен баланс по отношение на друга ментализационна 
дименсия – дименсията с полюси автоматично мислене – контро-
лирано мислене, с подчертано изместване към автоматичния полюс. 
Когато индивидът е в състояние на стрес, режимът на автоматично 
мислене е естествено състояние поради неговата времева ефектив-
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ност. Автоматичното мислене е аналог на нормалния „бори се или 
бягай“ отговор на стрес, който дава възможност на индивида да 
реагира на опасност незабавно, без загуба на време. По тази 
причина автоматичното мислене се явява адаптивна реакция в 
ситуации на физическа опасност. Ситуациите, свързани със социа-
лен междуличностен стрес, обаче, изискват прилагането на контро-
лиран, разсъдлив, когнитивно натоварен маниер на мислене. По 
тази причина способността в социални и междуличностни ситуации 
да се използват контролирано и осъзнато ментализационните спо-
собности на личността се явява адаптивна способност, подобряваща 
личностовото функциониране в такива ситуации. 

Концепцията за Ментализацията разглежда няколко форми на 
личностово функциониране, при които ментализационните способ-
ности на личността се използват неефективно или са нарушени. 
Тези форми на функциониране са наречени нементализационни 
форми. Такива са психичната еквивалентност (psychic equiva-
lence), телеологичния стил (teleological mode) и престорения 
стил (pretend mode) на функциониране [2]. 

Лицата с ГЛР често функционират в стил психична екви-
валентност. Това се асоциира с емоционалната дисрегулация, която 
е ключова характеристика на ГЛР. При функционирането в стил 
психична еквивалентност емоциите се изживяват като точна репре-
зентация на реалността. Това, което индивидът „чувства“ е твърде 
„истинско“ и не оставя място за никакво съмнение. Вътрепси-
хичните събития (мисли, чувства) изглеждат конкретни, солидни, 
обективни, а не субективно отражение на обективната реалност. 
Изживяват се със същата тежест и значимост, като физически 
индицент. Това, което индивидът изживява не подлежи на проверка 
и съмнение, а се възприема като чисто и неподправено истинно 
отражение на действителността, като еквивалент на реалността. 
Емоционалната интерпретация на света засенчва когнитивната. Не 
се толерират алтернативни перспективи и обяснения. Емоцио-
налната дисрегулация, замъглявайки способността за разсъдлива 
интерпретация и отчитане на различни алтернативи, отключва 
функциониране от типа психична еквивалентност. 

Като пример за илюстрация може да бъде посочена една от 
пацентките от психотерапевтичната програма във Велико Търново, 
която работеше на натоварена и отговорна позиция. Тя често се 
чувстваше изтощена, „изцедена“, „занемарена“ и непривлекателна. 
Това тя използваше като неоспоримо доказателство, че е „грозна“, 
„безжизнена“ и „нежелана“ от света.  
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Импулсивност 
Импулсивността е втората ключова характеристика и основен 

компонент на ГЛР. Проявите й варират от необмислени, безраз-
съдни и понякога високо рискови действия, до самонаранявания и 
суицидни действия в най-тежките й варианти. Афективната неста-
билност и по-специално амплитудата й в негативния й спектър, 
както и интензивността на негативните емоции, са асоциирани с 
повишена вероятност от импулсивност [2]. В случаите, когато 
липсват подкрепящи семейни, работни и социални контакти, рискът 
от импулсивни суицидни действия нараства. 

Концепцията за Ментализацията разглежда импулсивността 
като дисбаланс в дименсиите на ментализацията. По отношение на 
дименсията автоматично мислене – контролирано мислене се 
наблюдава подчертано изместване към полюса на автоматичното 
мислене. Импулсивното поведение се проявява в резултат на 
недостатъчност на рефлективната, разсъдъчната мисловна функция. 
То произтича от необмисленост на последствията и ефектите, които 
импулсивните действия имат за индивида и за околните [2]. 

За илюстрация може да послужи примерът с пациентка от 
психотерапевтичната програма във Велико Търново, за която 
впускането в необмислени, импулсивни действия беше сериозен 
проблем. Импулсивните действия, за които тя не можеше да намери 
обяснение, се превръщаха в препятствие пред развитието на 
нейните интерперсонални връзки. В опита си да намира обяснения 
за тези действия, тя се впускаше ретроспективно в обширни раз-
съждения и анализи, които на практика нямаха пряка връзка с 
реалността. Неспособна да идентифицира емоционалната дисрегу-
лация и липсата на контролиран размисъл върху ситуацията като 
основни двигатели на нейната импулсивност, тя изтъкваше 
множество „намерения“ и „вярвания“, които са я подтикнали към 
импулсивните действия. Същевременно тя усещаше, че тези 
обяснения са неубедителни, тъй като са измислени впоследствие и 
без връзка с реалността. Ретроспективните мисловни процеси, 
довеждащи до такива изфабрикувани обяснения на ситуации и 
действия, са описани като хиперментализиране и псевдоментали-
зиране, които са типични за престорения модел на функциони-
ране. Престореният модел на функциониране се характеризира с 
неадекватна връзка и несъответствие между вътрешната и външната 
реалност и може да доведе до импулсивно поведение, тъй като не е 
модулиран от здрава и автентична връзка с действителността. 
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Импулсивността може да бъде резултат и от телеологичния 
стил на функциониране. Той се характеризира с наблягане на 
физическите, външно наблюдаеми прояви на психичния живот и 
игнориране на въртешните състояния. При телеологичния стил на 
функциониране индивидът не приема нищо друго, освен осезаемото 
физическо действие, като истинно доказателство за нечии намере-
ния. Намеренията могат да бъдат приети само ако са доказани с 
действия и се приемат за безсмислени, ако не довеждат до 
физически осезаеми резултати. Междуличностната привързаност се 
счита за реална само ако е придружена и подкрепена от физическо 
поведение. Вербалният израз на привързаност се възприема като 
нереален и изпразнен от съдържание. Телеологичният стил на 
функциониране се характеризира с дисбаланс между полюсите на 
дименсията вътрешни състояния – външни прояви, с изразено 
отклоняване към полюса, асоцииран с външни прояви. Телеоло-
гичният стил също се свързва с моментна загуба на контролираното 
ментализиране [2]. 

Телеологичният стил на функциониране може да бъде илюст-
риран с няколко примера от практиката на психотерапевтичната 
група във Велико Търново. Брачният партньор на една от па-
циентките с ГЛР често изразяваше с думи своята обич към нея. Тя 
възприемаше тези уверения като нереални и жадуваше да получи 
физически доказателства в тяхна подкрепа, под формата на 
физически жестове, например подаръци или физически прояви на 
любов. Друга пациентка с ГЛР се чувстваше самотна и страдаше от 
мъчително чувство на празнота. Това я караше да се чувства 
„неистинска“, „нереална“ и да извършва физически действия, които 
да я върнат в реалността, да я накарат да се чувства „истинска“ и 
„реална“. Това тя постигаше чрез физически актове, които й при-
чиняваха физическа болка и така предизвикваха усещане за реал-
ност на собственото й съществуване. Такива актове бяха предна-
мерените повърхностни одрасквания на кожата, повърхностните 
изгаряния и други леки форми на самонараняване. Самонараня-
ванията също й създаваха чувство за власт над себе си, над тялото 
си и усещане за овластеност над собствените си състояния. 

Социална дисфункция 
Социалната дисфункция по правило се разглежда като трети 

фактор или компонент на основната триада на ГЛР. Страдащите от 
ГЛР срещат съществени трудности при преодоляване на социални 
предизвикателства и проблеми. Тези трудности най-вероятно са 
свързани с дисфункционалност на процесите на привързаност [2]. 



 408 

Съществуват проучвания, които посочват асоциация между ГЛР и 
дезорганизирания стил на привързаност. В сравнение с лицата, 
които не страдат от ГЛР, пациентите с ГЛР по-често съобщават за 
затруднения в междуличностните връзки, отнасящи се до интимния 
им живот. Многобройни проучвания съобщават, че лицата с ГЛР с 
тревожност очакват, с готовност усещат и бурно реагират на актове, 
които тълкуват като социално отхвърляне. Характерен за лицата с 
ГЛР е стилът на страхово заредена привързаност, която е съчетание 
между тревожност и свързано с нея отбягване в контекста на 
отношенията на привързаност. Същевременно при тези лица се 
наблюдава болезнена нетърпимост към усещането за самота, 
подчертана свръхсензитивност към социалните ситуации, бдител-
ност за враждебни реакции от околните и значително намаляване на 
позитивните спомени от диадните междуличностни интеракции. 
Тъй като ментализирането е в основата на социалната когниция, 
тези проблеми се проявяват при лица с неразвити ментализационни 
способности, които се затрудняват да модерират своите автома-
тични допускания относно околните посредством използването на 
разсъждения в контекста на контролираното ментализиране [2]. 
Социалната дисфункция неминуемо се проявява и когато ментали-
зирането изцяло разчита на външните осезаеми прояви като инди-
катор за психичния живот. Затрудненията да бъдат осъзнати и 
разбрани собствените мисли и чувства пораждат постоянна и силна 
нужда от доказателства, за да бъдат избегнати чувствата на 
несигурност, безсмисленост и празнота. Това води до зависимост и 
обсебващо поведение към околните, което е обичаен аспект на ГЛР. 
Фокусирането върху външните прояви генерира нагласа за свръх-
бдителност, която, комбинирана с постоянната нужда от физически 
доказателства, засилва вероятността от социално отхвърляне. Зави-
симостта от околните е съчетана със свръхсензитивност към тех-
ните настроения и твърдения. Това може да породи ефекта на 
хамелеона, който се свързва с подсъзнателна тенденция да се 
копира поведението на другите. Опасността от отхвърляне отключ-
ва паника, че външният източник на увереност и утвърждаване ще 
изчезне. Усещанията за безсмисленост и празнота предизвикват 
екзистенциален страх от „изчезване“ на Аз-а, който се преодолява с 
резки и настоятелни действия, търсещи и изискващи утвърждаване 
на собствената идентичност в интеракциите с околните. Такова 
агресивно и доминиращо поведение мотивира околните да реагират 
дефанзивно, което често довежда до конфликти, обагрени с интен-
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зивен афект. Това допълнително компрометира ментализационните 
способности на индивида [2].   

Множество примери за социална дисфункция могат да бъдат 
посочени сред пациентите от Великотърновската психотерапев-
тична програма. Социална дисфункция беше наблюдавана както по 
отношение на интерперсоналните връзки от интимен характер, така 
и в по-широк социален план – при междуличностните контакти в 
приятелския кръг и на работното място. Една от пациентките 
изискваше постоянно уверение от страна на партньора си в неговата 
любов, привързаност и вярност. Това се изразяваше в многократни 
телефонни контакти и проверки под формата на „изненади“ по 
всяко време на денонощието, както и очаквания за „доказване“ на 
чувствата чрез множество дребни, но обикновено демонстративни 
жестове, като поднасяне на цветя, посещения на ресторант и 
ежемесечно отбелязване на датата на тяхното запознанство. Неспра-
вяне от страна на партньора с множеството очаквания и изисквания 
предизвикваше бурна гневна реакция от нейна страна, придружена 
с упреци и убеденост в неговата неискреност и охладнялост. Това 
доведе до бързо изтощение на партньора и в крайна сметка до 
прекратяване на тяхната връзка. Друга пациентка системно тълку-
ваше жестовете, мимиките, лицеизраза и думите на своите колеги 
като неодобрителни и недоброжелателно насочени против нейните 
интереси. Това събуждаше в нея интензивно негодувание и гняв, 
което я караше да се чувства неоценена и нещастна на работното си 
място. Множеството примери за пореден път илюстрират ролята на 
социалната дисфункция като последица от емоционалната дисре-
гулация и импулсивността, но същевременно и като допълнително 
задълбочаващ и утежняващ ги фактор, затварящ порочния кръг на 
триадата на Граничното личностово разстройство.  

В обобщение, психотерапевтичният метод на Ментализацията 
е доказано ефективен подход за лечение на лица с Гранично 
личностово разстройство. Това до голяма степен се дължи на задъл-
боченото разбиране на механизмите на развитие на разстройството 
и в тази връзка на точния подбор на ефективни похвати за кори-
гиращи психотерапевтични въздействия. Това мотивира опитите за 
популяризирането и адаптирането на метода за условията на 
България, както и за прилагането му към по-широк кръг пациенти, 
страдащи както от по-тежката Гранична, така и от по-леката Импул-
сивна форма на Емоционално нестабилното личностово раз-
стройство. 
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Резюме: Настоящата разработка, представя изследвания в периода 

от 2010 до 2017 г. Изследвани са 45 жени, студенти в морски профил 
специалности. Целта на изследването е да се опишат диференциално, 
личностните особености при жените избрали морската професия. 
Използван е въпросник за оценка на личността, съдържащ 12 фактора, 
сред които –интроверсия, екстраверсия, общителност, различни видове 
агресия и др. Резултатите сочат, че количествените анализи не са 
достатъчно информативни относно различията между двата пола, 
поради което са използвани и качествени методи за оценка на специ-
фичният профил на жените в морската професия. 

Ключови думи: личност, жени, морска професия 
 

CHARACTERISTICS OF THE WOMAN'S PERSONALITY IN THE 
SEAFARING PROFESSION 

 
Abstract: This article, presenting researches in the period 2010-2017, 45 

women are investiged , students in maritime profile majors. The aim of the study 
is to describe the distinctive, personality features of the women who have chosen 
the seafaring profession. A personality questionnaire containing 12 factors 
including introversion, sociability, various types of aggression, etc. was used. 
The results show that quantitative analyzes are not sufficiently informative and 
qualitative methods for assessing the specific profile of women in the seafaring 
profession are also used. 

Key words: personality, women, seafaring profil 
 
 
Специфичните различия при мъже и жени, в професионалният 

избор са важна, макар и често недоизследвана тема от диферен-
циалната психология. Тяхната значимост се определя и от способ-
ността им да обясняват разпределението на половите различия на 
работното място или казано по-друг начин , защо някои професии 
се смятат за предимно мъжки, а други за предимно женски. В 
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действителност този въпрос е разглеждан и по отношение на обра-
зованието, като изследване на вариацията мъже-жени в различните 
факултети в университетите. Обикновено хуманитарните науки, 
изкуствата, някои социални науки, психологията се смятат за 
типично женски, отчитайки процентното съотношение мъже-жени. 
В едно изследване на Karkoldi се съобщава, че жените имат значимо 
по-ниски нива на интерес в сравнение с мъжете в техническите и 
научните области и работни места, докато например в дизайна и 
социо-образователната сфера се наблюдава обратното. Жените 
предпочитат по-малко структурирани, по-креативни, по-малко 
ориентирани към задачата и по-либерални типове работни места-
например в артистичните среди, емоционално ангажириащите ра-
ботни сфери, помагащи професии (Furnham,2005). Въпреки тези 
данни, които свидетелстват за половите различия в професио-
налните интереси, остава открит въпроса какво точно обяснява тези 
различия, особено в сфери, считани за типично мъжки, каквато е 
морската професия. Корелационните експериментални планове сре-
щат трудности да разкрият каузалните особености, които са осно-
вата на взаимоотношението между две и повече променливи. 
Различията в професионалните интереси могат да бъдат повлияни и 
от множество недостатъчно изследвани променливи, като културни 
различия, личностни фактори или такива свръзани със специфи-
кация на способностите им, личността или дори социалните очак-
вания. В този доклад ще оставим без отговор по-сложният въпрос, 
който си задават диференциалните психолози – дали половите 
различия са следствие от пола или са обусловени от културни 
фактори на средата. 

Исторически жените обикновено избират работни места от 
традиционно считания за женски сектор, например учителка или 
медицинска сестра. Значителен брой изследвания са посветени на 
това, да бъдат идентифирани личностните и образователни промен-
ливи, които допринасят за кариерните възможности на жените в 
тези сфери. Твърде малко са проучванията върху подпомагащите 
фактори пред кариерният избор в сфери считани за типично мъжки. 

Изследователите смятат, че мъжете и жените подхождат към 
избора на образование и професия по различен начин и това се 
засилваq когато става дума за нетрадиционни за пола кариери. 
Жените, които избират типични за мъжете кариери и образование са 
мотивирани от статус, като жените в мъжки професии се смятат за 
по-малко застрашени от осмиване и ангажиране в „неподходящо” за 
пола поведение, отколкото мъжете в същата ситуация (жена пилот 
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или капитан на кораб се приема по-лесно от мъж, учител в детска 
градина или работещ като медицински брат). В диференциалната 
психология се издига тезата, че ранният социализиращ опит и 
полово-ролевата ориентация, са оформящи интересите, по които 
човек избира образование и кариера. Приема се, че има шест 
широко приемани професионални категории (Реалистичен, Изсле-
дователски, Артистичен, Социален, Предприемачески и Конвенцио-
нален (таблица 1) и в тях се наблюдават полови различия.  

Настоящето изследване се опира на няколко теории в рамките 
на изследванията на професионалните интереси. Една от тях е 
теорията за съотвествието човек-среда, като най-значими изследова-
тели в нея са Hogan & Blake и Furnham. Това е теория за про-
фесионалните интереси, която приема, че съответствието между 
индивидуалните характеристики на човека (личностни черти, спо-
собности и др) и тези на средата (училище, бизнес) определя нивото 
на удовлетворение от и изпълнение на работата. Furnham открива, 
че екстравертите предпочитат да работят в открити офиси, заради 
повишеният си интерес към социално взаимодействие, докато 
обратинят модел е валиден за интровертите. Основната хипотеза е, 
че хората търсят среда, която би им позволила, да упражняват 
уменията и способностите си и да изразяват личността си.  

Един от основополагащите теоритици при изучаване на инди-
видуалните различия в професионалните интереси е Holland, J. 
Неговият модел, освен с изследване на личността, интегрира и 
теориите за средата, като концептуализира взаимодействието, меж-
ду характеристиките на човека и тези на средата. Теорията му 
представлява шест независими типа интереси, т. нар Кодове на 
Холанд, т.е. набор от  личностни типове: 

 
Таблица 1. Професионални личностни типове  

според Холанд 
Реалистичен Ръчни дейности, ориентация към инструменти 
Изследователски Аналитични, научни, изследователски 
Артистичен Креативни, независими, хаотични 
Социален Подкрепящи,изцеляващи, подпомагащи 
Предприемачески Убеждаване, лидерство, търговия 
Конвенционален Организиране, чиновнически дейности, детайлност 

 
Изследванията проучват и взаимоотношенията на типовете по 

Холанд с установени личностни черти, като най-свързани с неговата 
теория се открояват Екстраверсия и Откритост за опита, но типо-
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вете на Холанд изглеждат по-свързани с пола и категорията мъжест-
веност-женственост, отколкото с личностовите черти. Корелации 
между типовете на Холанд (RIASEC) и Големите пет, откриват, че 
Откритост е свързана с артистични и изследователсик интереси, а 
Екстраверсия - със социални и предприемачески интереси. Невро-
тизмът слабо, но отрицателно корелира с всичките типове. Любез-
ност, Съвестност и Невротизъм изглеждат до гломя степен непред-
ставени от типовете по RIASEC ( таблица 1), макар че влияят върху 
образователните и професионални резултати. 

За нуждите на изследването сме извели следните диферен-
циални полови различия в традиционните представи за мъжест-
веност и женственост, които се разглеждат като психологически 
характеристики, налични в различно съотношение както при 
мъжете, така и при жените. 

 
Таблица 2. Мъжественост-женственост като качества  

и способности на личноста 
Женственост Мъжественост 
Пасивност  Активност 

Търсеща компромис и избягваща 
конфликти Конфликтна, конкурираща 

Интровертност  екстравертност 
Насоченост към отношенията Насоченост към целта 

Интерес към процеса Интерес към резултата 
Творческа и хаотична енергия Структура, логика, аналитичност 

Тайнственост  Яснота  
Търпение, изчакване Действеност, решителност, 

ориентиран към действието 
Променливост Относителна стабилност и липса 

на гъвкавост 
Приспособяемост, адаптация, 
приемане, подчинение 

Налагане, власт, контрол над 
ситуацията 

Несигурност, колебание Самоувереност, асертивност 
Естетика  Практичност 

 
В средата на 70-те години, Болкъм демонстрира, че в Калифор-

нийския личностен въпросник могат да се конструират отделни 
скали за измерване на мъжественост и женственост. През 1989 това 
е направено и за MMPI –2, като Петърсън конструира отделни 
допълнителни скали за мъжка и женска полова роля. Ето и техните 
интерпретации: 

GM –Мъжка полова роля, GF –Женска полова роля 
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Предварителните изследвания очертават мъжете с висок бал по 
GM като отличаващи се с високо самочувствие и голяма упоритост. 
Липсват страхове или склонност към себеотносност.  

При жените високият бал по GM е също индикатор за високо 
самочувствие, честност, стремеж към изпробване на нови неща и 
липса на чувство за безпокойство и себеотносност. 

Съответно при мъжете високият бал по GF се очертава като 
показател за религиозност, нагласа да се избягват ругатните и 
искреност в посочването личните грешки на другите. Скалата коре-
лира със склонност към разпореждане, лош контрол над емоциите и 
податливост към злоупотреба с алкохол или медикаменти. 

При жените GF също има отношение към религиозността и 
податливостта към злоупотреба с алкохол или медикаменти. 

Хипотеза: личността и способностите на човека влияят върху 
избора на професионална и образователна среда, като се предпо-
лага, че жените в традиционно мъжката сфера на морска професия, 
запазват баланса между мъжественост и женственост, т.е. изборът 
на нетрадиционна за пола професия не се отъждествява задължи-
телно с мъжественост на личностовите характеристики и се очаква 
по скала мъжестевност-женственост резултати да са близки до сред-
на норма, т.е да не са в крайностите на женственост или мъжест-
веност. 

 
Използвана методика: 
Многофакторен личностен въпросник-РР1 Предложеният 

въпросник дава възможност да се оценят някои личностни свойства 
и състояния, имащи първостепенно значение за процесите на 
социална адаптация и регулация на поведението.    

Скали и тяхното съдържание 
І. Невротичност – характеризира равнището на невротизация 

на личността. 
ІІ. Спонтанна  агресивност – високите оценки са предпоставка 

за импулсивно поведение. 
ІІІ. Депресивност - високите оценки съответстват на наличието 

на признаци на депресивен синдром в емоционалното състояние, 
поведението,отношението към себе си и към социалната среда. 

ІV. Раздразнителност - позволява да се съди за емоционалната 
устойчивост на индивида. Високите оценки свидетелстват за не-
устойчиво емоционално състояние със склонност към афективни 
реакции. 
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V. Общителност - характеризира както потенциалните, така и 
реалните прояви на социалната активност. Високите оценки говорят 
за потребност от общуване и постоянна готовност за удовлетво-
ряване на тази потребност. 

VI. Уравновесеност – отразява устойчивостта на стрес. Висо-
ките оценки свидетелстват за добра защитеност от въздействието на 
стрес-фактори в ежедневните житейски ситуации, базираща се на 
самоувереност, активност и оптимизъм. 

VII. Реактивна агресивност – високите оценки свидетелстват за 
агресивно отношение към социалното обкръжение и подчертан 
стремеж за доминиране. 

VIII. Стеснителност - отразява предразположеността към 
проява на фрустрационни реакции от пасивно защитен тип. Ви-
соките оценки свидетелстват за наличие на тревожност, скова-ност, 
неувереност, в следствие на което се появяват трудности при 
създаване на социални контакти. 

IX. Откритост - характеризира отношението към социалното 
обкръжение и равнището на самокритичност. Високите оценки 
свидетелстват за стремеж към доверително, откровено взаимодей-
ствие с околните, съчетан с високо ниво на самокритичност. Оцен-
ките от тази скала разкриват степента на искреност, проявена от 
индивида по време на работата с този въпросник.    .. 

X. Екстравертност -интровертност - високите оценки свидетел-
стват за изразена екстравертна насоченост на личността, а ниските- 
на интровертна. 

XI. Емоционална лабилност -високите оценки свидетелстват за 
неустойчиво емоционално състояние, проявяващо се в чести коле-
бания в настроението, повишена възбудимост, раздразнителност и 
слаба саморегулация. Слабите оценки характеризират високата 
стабилност на емоционалното състояние и добрия самоконтрол. 

XII. Мъжественост - женственост - високите оценки свидетел-
стват за психическа дейност, протичаща преимуществено по мъжки 
тип, а слабите оценки - по женски тип. 

 
Резултати и анализ: 
Многомерният личностен въпросник се използва в качеството 

му на инструмент за придобиване на по-пълна представа за лич-
ностните особености на кандидатите. Получените резултати не 
отстъпват на тези от други подобни личностни въпросници и задо-
воляват изискванията на настоящото изследване. Предимство е 
също така, различният начин на конструиране на въпросника – 
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скалите, измерващи отделните страни на личността, предварително 
са използвани самостоятелно и са валидизирани независимо една от 
друга. Обединяването им се осъществява на базата на теоретични 
съображения, съотнесени към вида компоненти на личността, под-
лежащи на оценка с оглед практическото им значение. 

Адаптирането на въпросника е извършено от Ангел Величков. 
Психометричните данни задоволяват изискванията за групови 
изследвания. 

При измерване на показатели за вътрешна консистентост, с 
алфа на Кронбах,по скали показателите са както следва: Невро-
тичност - Cronbach's Alpha – 0.74., Спонтанна агресивност 
Cronbach's Alpha – 0.60., Депресивност Cronbach's Alpha – 0.70., 
Раздразнителност Cronbach's Alpha – 0.63., Общителност Cronbach's 
Alpha – 0.61., Уравновесеност Cronbach's Alpha – 0.53., Реактивна 
агресивност Cronbach's Alpha – 0.74., Стеснителност Cronbach's 
Alpha – 0.57., Откритост- Cronbach's Alpha – 0.56., Екстраверсия –
интроверсия - Cronbach's Alpha – 0.40., Емоционална лабилност 
Cronbach's Alpha – 0.60., Мъжественост –женственост Cronbach's 
Alpha – 0.40. 

В следващата таблица са представени дескриптивните данни от 
изследването. 

Таблица 3. Описателна статистика 
Скали  понижена Средна норма  Повишена 
Невротичност - - 46 жени 93.9% 3 жени 6.1% 
Спонтанна 
агресивност  - - 49 жени 100% - - 
Депресивност  1жена 2% 48жени 98% - - 
Раздразнителност  - - 49жени 100% - - 
Общителност  2жени 4.1% 47жени 95.9% - - 
Уравновесеност  4жени 8.2% 45 жени 91.8% - - 
Реактивна 
агресивност  - - 49 жени 100%   
Стеснителност 1жени 2% 46жени 93.9% 2жени 4.1% 
Откритост 16жени 32.7% 33 жени 67.3% - - 

Екстраверсия -
интроверсия 18жени  31жени  - - 
Емоционална 
лабилност  - - 40жени 81.6% 9жени 18.4% 

Мъжественост -
женственост  - - 46жени 93.9% 3жени 6.1% 

 
Както се вижда от представените резултати, в големият си 

процент, жените са показали резултати близки до средната норма. 
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За целите на изследването ни интересуват тези скали, в които се 
наблюдават различия: невротичност, откритост, емоционална ла-
билност, както и скалата мъжестевност-женственост. При коли-
чествен анализ на данните значимо повишение се отчита само на 
скала „емоционална лаблиност”, което означава, че жените възприе-
мат себе си като по-емоционални и промнеливи в състоянието си, 
което е част от типичните за женският личностов профил харак-
теристики. Другата значима разлика е на „скала откритост”, която 
макар и контролна, в интерес на изследването е анализирана тук, 
поради фактът, че повишената склонност към патойност и при-
критост, тайнственост се приемат като женствените черти на лич-
ността. Двете скали при които се наблюдава различие от средната 
норма, са възприемани като типично женски характеристики и 
създават женствен профил на изследваните. Този резултат донякъде 
влиза в конфликт с представинети резултати от скала „Мъжест-
веност-женственост”, където нито една от жените не попада в 
графата женственост, големият процент са без различие от нормата, 
а 6.1% дори показват повече мъжественост в психологическият си 
профил. Това поставя и въпрос, който занимава изследователите, 
свързан с чувствителността на скалата и нейната приложимост в 
ризличните личностови методики. Понятията „мъжественост-
женственост” се разглеждат като черти на личността, които изра-
зяват психологическата насоченост към определено поведение, 
свързано с половата принадлежност. Както се вижда от пред-
ставените резултати, психологическите  понятия „женственост” и 
„мъжественост” не са обвързани с пола. Всеки индивид притежава и 
двете характеристики, но в различна степен. Следователно говорим 
за разминаване между биологическа и психологическа определе-
ност. Sandra Bem, предлага модела на общия полово насочен психо-
логически тип като балансиране между женственост и мъжест-
веност в рамките на един индивид. Такъв баланс позволява по-
добри адаптивни способности към изискванията на ситуацията и е 
свързана с психологичния комфорт и личностна стабилност. 

 
Изводи и обобщение 
Основният извод, който може да се направи от настоящото 

проучване е свързан от една страна с относително балансираният 
спрямо показателите за средна норма профил на жените избрали 
морската професия. Въпреки това, при качествен анализ на данните 
се вижда, че скалите при които се наблюдава различие от нармата 
са в посока на по-висока емоционалност и склонност към 
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прикриване и тайнственост, които са типично женствени черти на 
личността. От това следва, че въпреки че средата изисква от жените 
да изградят в себе си и да засилят качества характерни за мъжете 
като настойчивст, целеустременост, социална активност, то все пак 
в детайли профилът си запазва женствените характеристики, които 
ще са решаващи при изграждане на взаимоотношения в семейна и 
партнъорска сфера.  
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Резюме: Терминът „автоагресия“, от гръцки език autos – сам и 

латински език aggredior – пристъпвам нападам, предимно се разглежда 
от клинична гледна точка, описва се като болестна проява, изразяваща се 
в нападателни действия спрямо собствената личност.  Автоагресията 
обхваща спектъра от самоубийство, респ. суицидалитет, през самона-
раняване без намерение за убиване, до индиректните форми на себеу-
вреждащо поведение. Докато почти всеки вид автоагресия би могъл да се 
приеме като патологично поведение при агресиите нещата стоят по друг 
начин, защото всеки човек би могъл да е агресивен понякога, но съвсем не 
всеки индивид е склонен към самоубийство или автоагресия. 

Автоагресивният спектър обхваща много и различни поведения, 
които биха затруднили и опитните изследователи и въпреки, че тер-
минът автоагресия е възприет от широк кръг специалисти в България, 
то ясното разграничаване на поведенията в този спектър е изклю-
чително важно.  

В настоящия доклад се разглеждат основните теории и функцио-
нални модели, обясняващи една от най-честите форми на автоагресивно 
поведение - т.нар. несуицидни самонаранявания. 

Ключови думи: теории, автоагресия, несуицидно самонараняване 
 

THEORIES AND FUNCTIONAL MODELS EXPLAINING  
SELF-AGGRESSION 

 
Sevdzhihan Eyubova 

Konstantin Preslavsky-University of Shumen, Bulgaria,  
e-mail: s.eyubova@shu.bg 

 
Summary: The term "self - aggression", from the Greek language autos – 

self and Latin - aggredior –- attacking or self attacking, is mainly considered 
from a clinical point of view and is described as a clinical manifestation, in the 
form of offensive actions against one's own person. Self-aggression covers a 
broad spectrum of behaviours from suicide to non-suicide self-harm and to 
indirect forms of self-defeating behavior.  

The auto-aggressive spectrum encompasses many different behaviors that 
would also make it difficult to study even though for experienced researchers 
and although the term self-aggression is perceived by a wide range of 
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specialists in Bulgaria, the clear distinction of behaviors in this spectrum is 
extremely important. 

This paper discusses the underlying theories and functional models 
explaining one of the most common forms of self-aggressive behavior – the non 
suicidal self-harm. 

Keywords: theories, self-aggression, non-suicidal self-harm 
 
Терминът „автоагресия“, от гръцки език autos – сам и латин-

ски език aggredior – пристъпвам нападам, предимно се разглежда от 
клинична гледна точка, описва се като болестна проява, изразяваща 
се в нападателни действия спрямо собствената личност (Стоименов, 
Й., Рачев. Ив., 1988).[2] 

Според Попов (Попов Хр., 2007) [1] автоагресията обхваща 
спектъра от самоубийство, респ. суицидалитет, през самонараня-
ване без намерение за убиване, до индиректните форми на 
себеувреждащо поведение. Докато почти всеки вид автоагресия би 
могъл да се приеме като патологично поведение при агресиите 
нещата стоят по друг начин, защото всеки човек би могъл да е 
агресивен понякога, но съвсем не всеки индивид е склонен към 
самоубийство или автоагресия. 

Автоагресивният спектър обхваща много и различни пове-
дения, които биха затруднили и опитните изследователи и въпреки, 
че терминът автоагресия е възприет от широк кръг специалисти в 
България, то ясното разграничаване на поведенията в този спектър е 
изключително важно. В настоящия доклад се разглеждат основните 
теории и функционални модели, обясняващи една от най-честите 
форми на автоагресивно поведение - т.нар. несуицидни самона-
ранявания. 

Несуицидното самонараняване (НСС) представлява умишл-
ено разрушаване на тялото/телесната повърхност без суицидно 
намерение. В исторически план пръв Menninger (1938) в своята 
книга „Човекът срещу себе си“ описва самонараняването като 
копинг-механизъм за избягване на суицида [9]. Терминът 
„самоосакатяване“ е използван за описанието на поведения като 
порязвания в областта на китката, удряне на главата, трихоти-
ломания и самокастрация. Това поведение е трудно за разбиране, 
защото изглежда толкова парадоксално, особено когато толкова 
много хора съобщават, че се самонараняват, за да се почувстват по-
добре. Повечето хора искат да избегнат болката в живота или биха 
се съгласили да я понесат при определени условия – например при 
хирургично лечение, но умишлено да се наранят и предизвикат 
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болка, за да си доставят приятно усещане би изглеждало против 
човешката природа. 

Всеки опит за класификация на несуицидните самонараня-
вания следва да оцени намерението или целта на поведението. 
Някои от най-често съобщаваните функции на несуицидните само-
наранявания са:  

1) регулиране на афекта;  
2) отклоняване от емоционалната болка;  
3) самонаказване;  
4) създаване на доказателства за емоционалния дистрес като се 

оставят белези по тялото;  
5) справяне с вцепенеността и деперсонализацията – тази 

функция се нарича от някои изследователи като „завръщане в 
реалността“ (Favazza, 1998)[4];  

6) освобождаване на гнева, чрез самонараняване като по-
безопасен начин и по-малко чувство за виновност отколкото, ако 
гневът се насочи към другите.  

Редица изследователи правят сравнение между теоретичните 
модели на НСС и суицидите като намират обща база каквато е 
справянето с болезнените емоции. Почти във всички теории има 
компонент за избягване от негативните емоции, но важната разлика 
е че негативните емоции, включени в теориите за суицида са много 
по первазивни, стабилни и почти постоянно преживяващи се в 
сравнение с негативния афект, включен в теориите за НСС, който 
обичайно е временно състояние. 

Ангажирането с НСС се превръща от тясно клиничен симптом 
и социален феномен, характерен за определени групи, в проблем на 
общественото здраве, като честотата в юношеството и младежите 
достига до 20 % от общата популация. Има проучвания, които дават 
данни за 23% в юношеска възраст и между 17 до 38% за студенти 
(Gratz, Conrad, Roemer, 2002; Whitlock, Eckenrode, Silverman, 2006) 
[5; 17]. Поради нарастването на НСС като честота - нараства и 
вниманието на клиницисти, теоретици и изследователи към този 
феномен. Една голяма част от специалистите, проучващи НСС 
търсят причините за това защо хората се ангажират с такова пара-
доксално поведение като самонараняването. Какви преживявания, 
предпоставки или психологични състояния карат хората да се 
нараняват умишлено? Подобно на теориите за агресивността и при 
НСС голяма част от теориите са ограничени само върху отделни 
аспекти на един феномен, който е следствие от множество условия. 
Освен това въпреки различията си изследователите се обединяват 
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около общо разбиране за автоагресивните самонаранявания като за 
комплексни поведения и последния опит да се обясни по най-
добрия начин този поведенчески феномен намира израз в т.нар. 
„интегриран етиологичен модел на несуицидното самонараняване“. 

В таблица 1 са представени на кратко основните теории, 
свързани с несуицидните самонаранявания, а по-подробно е разгле-
дана интегрирана теория на Nock (2009) за НСС [10;13]. 

 
Таблица 1. Теории / Функционални модели на НСС 

Теория Описание 
Биологични теории НСС води до отделяне на ендорфини, 

което води до усещане за удоволствие, 
подкрепящо бъдещи автоагресивни 
действия 

Социални функции НСС се възприема като начин за 
манипулиране на другите, съобщаване за 
емоционално преживяване и /или 
избягване на неприятни дейности. 

Психодинамични теории 
(Carroll и сътр., 1980) 

НСС е метод за потвърждение на 
границите между Аз-а и другите, чрез 
създаване на белези. 

Антисуициден модел 
(Suyemoro, 1998) 
 

НСС е вид компромис със суицидното 
желание; нараняването на тялото 
задоволява желанието за собственото 
разрушаване без реално това да се 
случва. 

Теории за регулиране на 
афекта (Nock и Prinstein, 
2004) [12] 

НСС се използва като средство за 
намаляване на негативния афект и/или 
увеличаване на позитивния. 

Хипотеза за 
самонаказването (Klonsky, 
2007) [7] 

НСС се възприема като начин за 
изразяване на гняв към себе си и като 
самонаказание. 

Антидисоциативна теория 
(Gunderson, 1984; Simpson, 
1975) [6;16] 

НСС се използва като начин за 
„шокиране“ на себе си и изваждане от 
вцепенеността. 

Теория за генериране на 
чувства 

НСС се използва като средство за 
генериране на позитивни чувства на фона 
на дефицит на положителни емоции. 

Модел за избягване на 
преживяванията (Chapman, 
2006) [3] 

НСС служи като метод за избягване на 
негативни емоции. Ангажирането с НСС, 
води до избягване на негативните емоции 
и по този начин се получава негативно 
подсилване. С времето това подсилване 
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води до преминаване на НСС в условно 
реагиране при негативни емоции. 

Модел на емоционалната 
каскада (Selby, 2008) [15] 

Емоционалните каскади са следствие от 
интензивно преживявания и негативна 
емоция спрямо фрустриращо събитие и 
завършват с НСС. НСС в тези случаи се 
разглежда като потенциална форма на 
дистракция, която инхибира 
преживяването и води до понижаване на 
емоциите и успокояване. 

 
Интегриран модел на НСС 
Този модел за пръв път е представен през 2009 от Nock [10], 

наречен е интегриран етиологичен модел на НСС и включва както 
дистални, така и проксимални рискови фактори от различни групи – 
от биологична предиспозиция до фактори от средата, както и огра-
ничени вътреличностни и междуличностни стратегии за справяне, 
специфична реакция към стреса до специфични за НСС фактори. 
Според модела на  Nock, дисталните фактори като генетична 
предиспозиция за силна емоционална реактивност, високи нива на 
критицизъм в семейството и враждебност, и история за преживяно 
насилие / малтретиране в детство си взаимодействат по между си 
като повишават вътреличностните и междуличностните фактори 
при конкретен случай за ангажиране с НСС. 

Вътреличностните проксимални рискови фактори включ-
ват високи нива на аверсивни емоции, лош дистрес толеранс, 
дискомфорт при силни емоции или при вербална експресия на тези 
емоции (напр. при алекситимия).  

Междуличностните проксимални рискови фактори включ-
ват дефицити в комуникативните умения и в социалните умения за 
справяне. Всички тези фактори на уязвимост се сблъскват със 
стресови събития като междуличностна загуба или междуличностен 
конфликт и това може да се прояви по два начина – чрез „задър-
жане“, което поведенчески се експресира като дисоциация или 
„вцепеняване“ или като „възбуждане“ (на фона на екстремно нега-
тивна емоция) и в резултат лицето да се чувства неспособно да 
управлява социалните ситуации. 

В допълнение на дисталните и проксималните рискови фак-
тори, Nock добавя и т.нар. специфични за НСС рискови фактори, 
които са свързани с шест хипотези за това защо само определени 
хора с комбинация от описаните рискови фактори използват в 
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поведенческия си репертоар НСС, докато други избират различни 
начини за регулиране на емоциите си и решаване на междулич-
ностните проблеми. Така например, според хипотезата за социал-
ното научаване, юношите се повлияват гледайки от връстниците си 
по отношение на самонараняванията (Nock, Prinstein, 2005)[11]. 
Хипотезата за самонаказването например предполага, че собстве-
ното омаловажаване може да подкрепи НСС като форма на насо-
чено към Аз-а насилие и може да е един от пътищата, по които 
преживяното в детството насилие се проявява по-късно в живота 
като НСС. Тази хипотеза получава една добра емпирична подкрепа 
(Laye-Gindhu, Schonerr-Reichl, 2005; Nock, Prinstein, 2004; Ross, 
Heath, 2003) [12; 14]. Хипотеза за социалното сигнализиране пред-
полага, че хората използват НСС, когато по-малко интензивните 
стратегии за комуникация като говоренето са неефективни по 
отношение на желания резултат. Хипотезата за практичност 
предполага, че хората се ангажират в НСС, защото е ефективно и 
лесно за изпълнение в различни условия поведение. Опиатната 
хипотеза предполага, че определени хора, които проявяват НСС 
изпитват минимална до липсваща болка по време на самона-
раняване. Хипотезата за косвената идентификация предполага, че 
хора, които започват да се идентифицират като самонараняващи се 
е обичайно да изберат това поведение в отговор на емоционално 
натоварване или стрес. Вероятно комбинация от няколко от изброе-
ните рискови фактори води до това определена група от хора да се 
самонараняват.  

 

 
 

Фигура 1. Интегриран модел на НСС (Nock, 2009) [10] 



 426 

Както се вижда от фигура 1 – ангажирането с НСС може да 
бъде подкрепено по два начина, чрез автоматична подкрепа (като се 
усилват позитивните емоции или се намалят негативните емоции) и 
чрез социална подкрепа (като се получава внимание от другите).  
Като правило честотата на едно поведението се повишава, когато то 
е подкрепяно или ако човек, ангажирал се с НСС получи един от 
двата вида подкрепа, то той е в риск да повтори поведението. 
Проучвания в тази област показват, че получаването на автоматична 
подкрепа е свързано с тежка психопатология и висока вероятност за 
извършване на опит за самоубийство (Klonsky, Olino, 2008; Nock, 
Prinstein, 2005)[8;11], както и висока вероятност за хронично анга-
жиране с автоагресивни поведения.  

Несуицидното самонараняване е резултат от комбинация 
между няколко рискови фактора и условия от средата. Към момента 
голяма част от научните търсения са ориентирани към етиологията 
на НСС и се фокусират върху единични механизми. Предизвика-
телството пред изследователите е свързано с емпиричното изслед-
ване на по-сложни и интегрирани теории за НСС, като тази 
предложена от Nock (2009) [10], които ще подкрепят с доказа-
телства усилията за създаването на програми за превенция и 
терапия. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОАГРЕСИВНИТЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 
МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 

 
Севджихан Еюбова 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, България,  
e-mail: s.eyubova@shu.bg 

 
Въведение: Автоагресивните поведения, респ. несуицидните самона-

ранявания представляват умишлено разрушаване на тялото/телесната 
повърхност без суицидно намерение. Проучванията на тези поведения 
сред юноши се фокусират предимно в клинични групи, което може да 
ограничи опитите да се изяснят механизмите за тези разрушителни 
поведения.   

Цел: Да се представят резултатите от изследване на автоагре-
сивните поведения и преобладаващите форми на автоагресия сред 
момичета и момчета в юношеска възраст в общата популация.  

Материал и методи: Изследвани са 454 юноши, на възраст от 12 до 
19 години, като 162 от тях съобщават за случаи на умишлено самон-
араняване. При проучването е използван специализиран инструмент за 
изследване на различни форми на автоагресия  - ISAS. 

Резултати и обсъждане: От изследваните ученици – 58% са 
момичета, а 42% са момчета. Резултатите показват тенденции за пред-
почитане на едни форми на автоагресия пред други.  Като в 22% от 
случаите самонараняванията започват в интервала между 10-тата и 12-
тата година. 

Заключение: Проведеното изследване предоставя информация не 
само за половите разлики в автоагресивните поведения, но и каква е 
началната възраст, изпитват ли болка изследваните лица и дали са 
искали да спрат да се самонараняват. 

Ключови думи: самонаранявания, момичета, момчета 
 

STUDY OF AUTO-AGGRESSIVE BEHAVIORS IN ADOLESCENTS 
 

Sevdzhihan Eyubova 
Konstantin Preslavsky-University of Shumen, Bulgaria,  

e-mail: s.eyubova@shu.bg 
 
Introduction: Auto-aggressive behaviors or non-suicidal self injuries are 

deliberate destruction of the body without suicidal intent. Studies among 
adolescents focus primarily on clinical groups, which may limit attempts to 
clarify the mechanisms for these destructive behaviors. 

Purpose: The aim of this report is to present the results from study of 
auto-aggressive behaviours among adolescent boys and girls in the general 
population. 
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Material and Methods: 454 adolescents, aged from 12 to 19 years were 
studied. 162 of them reported intentional self-harm. 

The study used the so-called Inventory of Statements About Self injury 
(ISAS). 

Results and discussion: 58% of the surveyed students are girls and 42% 
are boys. The results show trends for some forms of auto-aggression over 
others. In 22% of the cases, self-injuries begin in the interval between the 10th 
and the 12th year. 

Conclusion: This study provides information not only about the gender 
differences in auto-aggressive behaviors, but also what is the starting age, 
whether the examined subjects feel pain and whether they wanted to stop self-
harming. 

Key words: self-injuries, girls, boys 
 
 

Въведение. Автоагресивните поведения, респ. несуицидните 
самонаранявания представляват умишлено разрушаване на тялото/ 
телесната повърхност без суицидно намерение. Проучванията на 
тези поведения сред юноши се фокусират предимно в клинични 
групи, което може да ограничи опитите да се изяснят механизмите 
за тези разрушителни поведения.  Установено е че от 25 до 35 % от 
юношите в рандомизирани училищни извадки в Германия, съоб-
щават за поне един епизод на несуицидно самонараняване (Paul L. 
Plener, Michael Kaess, Christian Schmahl, Stefan Pollak, Jörg M. 
Fegert, Rebecca C. Brown, 2018) [8]. Същите автори са изследвали 
честотата и в клинични групи от юноши с психични заболявания, 
при които честотата на несуицидните самонаранявания е около 
50%. През 2014г. са публикувани данни от мащабно сравнително 
проучване на честотата на умишлените самонаранявания при 
юноши от 11 европейски държави (Brunner R, Kaess M, Parzer P, et 
al. 2014), които варират от 17,1 % до 38, % за различните страни [2]. 
Екипът от изследователи представя резултати, от които се вижда, че 
всеки четвърти юноша в Европа е имал епизод на НСС, като по-
често това се случва при момичета, които показват и предпочитания 
към определена форма на самонараняване - порязвания. Суицид-
ността показва най-силна корелация с умишленото самонараняване, 
което потвърждава ролята на тези поведения като възможен 
индикатор и медиатор за суицидно поведение в юношеството. 
Проучването установява и силна връзка между самонараняванията 
и редица психопатологични състояния, както и рискови поведения, 
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свързани със семейството проблеми, неглижиране и отхвърляне от 
страна на връстниците, виктимизация. По-голямата част от подраст-
ващите, които са участвали в проучването не са получили про-
фесионална помощ, но и не са търсили такава след самонараняване. 
Въпреки, че този факт може да се обясни с по-леки наранявания, 
които не налагат медицинска помощ е значение е да се подобри 
разбирането относно бариерите, свързани с търсене на помощ. В 
допълнение изследователският екип подчертава необходимостта от 
разширяване на проучванията върху самонараняванията при юно-
шите, както и разработване на специализирани програми за интер-
венция (Brunner R, Kaess M, Parzer P, et al. 2014) [2].  В извадки от 
общата популация честотата, която съобщават американски изсле-
дователи например е около 13 до 45 % в юношеска възраст (Nock, 
2010) [7]. 

Целта на настоящия доклад е да се представят резултатите от 
изследване на автоагресивните поведения и преобладаващите фор-
ми на автоагресия сред момичета и момчета в юношеска възраст в 
общата популация.  

Материал и методи. Изследвани са 454 юноши, на възраст от 
12 до 19 години, като 162 или 35% от тях съобщават за случаи на 
умишлено самонараняване. На фигура 1 е представено процент-
ното съотношение момчета/момичета в групата с автоагресия, от 
където е видно, че автоагресивното поведение е характерно и за 
момичетатa и момчетата.  

Все още е не ясно дали вариациите в съобщаваните от 
различни изследователи честоти се дължат на интеркултурални 
различия или са артефакт, пряко свързан с разликите в дефиницията 
за самонараняване, инструментите за диагностика, спецификите на 
извадките от изследвани лица и използваните методи.  Въпреки това 
високата честота на самонараняванията сред юношите, изисква не 
само специализиран подход към проблема, но налага търсене на 
обяснения за този поведенчески феномен и чрез социални и 
антропологични подходи, които да се съобразят и с културалните 
особености на всяка популация.  
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Фигура 1. Процентно съотношение момчета/момичета  
в групата с автоагресия 

 
Необходими са повече проучвания, за да се разберат подроб-

ности за половите различия при тези юноши, които се самонара-
няват. Докато много изследователи определят самонараняването 
като предимно женско поведение, други се противопоставят на това 
твърдение. Например според проучванията на Andover, Primack, 
Gibb и Pepper (2010) мъжете съставляват половината от всички 
лица, които се самонараняват [5]. Освен това определени поведения 
се влияят от пола. Според Bakken и Gunter (2012) мъжете са по-
импулсивни по отношение на нараняванията и се ангажират в само-
наранявания, които причиняват по-голяма болка [1]. Самонараня-
ванията с изгаряния са по-чести при мъжете, отколкото при жените, 
както и злоупотребата с психоактивни вещества като кокаин и крек. 
Пак същите автори съобщават за по-висока честота на суицидни 
мисли при мъжете, които се самонараняват в сравнение с жените. 
При жените самонараняванията се съчетават често с коморбидни 
състояния като хранителни разстройства, насилие, употреба на 
алкохол и марихуана; умишлените наранявания в тази група 
започват по-рано отколкото при мъжете и вероятността да се 
ангажират с порязвания е по-голяма.   

В настоящото проучване, след получено разрешение на автора 
prof. David Klonsky е използван специализиран инструмент за 
изследване на различни форми на автоагресия  - ISAS.  

ISAS или т.нар. „Списък с твърдения, свързани със самона-
раняване“ представлява въпросник съставен от две части – поведен-
ческа и функционална. ISAS демонстрира добри психометрични 
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характеристики и добра конструктивна валидност. Първата част на 
въпросника – поведенческата  е насочена към проучване честотата 
на 12 самонараняващи поведения, които се извършват умишлено, 
но без суицидно намерение. Докладът представя резултатите от 
изследването с първата част на ISAS. Поведенията, които се проуч-
ват са порязване на кожата; тежко издраскване; хапане; блъскане на 
тялото (нанасяне на удари върху себе си); горене (изгаряне); 
„чоплене“ на рана; дълбаене по кожата; триене на кожата върху 
твърда повърхност; щипане; забиване на игли в кожата; скубане на 
коса; поглъщане на опасни вещества.  

От изследваните лица се иска да посочат кои и приблизително 
по колко пъти са извършвали изброените поведения. На фигура 2. 
са представени отговорите на изследваните лица относно формите 
автоагресия. Впечатление прави, че с най-висока честота са „чопле-
нето на рана“, „хапането“, „блъскането на тялото“, „щипане“, „ску-
бане на коса“ и „порязване на кожата“.  

  

 
 

Фигура 2. Най-често посочвани форми на самонараняване  
в абсолютен брой 

 
Когато юношите се самонараняват са налице физически после-

дици. Дълбоки белези обикновено се наблюдават в горните части на 
бедрото, тъй като това е и предпочитане място за самонараняване. 
Кръвните инфекции и предаването на болести са нещо, с което 
специалистите следва да се съобразят особено, ако има данни, че 
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юношите се самонараняват със замърсени инструменти / ножове 
или ги споделят помежду си (APA, 2013; Nixon & Heath, 2008)[4; 6]. 

Допълнителни въпроси в ISAS събират информация за начална 
възраст на самонараняванията (фигура 3), преживяване на болка, 
дали нараняването е в присъствието на други хора или не, 
времевият интервал от възникване на импулса за самонараняване до 
преминаване към действие и дали изследваното лице е правило 
опити да спре практиката със самонараняване.  

Резултатите от настоящото проучване показват, че най-често 
изследваните лица посочват като начало на автоагресивните 
поведения възрастите - 10 и 12 години (вж. фигура 3), което е по-
рано от съобщенията на други изследователи, които като начална 
възраст за самонараняванията посочват възрастта от 13 до 15 
години (APA, 2013; Heath, Schaub, Holly, & Nixon, 2009)[3;6]. 

 

 
 

Фигура 3. Тенденции в началната възраст  
на автоагресивните поведения 

 
Въпреки това около четвърт от юношите започват да се 

самонараняват преди 12-годишна възраст (Nixon, Cloutier, & 
Jannson, 2008) [6], както и около 25 % от юношите и възрастните, 
които се самонараняват съобщават, че несуицидните самонараня-
вания са еднократен инцидент (Heath, Toste, Nedecheva, & 
Charlebois, 2008; Whitlock, Eckenrode, & Silverman, 2006)[4]. В 
проучването на българската извадка от юноши процентът е 32%, а 
автоагресивните поведения започват още преди 10 годишна възраст. 
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Над 2/3 от изследваните съобщават, че изпитват физическа болка 
при самонараняването (вж. фигура 4) и почти половината съоб-
щават, че не са сами, когато се самонараняват (вж. фигура 5), което 
означава че тези деструктивни поведения освен за регулация на 
афекта са и вид комуникация.  

 

        
 

   Фигура 4. Отговор на въпрос „Изпитвате ли физическа болка 
при самонараняване?“       

 

 
 

Фигура 5. Отговор на въпрос  „Когато се самонараняванете 
 сами ли сте?“ 
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Една част от юношите са успешни при преодоляването на 
несуицидните самонаранявания, въпреки това около 20 % продъл-
жават да се борят с този поведенчески навик и през зрелостта и 
изпитват затруднения да спрат (Whitlock & Rodham, 2013). Резул-
татите от проучването в българската популация показват, че 76% от 
юношите са искали или искат да спрат да се самонараняват (вж. 
фигура 6).  

 

 
 

Фигура 6. Отговор на въпрос „Искали ли сте да спрете  
да се самонаранявате?“ 

 
Интерес представляват и данните от проучването на функциите 

на автоагресивните поведения (вж. фигура 7), които ISAS дава 
възможност да бъдат проучени. От всички 13 функции, които ISAS 
изследва в настоящото изследване най-висок рейтинг са получили – 
„Афективна регулация“, „Изразяване на дистрес“, „Самонаказ-
ване“, „Грижа за себе си“ и „Антидисоциативно / генериране на 
чувства“. С изключение на „Грижа за себе си“ всички останали 
скали се обединяват под един фактор „Вътреличностни функции“, 
което позволява да направим извод, че в юношеска възраст 
автоагресивните поведения служат предимно за регулация на 
емоциите. 
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Фигура 7. Функции на автоагресивните поведения 

 
Заключение. Проведеното изследване предоставя важна ин-

формация относно това, че автоагресивните поведения са харак-
терни и за двата пола в юношеска възраст. Сред най-честите форми 
на самонаранявания са „чопленето на рана“, „хапането“, „блъска-
нето на тялото“, „щипане“, „скубане на коса“ и „порязване на 
кожата“. Изследваните лица посочват като начало на автоагре-
сивните поведения възрастите - 10 и 12 години, което е по-рано от 
съобщенията на други изследователи. Над 2/3 от изследваните 
съобщават, че изпитват физическа болка при самонараняването и 
почти половината съобщават, че не са сами, когато се самона-
раняват и използват автоагресията освен за регулация на афекта и 
като вид комуникация. 76% от изследваните юноши са искали или 
искат да спрат да се самонараняват 

Формите на самонараняване може да са най-различни и едно 
лице да използва повече от един начин за самонараняване – ето 
защо е необходимо специалистите да събират подробна информа-
ция за формите на самонараняване и разбира ли юношата какви са 
възможните последствия от съответното поведение. Ранната детек-
ция и интервенция е от ключово значение за прогнозата (Breen, 
Lewis, & Sutherland, 2013). Тези от лицата, които получават помощ 
още през юношеството имат възможност да усвоят по-добри копинг 
механизми при справяне с проблемите на идентичността, както и да 
изпробват здравословни методи за регулиране на емоциите и 
изградят трайни и подкрепящи мрежи от контакти.  
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ПЪРВОНАЧАЛНА ВАЛИДИЗАЦИЯ НА НОВОСЪЗДАДЕНА 
СКАЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ 

 
Даниела Андонова1, Александър Иванов2, Асен Янкулски3, 

Владимира Иванова4, Силвия Маринова5 
1,2,3,4,5ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България 

 
 
Резюме: Резултатите от повече от три десетилетия изследо-

вателска работа разкриват, че магическото мислене е феномен, чиято 
научна значимост за разбиране на човешката природа далеч надхвърля 
традиционните фолклорни и религиозни или модерните паранормални, 
окултни и квазирелигиозни вярвания. Цел: да се създаде концептуално 
релевантен и психометрично валиден инструмент за измерване на 
магическото мислене съгласно наша дефиниция на конструкта. Метод: 
Извадката се състои от общо 348 лица, които попълват батерии от 
въпросници по интернет или на хартиен носител. Резултати: Фактор-
ният анализ разкрива 3 субскали, отразяващи три основни измерения на 
конструкта: Традиционни вярвания, Светогледни вярвания и Конспи-
ративни вярвания. Подобна структура на конструкта не е била съоб-
щавана досега в научната литература в областта на магическото 
мисленe, но съответства на нашето теоретично разбиране на феномена. 
Скалата и нейните субскали показват отлична вътрешна консистент-
ност. Представени са първоначални данни за вътрешна и външна (съот-
ветно структурна и конкурентна) валидност.   

Ключови думи: магическо мислене, интуитивно/рационално мислене, 
убеждение, суеверност, религиозност.  

 
INITIAL VALIDATION OF NEWLY DEVELOPED SCALE  

FOR MEASURING MAGICAL THINKING 
 

Daniela Andonova1, Aleksandar Ivanov2, Asen Yankulski3, Vladimira 
Ivanova4, Silviya  Marinova5 

1,2,3,4,5VFU „Chernorizets Hrabar“, Varna, Bulgaria 
 
Summary: The results of more than three decades of research have 

revealed that magical thinking is a phenomenon whose scientific significance 
goes far beyond traditional folklore and religious and modern paranormal, 
occult and quasi-religious beliefs. Aim: To construct conceptually relevant and 
psychometrically valid tool for measuring magical thinking according to our 
definition of the construct. Method: The sample consists of a total of 348 
individuals who fill out batteries of questionnaires via Internet or on paper. 
Results: Factor analysis identifies 3 subscales representing three main 
dimensions of the construct: Traditional beliefs, Worldview beliefs, and 
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Conspiracy beliefs. Such a structure of the construct has not been reported so 
far in the scientific literature in the field of magical thinking. Moreover it 
corresponds to our theoretical understanding of the phenomenon. The scale and 
its subscales have excellent internal consistency. Initial data of internal and 
external (respectively structural and concurrent) validity are presented.  

Key words: Magical thinking, intuitive/rational thinking, belief, 
superstitiousness, religiousness.  

 
Въведение 
Магическото мислене е обобщаващ термин за различни форми 

на ирационални убеждения. Наличните дефиниции подчертават 
няколко основни аспекти на феномена: 1) Обекти или събития, 
които са сходни или се появяват заедно, непременно са свързани в 
смислен модел; 2) Свръхестествен агент причинява ефекти върху 
обект или събитие; 3) Само с мисълта си човек може да предотврати 
или причини събитие или да предизвика ефект върху физически 
обект; 4) Обекти, които са били свързани физически, продължават 
да обменят енергия или информация и след като са разделени. Това, 
което прави тези убеждения ирационални, е липсата на правдо-
подобни основания и/или нарушаване на причинно-следствените 
връзки и физическите закони. 

Изследванията идентифицират няколко дименсии на конструк-
та: суеверни и паранормални вярвания, сливане на мисъл и дей-
ствие, религиозна вяра, магическа идеация. Суеверието е убежде-
ние, че обекти, мисли или действия могат да влияят по нефизически 
начин върху обекти или събития. Суеверните убеждения могат да 
бъдат позитивни или негативни и да обхващат теми като пред-
сказания, предчуствия, пророчества, вълшебства и магии, смъртта и 
мъртвите (Irwin, 2007). Паранормалните убеждения се отнасят до 
вяра в различни феномени, които по един или друг начин 
нарушават законите на каузалността във физическия свят – полтър-
гайсти, телепатия, телекинеза, астрология, както и традиционни 
суеверни вярвания за магии, предсказания и др. Дименсията „Сли-
ване на мисъл и действие“ (Thought Action Fusion) е убеждение за 
еквивалентност между мислите и действията и се състои от два 
компонента: убеждение, че мисълта за възможна беда сама по себе 
си може да причини случването й, и убеждение, че морално не-
приемлива мисъл е еквивалентна на неморално действие (Einstein & 
Menzies, 2004). Магическата идеация е дефинирана като “вярване в 
невалидни според конвенционалните стандарти форми на каузал-
ност“ (Eckblad & Chapman, 1983, с. 215). Конструктът включва 
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сливане на мисъл и действие и вяра в суеверия, прераждане, 
телепатия и други необичайни феномени. Религиозните вярвания се 
отнасят до убеждение във влиянието на целенасочен нефизически 
агент (демони, духове, богове, ангели), противоречаща на физи-
ческите закони каузална връзка между обекти и събития, магическа 
сила на мисълта. Въпреки че представляват различни форми на 
магическо мислене, всички изследвани досега дименсии споделят 
общия признак, че са основани върху неоснователни, неправдопо-
добни и/или нарушаващи причинно-следствените връзки във 
физическия свят убеждения. В много изследвания са установени 
силни връзки между тях, което дава основания конструктът да се 
разглеждан като по-скоро хомогенен (Rudski, 2003; Einstein & 
Menzies, 2006; King, Burton, Hicks, Drigotas, 2007; Wain & Spinella, 
2007; Siev, Chambless & Huppert, 2010; Kingdon, Egan & Rees, 2011). 

Магическото мислене се изследва системно едва от няколко 
десетилетия, като преди това доминира възгледа, че това е 
рудиментарен тип мислене, характерно за  примитивни култури, за 
децата и за възрастни с интелектуални или психични нарушения. За 
това допринасят и двете големи теории на Фройд и Пиаже, които 
разглеждат детското магическо мислене като естествен стадий от 
възходящ процес на развитие – съответно личностно и когнитивно, 
към все по-голяма рационалност и комплексност, и следователно не 
би трябвало да е налице при възрастни в интелектуална и психична  
норма. Съвременните изследвания на магическото мислене обаче 
разкриват, че не само суеверните и паранормалните вярвания, но и 
всякакви форми на магическо мислене като духовни и окултни 
учения, идеологии и религии са широко разпространени в общата 
популация и в популярната култура във всички общества. Обикно-
вено интерпретацията на такива данни се свежда до интелектуален 
дефицит или качеството на образованието, но изследванията показ-
ват, че магическото мислене не е свързано с по-слаби способности 
за логическо и рационално мислене, а връзката между магическото 
мислене и образованието не намира убедително потвърждение 
(Aarnio & Lindeman, 2005). Това  показва, че очевидните обяснения 
не са достатъчни и че феноменът е по-комплексен, отколкото се е 
допускало преди. Обясненията, идващи от еволюционната биология 
и психология, когнитивната психология и невронауката, аргумен-
тират неговата научна стойност. 

Търсенето на корените на магическото мислене в еволюцията 
на човешкия вид разкрива древен и универсален феномен. От 
еволюционна гледна точка грешките, отклоненията и ирацио-
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налността в човешкото мислене са в действителност високо-
адаптивни, защото подпомагат вземането на важни за оцеляването 
решения. С други думи, мозъкът е еволюирал като устройство за 
оцеляване, а не за търсене на истината. В ситуация на неопределена 
заплаха правилното действие е въпрос на съотношение между цена 
и полза. При вземането на решения има два типа възможни грешки: 
фалшиво позитивна грешка от тип I, при която хората вярват във 
връзка, която не съществува, или фалшиво негативна грешка от тип 
II, при която не вярват във връзка, която съществува. Индивидът, 
който взема решение, не може едновременно да минимизира и 
двете грешки, защото намаляването на вероятността за единия тип 
по необходимост повишава вероятността за втория. Когато послед-
ствията от двата типа грешки се различават по своята относителна 
цена, оптималното решение ще бъде да се приеме по-малко риско-
вата за оцеляването грешка (Cosmides & Tooby, 1996; McKay & 
Dennett, 2009). Допускането на еволюционните биолози и пси-
холози е, че в естествения подбор е била селектирана когнитивна 
предразположеност към грешка от тип I, или тенденция към въз-
приемане на патерни, защото цената на грешка от тип II е несрав-
нимо по-висока. Тази тенденция стои в основата не само на суевер-
ните вярвания и поведение, но и на религиозността, като при нея се 
добавя и способността за агентизация, т. е. патерните да се изпълват 
със смисъл и намерение. Изследването на еволюционните основи на 
религиозността все още оставя открит най-важният въпрос – дали 
тази диспозиция е адаптация или биологично безполезен страничен 
продукт на адаптивни неврокогнитивни механизми с друга първо-
начална функция, запазил се в историята по причини, несвързани с 
адаптацията (Voland, 2009). 

Еволюционната хипотеза осигурява силно обяснение на маги-
ческото мислене – то е изначално ирационално, защото по същество 
е убеждение, а убежденията не се нуждаят от доказателства и не се 
повлияват от обратна връзка от обективната реалност, нито от 
разсъждения и аргументи. Тяхната еволюционна стойност се състои 
именно в това, че са независими от сетивното познание. Сетивата 
осигуряват относително обективна, но ограничена информация за 
състоянието на нещата; убежденията откриват патерни, приписват 
причини, генерализират и разширяват обхвата на познанието отвъд 
осезаемата реалност. Хората формират убеждения, които селекти-
рат и изкривяват информацията и определят значението на прежи-
вяванията; те задават смисловата рамка, в която се интерпретира 
средата и случващото се в нея, без празноти и каузална неопре-
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деленост. С други думи, умът непрестанно създава истории. Невро-
науката потвърждава това при изследвания на интерпретативните 
процеси, свойствени на лявата хемисфера, наричани „лявохемис-
ферен интерпретатор“. Експериментите на Майкъл Газанига с 
пациенти с прекъсната връзка между мозъчните хемисфери разкри-
ват, че лявохемисферният интерпретатор приема информация от 
други мозъчни зони и от средата и я вплита в смислена post hoc 
интерпретация на преживяванията; дори при липса на релевантна 
информация интерпретаторът никога не казва „Не знам“ (Gazzaniga, 
1998).  

Разбира се, обясненията за еволюционния произход на маги-
ческото мислене – независимо дали като адаптация или като 
страничен продукт на други адаптации – са недостатъчни без ролята 
на културата. Разполагайки с базисната предразположеност към 
магическо мислене, в културната еволюция хората я трансформират 
във всякакви вярвания, учения и идеологии.  

Още един подход към феномена предоставят теориите за 
дуалната обработка, според които хората обработват информация 
по два начина: интуитивен и аналитичен. В когнитивно-преживе-
лищната теория за Аза Епстайн (Epstein, 2003) нарича двете систе-
ми за обработка на информация съответно преживелищна и рацио-
нална. Преживелищната система е еволюционно стара и чрез нея 
животните и хората се адаптират към средата си в продължение на 
милиони години еволюция, учейки се от опита си. Преживелищното 
мислене осигурява организиран модел на света и чрез него хората 
решават определен тип проблеми от реалния живот, които са твърде 
комплексни, за да бъдат решавани чрез аналитична и последова-
телна обработка (Dijksterhuis & Nordgren, 2006). Рационалната 
система е уникална за човешкия вид. Тя е основана върху езика и 
културно предаваното познание, способна на високи нива на 
абстракция (Epstein, 2003; Evans, 2008). Няколко изследвания 
потвърждават теоретичното допускане, че двете системи са неза-
висими, но не и взаимоизключващи се (Epstein, Pacini, Denes-Raj & 
Heier, 1996) и че тенденцията да се разчита повече на интуитивното 
мислене, отколкото на аналитичното, е свързана със суеверните 
вярвания (Aarnio & Lindeman, 2005; Epstein et al., 1996; Lindeman & 
Aarnio, 2007; King, Burton, Hicks, Drigotas, 2007). От теориите за 
дуалната обработка следва, че качеството на човешкото мислене не 
е разположено по единична дименсия, като на единия полюс то е 
несъвършено и детинско, а на другия – прецизно и логично. 
Магическото мислене е продукт на преживелищната система, която 
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определя склонността ни да схващаме света чрез нелогични, но 
изпълнени със смисъл истории.  

Едно потвърждение на еволюционния произход на магиче-
ското мислене и едновременно с това – обяснение на индивидуал-
ните различия по тази характеристика, се отнася до нивата на 
допамин в мозъка. Допаминът е невротрансмитер, който подобрява 
перцептивните и когнитивните решения чрез повишаване на съот-
ношението между сигнал и шум. В серия експерименти е направено 
откритието, че допаминът е един от неврохимичните механизми на 
паранормалните и религиозни вярвания (Krummenacher, Mohr, 
Hakerand & Brugger, 2010).  

Освен като стабилна диспозиция, магическото мислене може 
да бъде разглеждано и като временно доминиращо над рационал-
ното мислене в ситуации, в които разбирането или контрола върху 
реалността изглеждат невъзможни, например при трудни жизнени 
обстоятелства, скръб, депресия, загуба, хронична фрустрация, дълга 
серия лични провали. Едно от обясненията на този феномен е загуба 
на чувство за личен контрол. Изследванията показват, че пони-
женото чувство за личен контрол се компенсира с нарастващо 
суеверие и религиозни убеждения (Kay, Whitson, Gaucher & 
Galinsky, 2009), както и с тенденция към илюзорни перцепции за 
патерни (Whitson & Galinsky, 2008). Суеверните ритуали намаляват 
тревожността, свързана с неопределеност и загуба на контрол 
(Keinan, 2002; Sica, Novara & Sanavio, 2002; Futrell, 2011), особено 
когато задачата е трудна, човек се чувства неподготвен за нея и 
изходът е с висока лична важност (Rudski & Edwards, 2007). В 
такива случаи от суеверията може да има психологична полза – те 
подобряват представянето, а илюзията за контрол чрез суеверие 
може да води до повишено чуство за Аз-ефикасност. Все пак когато 
са прекомерни, някои суеверни ритуали могат да станат обсебващи 
и да са по-скоро неадаптивни копинг механизми (Damisch, 
Stoberock & Mussweiler, 2010).  

Солидни експериментални данни разкриват връзката на маги-
ческото мислене с личностни разстройства и психопатологични 
състояния, които когнитивно се характеризират с повишено маги-
ческо мислене като шизотипно разстройство и шизофрения, обсе-
сивно-компулсивни симптоми и обсесивно-компулсивно раз-
стройство (Einstein & Menzies, 2006; Hergovich, Schott & Arendasy, 
2008). 
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Мерки за магическо мислене 
В последните десетилетия са създадени множество методи за 

измерване на магическото мислене, много от които измерват еди-
нична дименсия на конструкта, най-често суеверни и паранормал-
ни вярвания, които са само част от по-широкото съдържание на 
конструкта. Няколко инструмента за измерване на различни аспекти 
на магическото мислене, използвани в различни изследвания, са: 

- Magical Ideation Scale (MIS) (Eckblad & Chapman, 1983) е 
инструмент от 30 айтема, използван през годините от създаването 
си като стандарт за установяване на конвергентна валидност. 
Съдържанието на скалата отразява допускането, че магическата 
идеация е индикатор за предразположеност към шизотипия и шизо-
френия на основата на модела на Пол Мил за шизотипията и на 
описанието на магическото мислене в DSM III R като диагностичен 
критерий, включващ суеверия, вярвания в предсказания, телепатия 
и др. (DSM III R, APA, 1987, цит. по Johnston, 1991). В този 
контекст инструментът съдържа айтеми, които измерват делюзии и 
идеи за отношение, но и айтеми за убеждение в различни некау-
зални влияния, някои от които подклаждани и от популярната 
преса, например телепатия, психокинеза, предсказания, духове, 
прераждане, трансфер на психична енергия, традиционни суеверни 
вярвания като талисмани за късмет, числото 13, черна котка.  

- Revised Paranormal Belief Scale (RPBS) (Tobacyk, 2004) е 
създадена през 1983 г. и ревизирана през 2004 г. Състои се от 26 
айтема, разпределени в седем скали за измерване на традиционни 
религиозни убеждения, парапсихологични феномени, магия, суеве-
рия, спиритуализъм, извънземни форми на живот и предчувствия.  

- TAF Scale (Shafran, Thordarson & Rachman, 1996) е създадена 
за измерване на погрешни интерпретации на значимостта на соб-
ствените мисли при лица с обсесивно-компулсивно разстройство. В 
клинична извадка скалата съдържа две субскали: Вероятност (за 
беда, причинена от собствените мисли) и Морал (неморалните 
мисли са еквивалентни на съответните действия (Shafran et al., 
1996). Впоследствие е установено, че тази разновидност на магиче-
ското мислене има връзка с и с други разстройства, сред които 
генерализирано тревожно разстройство, постравматично стресово 
разстройство, паническо разстройство, социална фобия, хранителни 
разстройства и депресия (напр. Shafran & Rachman, 2004), но не е 
ограничена само до хора с психични нарушения, а е разпространена 
и в неклинични популации (Marino-Carper, Negy, Burns & Lunt, 
2010).  



 445 

- Illusory Beliefs Inventory (IBI) (Kingdon et al., 2011) е засега 
единственият наличен инструмент, предназначен за измерване на 
магическото мислене в обща популация на основата на широка 
дефиниция: традиционни суеверни и магически вярвания, 
религиозни убеждения от традиционното християнство, както и 
най-широки убеждения в невидими сили или свръхествени закони, 
и сливане на мисъл и действие.   

 
Концепция за нов инструмент за измерване на магическо 

мислене 
За да се повиши разбирането на природата на магическото 

мислене и за да се проучват хипотези относно връзките му с други 
конструкти, много от които все още неизследвани, е необходим 
инструмент за измерване на конструкта в обща популация, 
подходящ за приложение в български културни условия.  

Според нас съществуващите мерки са или твърде специфични, 
или предназначени за оценяване на магическото мислене като 
предиктор на психологични проблеми и психопатологични раз-
стройства. Изключение прави широкодефинираната скала за 
илюзорни вярвания на Kingdon et al. (2011), която обаче съдържа 
културно-специфични айтеми, които трябва да отпаднат или да 
бъдат съществено преформулирани при културна адаптация на 
инструмента. Още едно – и по-важното – основание за създаването 
на напълно нов инструмент за измерване на магическо мислене е, че 
предлагаме в известна степен различна от досега съществуващите 
концептуализации на конструкта на основата на собствена 
дефиниция, която гласи:  Магическото мислене е приписване на 
несъществуващи и/или противоречащи на естествените закони 
каузални връзки между обекти/събития във външния свят или 
между психичната и физическата реалност. Дефиницията обхва-
ща двата основни според нас аспекта на магическото мислене, 
отнасящи се до каузални връзки във външния свят и каузални 
връзки между вътрешния и външния свят. По-детайлен анализ на 
различни феномени, в които хората вярват, разкриват поне пет 
възможни негови аспекти:  

1) Магическа сила на ума: убеждение, че човек може да 
въздейства върху ума на друг човек или върху обекти и събития 
единствено чрез мисли и желания. 

2) Патернизация: тенденция към откриване на корелационни и 
каузални връзки между обекти и събития, които се появяват заедно 
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или в близка последователност (предзнаменования, предчувствия, 
пророчески сънища, чудодейни изцеления, сбъдване на желания).  

3) Магически свойства: обекти, думи, числа, символи прите-
жават ментални свойства (душа, способности, например за съхраня-
ване на информация) или физически (сила, енергия), но несъответни 
на природните закони свойства. 

4) Агентизация: причините за събитията не са слепи и есте-
ствени, а винаги проявления на взаимосвързан и системен свят, 
конструиран, движен и управляван от целенасочени агенти, добри 
или зли, които могат да бъдат хора или свръхестествени сили (вяра 
в Бог, предопределеност, съдба, карма, космическа справедливост, 
конспирации). 

5) Вяра в свръхестествени феномени: прераждане, преживя-
вания извън тялото, живот след смъртта, говорене с мъртвите. 

Разнообразните форми на магическо мислене могат да бъдат 
групирани в две основни разновидности: 1) традиционни суеверия, 
и 2) системи от светогледни убеждения, прототипичен пример за 
които е религията. Суеверията могат да бъдат и оперантно науча-
вани и са по-инструментални; те помагат да се овладее средата и да 
се възстанови чувството за контрол в условия на заплаха и 
неопределеност. Светогледните системи са много по-сложни и пре-
тендират да обясняват глобално света. Те подпомагат чувството за 
контрол чрез откриване на ред, закони и предвидимост в световното 
устройство и осигуряват смисъл на живота.  

 
Създаване на скала за магическо мислене 
На основата на описанията на петте измерения на конструкта 

са формулирани 69 айтема за магическа сила на ума, патернизация, 
магически свойства, агентизация и вяра в свръхестествени 
феномени, към които са добавени 3 айтема, заимствани от скалата 
за магическа идеация Magical Ideation Scale (Eckblad & Chapman, 
1983). За всяка от субскалите са предвидени между 10 и 20 айтема, 
най-малко една трета от които реверсирани. Освен това е предви-
дено съотношение на по-малък брой слаби (такива, с които повече-
то хора ще се съгласят) и силни айтеми (с които повечето хора няма 
да се съгласят) и по-голям брой (около половината от всяка 
субскала) умерени айтеми.  

Целта на изследването е да се създаде концептуално релеван-
тен и психометрично валиден инструмент за измерване на маги-
ческото мислене съгласно нашата дефиниция.  
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Метод 
Изследвани лица 
В изследването участват 348 лица на средна възраст 32,2 

години (16 – 85 г.), от които  66,5% жени. Изследваните лица бяха 
поканени да участват в изследването лично (като роднини, 
приятели, колеги, студенти) или по интернет. Изследването е 
проведено на два етапа, без разлика в начина на привличането на 
лицата. В първото изследване участват 180 лица на средна възраст 
33,6 (16 – 85 г.), от които 62% са жени. Във второто изследване 
участват 168 лица на средна възраст 30,8 години (19-64), от които 
71% жени. 

 
Инструменти 
- Личностен въпросник на Ханс Айзенк, българска адаптация 

на Паспаланов и Щетински (1984). В изследването е използвана 
скала Невротизъм. Скалата се състои от 23 айтема във формат 
„Да/Не“. Коефициентът на вътрешна консистентност на скалата в 
това изследване е α = 0,88.  

- Метод за оценка на локализацията на контрола (Радославова, 
Величков, 2005). Методът съдържа 20 двойки твърдения, от които 
изследваното лице избира едното. Пет от твърденията са маскиращи 
и не се включват в анализа на резултатите. Общият бал се изчислява 
като брой отговори, съответстващи на ключа. Сумарният бал на-
раства в посока към външна локализация на контрола. Коефи-
циентът на вътрешна консистентност в това изследване е α =  0,64. 

- Рационално-преживелищен въпросник (Rational-Experiential 
Inventory) (Pacini and Epstein, 1999). Въпросникът се състои от 40 
айтема, разделени в две скали: Рационално мислене и Преживе-
лищно мислене. В изследването е използвана скала Рационално 
мислене. Коефициентът на вътрешна консистентност на скалата в 
това изследване е α = 0,83. 

- Въпросник за възприет стрес (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 
1983), адаптиран за български условия от Русинова-Христова и 
Карастоянов (2000). Въпросникът се състои от 14 айтема и е пред-
назначен за измерване на степента, в която изследваните лица 
оценяват събитията в живота си през последния месец като 
стресови. Оценката е свързана основно с възприятия за непред-
сказуемост, отсъствие на контрол и претовареност. Изследваните 
лица отговарят по 5-степенна Ликертова скала. По-висок общ бал 
означава по-висока степен на възприет стрес. Коефициентът на 
вътрешна консистентност на скалата в това изследване е α = 0,88.  
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Резултати 
Данните за скалата за магическо мислене от първата извадка са 

подложени на айтем анализ чрез коригирани корелации айтем-
скала, за да се селектират най-добрите айтеми. Подбраните 34 
айтема са подложени на експлораторен факторен анализ за разкри-
ване на вътрешната структура на конструкта. 

Екстракцията по метода на главните компоненти показва 3 
фактора със собствена стойност, по-голяма от 2, които заедно 
обясняват 40,59% от вариацията. В таблица 1 е показана факторната 
структура след ротация Варимакс (табл. 1). 

 
Таблица 1. Ротирана факторна матрица на айтемите  

за магическо мислене 
 Айтеми 1 2 3  

3 Червеният конец на ръката 
предпазва от уроки. 0,740   

1 Смятам, че урочасването може да е 
опасно. 0,649   

2 Когато човек се уплаши силно, най-
добре е да му лее куршум. 0,649   

3 Имам дрехи, бижута или специални 
предмети, които ми носят късмет. 0,621   

1 Понякога имам чувството, че губя 
енергия, когато някои хора ме гледат 
или докосват. 

0,595 
  

3 Талисманите за късмет и щастие не 
вършат никаква работа (заимстван от 
Magical Ideation Scale). 

0,564 
  

2 Астрологията е точна наука, на 
която може да се вярва. 0,561   

1 Вярвам, че когато наистина много 
искам нещо, то само се случва. 0,544   

1 Има хора, които владеят енергия, с 
която лекуват. 0,533   

2 Клетвите не са просто зли думи – те 
могат наистина да навредят на 
човека, към когото са насочени. 

0,490 
  

2 Сънищата не могат да предсказват 
какво ще се случи. 0,426   

2 Когато си помисля за някого и го 
срещна, това е просто съвпадение. 
 

0,421 
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2 Предчувствията ми досега не са ме 
лъгали. 0,328   

4 Бог има план за мен.  0,713  
2 Странните случки са резултат от 

обикновени съвпадения. 
 0,641  

5 Мисля, че тялото е само временно 
убежище за човешката душа. 

 0,628  

5 Всеки си има ангел-хранител.    0,613  
4 Човешкият живот няма никакъв 

специален смисъл. 
 0,583  

5 Убеден/а съм, че душата не умира 
заедно с тялото. 

 0,578  

5 Вярвам, че под видимостта на неща-
та се крие дълбока истина, непости-
жима за ума на обикновения човек. 

 
0,537 

 

2 Няма нищо случайно на този свят.  0,519  
2 Чудеса не съществуват.  0,516  
2 Вярвам, че има свръхестествена 

сила, която движи целия свят. 
 0,455  

2 Всеки рано или късно си получава 
заслуженото. 

 0,400  

4 Не вярвам, че съдбата ми е 
предопределена. 

 0,366  

4 Светът се управлява от свръхмогъщо 
тайно общество. 

  0,736 
4 Правителствата крият важни истини, 

от които зависи животът на хората 
по целия свят. 

 
 0,717 

4 Убеден/а съм, че науката е открила 
технология за безплатна енергия, но 
някой я крие. 

 
 0,641 

4 Понякога се чудя дали всички ние не 
сме участници в някакъв таен 
експеримент. 

 
 0,625 

4 Убеден/а съм, че медицинската 
мафия крие евтини и ефикасни 
методи за лекуване на рак. 

  
0,574 

4 Задължителните ваксинации са 
начин за масово унищожение. 

  0,550 
4 Опасявам се, че извънземни може би 

влияят върху това, което се случва 
на Земята (заимстван от Magical 
Ideation Scale). 

  
0,550 
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4 Белите следи от самолети 
разпръскват отрови, предназначени 
за унищожение на хората. 

  
0,455 

4 Съвременното образование е толкова 
лошо, защото властимащите не се 
нуждаят от мислещи хора. 

  
0,435 

 Обяснена вариация 26,592 7,904 6,090 
 Общо обяснена вариация 40,586 

 

1 - Магическа сила на ума, 2 - Патернизация, 3 - Магически свойства, 4 – 
Агентизация, 5 - Вяра в свръхестествени феномени 

 
Първият фактор включва айтеми от субскалите Магическа сила 

на ума, Патернизация и Магически свойства. Съдържателно те 
обхващат традиционни суеверни и магически вярвания. Във втория 
фактор се групират айтеми от субскалите Патернизация, Агентиза-
ция и Вяра в свръхестествени феномени. Съдържателно те се 
отнасят до глобално, светогледно убеждение за магически устроен 
свят, населен със свръхествени същества и управляван от свръх-
ествени сили и закони. В третия фактор попадат само айтеми от 
субскала Агентизация, които се отнасят до популярни конспира-
тивни теории и отразяват конспиративното убеждение, че светът е 
управляван от хора (или извънземни същества) със зли намерения. 
Получената факторна структура добре разграничава магическите 
убеждения според тяхното съдържание – първите два фактора 
обхващат общоприети за българската култура вярвания, различа-
ващи се по това, че суеверията са по-инструментални и всеки-
дневни, докато светогледните убеждения са глобални и екзистен-
циални; както показва и литературата, първите се използват от 
хората за намаляване на тревожността, а убежденията от втория вид 
могат да бъдат източник на обяснения и смисъл. Отделянето на 
айтемите, отразяващи конспиративни убеждения, в самостоятелен 
фактор, не е изненадващо – това са силни твърдения, с които по-
малко хора от общата популация биха се съгласили безрезервно.  

В съответствие с установената факторна структура са образу-
вани три субскали на въпросника: Традиционни вярвания, Свето-
гледни вярвания и Конспиративни вярвания. Корелациите между 
субскалите са значими и положителни. Прави впечатление, че скали 
Традиционни вярвания и Светогледни вярвания корелират силно 
помежду си (r = 0,65, p = 0,000), докато корелациите на всяка от тях 
със скала Конспиративни вярвания е по-слаба (съответно r = 0,40, p 
= 0,000 и r = 0,43, p = 0,000). Това показва, че конспиративните 
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вярвания до известна степен се различават от традиционните и 
светогледните. Дескриптивните статистики на общата скала и суб-
скалите са показани в таблица 2.  

 
Таблица 2. Средни, стандартни отклонения, тест на нормалност 

на разпределенията, коефициенти на вътрешна консистентност алфа 
на Кронбах и т-тест за полови различия по общата скала и субскалите 

М 
Скала 

Брой  
айтеми Общо Жени Мъже SD 

Kolmogoro
v-Smirnov 

р 
α t (р) 

Скала 
Магическо 
мислене 

34 3,16 3,32 2,90 0,71 0,200 0,91 -3,957 (0,000) 

Традиционн
и вярвания 13 2,99 3,12 2,73 0,86 0,200 0,87 -4,147 (0,000) 
Светогледни 
вярвания 12 3,53 3,70 3,19 0,87 0,200 0,86 -5,243 (0,000) 
Конспиратив
ни вярвания 9 2,90 2,97 2,79 0,87 0,200 0,80 -1,395 (0,165) 

 
Резултатите, представени в таблица 2, показват, че разпре-

деленията на променливите са близки до нормалното, а вътрешната 
консистентност на скалите е отлична.  

От средните на субскалите, показани в таблица 2, се вижда, че 
изследваните лица се самооценяват най-високо по субскала Све-
тогледни убеждения, както удостоверява и т-тест за свързани 
извадки, според който има статистически значима разлика между 
Традиционни вярвания и Светогледни вярвания (t = -13,588, р = 
0,000) и между Конспиративни вярвания и Светогледни вярвания (t 
= -8,281, р = 0,000), докато разликата между Традиционни вярвания 
и Конспиративни вярвания не е статистически значима (t = 1,032, р 
= 0,304). Според тези резултати изглежда светогледните вярвания са 
най-широко приетата сред българите форма на магически убеж-
дения. 

Установяваме, че жените имат по-високи стойности по субска-
лите Традиционни вярвания и Светогледни вярвания, както и по 
общата скала за магическо мислене, но няма полови различия по 
скала Конспиративни вярвания. Резултатите за скала Традиционни 
вярвания потвърждават тези от предишни изследвания по отно-
шение на суеверните вярвания (Sica et al., 2002; Zebb & Moore, 
2003; Rudski, 2003; Futrell, 2011). 

Възрастта корелира слабо и отрицателно само със субскала 
Конспиративни вярвания (rS = –0,162, p = 0,032). Еднофакторният 
дисперсионен анализ не показва връзка на възрастта с общата скала 
и субскалите. Налични резултати от изследвания също показват, че 
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възрастта не разграничава последователно суеверните от несуевер-
ните индивиди (Zebb & Moore, 2003). 

Анализът на корелационните връзки на скалата за магическо 
мислене и нейните субскали с други променливи осигурява 
резултати, които могат да бъдат интерпретирани като свидетелства 
за тяхната критериална валидност. На основата на резултати от 
предишни изследвания са подбрани скали, измерващи невротизъм и 
възприет стрес (в първото изследване) и локус на контрола и 
рационално мислене (във второто изследване). 

 
Първо изследване (N=180) 
Скала Невротизъм от въпросника на Айзенк корелира слабо, 

позитивно с общата скала (r = 0,19, p = 0,019) и субскала 
Конспиративни вярвания (r = 0,24, p = 0,002). Същите корелации, 
разгледани отделно при жените и мъжете, показват, че при жените 
не се установяват значими корелации, докато при мъжете има 
връзки на невротизма с общата скала за магическо мислене (r = 
0,33, p = 0,010), със скала Светогледни вярвания (r = 0,30, p = 0,020) 
и Конспиративни вярвания (r = 0,31, p = 0,014).  

При цялата извадка е установена слаба, позитивна корела-
ционна връзка само между възприет стрес и Конспиративни 
вярвания (r = 0,15, p = 0,049), която е по-силна при мъжете (r = 0,25, 
p = 0,039); при жените не установяваме корелационни връзки на 
възприетия стрес със скалата за магическо мислене и нейните 
субскали. Изглежда конспиративните вярвания са свързани с 
невротизъм и стрес при мъжете, но не и при жените.  

 
Второ изследване (N=168) 
Във второто изследване не участва скала Конспиративни 

вярвания и съответно и общата скала.  
Скалата за локализация на контрола при цялата извадка 

корелира с Традиционни вярвания (r = 0,31, p = 0,000) и Све-
тогледни вярвания (r = 0,20, p = 0,010). Положителните корелации 
указват, че хората с по- изразен екстернален локус на контрола са 
по-склонни да поддържат традиционни и светогледни вярвания. 
При жените тези корелационни връзки са по-силни (съответно за 
традиционни вярвания r = 0,40, p = 0,000, и за светогледни вярвания 
r = 0,28, p = 0,002), докато при мъжете не се установяват значими 
корелации.  

Скала Рационално мислене не корелира с нито една от двете 
субскали при цялата извадка и в групата на мъжете, но при жените е 
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установена слаба отрицателна корелация с Традиционни вярвания  
(r = –0,18, p = 0,045) и със Светогледни вярвания (r = –0,18, p = 
0,047) – жените с по-високо магическо мислене имат по-слабо пред-
почитание към използване на рационалната система. В предишни 
изследвания скалата за рационално мислене от Рационално-пре-
живелищния въпросник (REI), която използваме и ние, също 
корелира слабо с магическо мислене (Epstein et al., 1996; Aarnio & 
Lindeman, 2005; Lindeman & Aarnio, 2007; King et al., 2007; Kingdon 
et al., 2011), без половите различия, установени в това изследване.  

На този ранен етап от валидизацията на скалата не можем да 
издигнем достатъчно обосновани допускания за причината за 
установените разлики в моделите на връзки между променливите 
при мъжете и жените.  

 
Заключение 
Като цяло, на основата на получените резултати може да се 

каже, че на този първоначален етап от валидизацията на Скала за 
магическо мислене резултатите показват ясна факторна структура, 
релевантна на теоретичните допускания, и отлична вътрешна 
консистентност на общата скала и на нейните субскали. На този 
етап не можем да твърдим, че е обосновано да се използва общата 
скала, и препоръчваме тя да бъде разглеждана като състояща се от 
три повече или по-малко самостоятелни дименсии със собствена 
концептуална специфика и, вероятно, с различно поведение във 
връзките си с други конструкти. 

 
Ограничения на изследването и насоки за бъдещи изследвания 
Едно важно ограничение на изследването е, че не е установена 

конвергентна валидност, тъй като засега няма конструирани или 
адаптирани за български условия други скали за магическо мисле-
не, както и тест-ретест надеждност, за да се провери времевата 
стабилност на характеристиката. Необходими са и още изследвания 
за връзки с други конструкти, потвърдени в предишни изследвания, 
за допълнително потвърждаване на критериалната валидност. 
Необходимо е и да се тестват хипотези по отношение на природата, 
източниците и последствията на магическото мислене, например 
чувство за смисъл, удовлетвореност от живота, психологично бла-
гополучие, нагласа „полага ми се“, големите пет черти, самооценка, 
креативност, BIS/BAS, социоикономически статус, образование и 
др.  
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Abstact: Most of the theories that explain the ways we make our daily 

decisions describe two major, qualitatively different means of processing 
information, often named Type 1 and Type 2 processing. However, Dijksterhuis 
et al. (2014) noted that dual-processing models leavd large portion of 
unexplained phenomena. Therefore, Type 3 processing was proposed. It is 
described as “prolonged thought”, capable of processing large amounts of 
information. We tested the effects of time (1 minute, 5 minutes, 5-6 hours) given 
for a judgment; and emotional severity of the language used to describe a 
dilemma, as variables in a model of moral decision making. The expectation 
was that more time elicits more utilitarian (rational) judgments; and that more 
colourful (i.e. expressional) language will produce more non-utilitarian 
judgements. The results showed no effect of time, however, more emotional 
expression style, showed less utilitarian moral judgements, which was in 
contradiction with our expectations.   

Keywords: decision making, moral judgements, information processing, 
utilitarianism.  

 
Introduction 
 
Most of the theories that try to capture and explain the ways in 

which we make our daily decisions, and the processes underlying them, 
suggest that there are two major, qualitatively different means of 
processing information (Strack & Deutsch, 2004; Gawronski & 
Bodenhausen, 2011; Stanovich & West, 2000) often named Type 1 and 
Type 2 processing. Type 1 processing is presumed to be fast, automatic, 
effortless, and useful when making quick estimations. Type 2 processing 
on the other hand is hypothesised to be slow, effortful, operating on the 
basis of rules. However, Dijksterhuis, Strick, Bos and Nordgren (2014) 
put forward the notion that the dual processing models are unable to 
account for a significant portion of processes and phenomena, like for 
example when we struggle with a problem, and then some time later the 
answer just pops up in our heads seemingly out of nowhere. Therefore, 
Type 3 processing was proposed (Dijksterhuis et al., 2014).  

Type 3 processing is characterized as largely unconscious, abstract 
and exploratory, goal-dependent, and largely but not completely 
effortless. This conception shares some important features with a theory 

mailto:th3yan3v@gmail.com
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developed earlier by Dijksterhuis and Nordgren (2006), namely the 
Unconscious Thought Theory (UTT; see also Dijksterhuis, 2004). While 
we are occupied with other activities, a part of our mind keeps working 
on the problem, and without us necessarily realising it, Type 3 
processing organizes, clusters, and polarizes chunks of information, 
making the relevant bits more accessible and leaving out what is less 
important (see e.g., Bos, et al., 2008).  It operates while consciousness is 
occupied with other activities, however, one needs to bear in mind what 
it is that one needs to figure out in order for the Type 3 processing to 
fulfil its purpose (Dijksterhuis et al., 2014). Another essential 
characteristic is that it takes time. Type 3 is proposed to consist of 
periods of “prolonged thought”, capable of processing large amounts of 
information. The idea behind Type 3 is in part based on the literature on 
Eureka experiences (Ghiselin, 1952, cited in Dijksterhuis et al., 2014).  

In the current study we turn to the domain of moral thought. Greene 
(2009) suggests and provides empirical evidence for the dual-processing 
theory of moral judgement, according to which both intuitive and 
emotional responses (theoretically responsive to Type 1), as well as more 
controlled cognitive responses (theoretically responsive to Type 2) play 
crucial, and in some cases, mutually competitive roles. Specifically, he 
argues that utilitarian moral judgements (the rational, pragmatic choice 
to sacrifice one for the greater welfare of others) are driven by controlled 
cognitive processes, while non-utilitarian judgements are driven by 
automatic emotional processes (Greene, 2009).  

There are many factors and variables one should control for when 
constructing a moral dilemma paradigm (for recent review see 
Christensen & Gomila, 2012). A recent study by Suter & Hertwig (2011) 
reports findings which indicate that when time pressure is forced upon 
moral decisions, they may vary a great deal depending on the period that 
is available for their consideration. The findings are in line with Greene’s 
(2009) model, showing that immediate (time-pressured) judgements tend 
to be less utilitarian, and that more controlled cognitive processes 
produce judgements that tend to maximize the outcome – more utilitarian 
moral judgements (Suter & Hertwig, 2011). However, the time 
manipulations in the Suter & Hertwig’s (2011) experiment were 
theoretically co-respondent to the two dimensions of a dual-processing 
model of morality. Therefore, the current study attempts to extend the 
model. The goal is to give Type 3 processing (or “prolonged thought”) 
some more time to process, and to find out if the result will be different 
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from an immediate judgement (Type 1) or judgments made after a period 
of conscious thought (Type 2). 

It is not clear whether a substantially longer period of time, in 
which people are just dealing with their daily duties, will produce 
systematic pattern of changes in their moral decision due to Type 3 
processing. The effect we hope to capture is described in Jonathan 
Haidt’s (2001) Social Intuitionist Approach to Moral Judgement model 
as the private reflection link – “in the course of thinking about a situation 
a person may spontaneously activate a new intuition that contradicts the 
initial intuitive judgement” (Haidt, 2001, p. 819). The assumption is that 
a sufficient period of time will allow Type 3 processing to weight, 
crunch, cluster, polarize, and evaluate all the information, integrate it 
with previous existing judgemental criteria, and come up with a refined 
judgement. To put it differently, the question is whether a period of 
“moral incubation” will have an effect on the final judgement, and in 
what direction does this effect manifests itself, in terms of degree of 
utilitarianism. 

 Another characteristic of Type 3 processing is assumed to be that 
the strength of the motivation to solve a particular problem determines 
how hard Type 3 will work. That is, when the motivation to solve a 
certain problem is high, Type 3 processing will work harder, although 
the person trying to solve the problem might be consciously occupied 
with something completely different (Dijksterhuis et al. 2014). In the 
moral domain, we assume that more emotional engagement with a moral 
dilemma will result in a stronger goal to come to an acceptable solution, 
compared to a dilemma that does not elicit such emotional engagement. 
Borg, Hynes, Van Horn, Grafton, and Sinnott-Armstrong reported an 
interesting study from an fMRI investigation of processing of moral 
dilemmas. According to their results, it makes an important difference 
whether a moral dilemma was formulated using technical vocabulary and 
abstract reasoning concepts, or more colourful descriptive and emotional 
expression style, as the latter approach produces a significant activation 
of brain structures related to emotional processing (Borg et al. 2006). 
However, they did not specify the direction of the effect, nor how that 
difference in processing resulted in practice (in terms of utilitarian versus 
non-utilitarian moral judgements). The investigation about the effects of 
the differences in the expression style used to formulate a moral dilemma 
scenario is included in the scope of the current study, by comparing the 
degree of utilitarian judgements as s function of colourful (emotional) 
versus plain (technical) expression style. 
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Hypotheses  
 
Following Greene’s dual-process theory (Greene, 2009), we assume 

that when people are given limited time to process a moral dilemma 
judgements will be less utilitarian. Further, when people are given 
substantial time to think we assume more controlled cognitive processes 
to take place, and this is expected to result in more utilitarian 
judgements. Following the same line of reasoning, it is expected that 
even more time given to respondents (theoretically co-respondent to 
Type 3 processing) will further increase the controlled, cognitive, 
deliberative processes, and therefore lead to even higher degrees of 
utilitarian judgements.  

The other manipulation in this moral decision making task is the 
expression style used to describe the dilemma scenarios. On the one hand 
there is the plain expression style, which uses strictly informative, using 
technical vocabulary. On the other hand there is the colourful expression 
style – using more descriptive adjectives and emotional statements - its 
purpose is to make the reader more emotionally engaged with the 
situation described. Therefore, we expect the dilemma scenarios 
described in colourful expression style, to evoke more emotional 
responses, which is hypothesised to make the goal to come to a solution 
to the dilemma stronger (Type 3 processing to work harder), which will 
result in less utilitarian judgements across the time-manipulated 
conditions.  

To sum up, we hypothesise that 1) the time between the moment 
when a person encounters a moral dilemma and the moment when they 
have to make a decision affects the moral judgement in a systematically 
predictable pattern, in a way that more time given to elaborate is to 
produce more utilitarian judgements; and 2) when colourful expression 
style is used, more emotional engagement is expected, which in turn is to 
make the goal to solve the dilemma stronger, consequently Type 3 
processing to work harder and produce more utilitarian judgements. 

 
Method 
 
Participants and Design 
Sixty-four native Dutch speakers (37 females), students from the 

Radboud University Nijmegen took part in the study. Participants were 
recruited via online advertisements on the Radboud Sona Research 
Participation System and Facebook, and were made the offer that 20 
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people will be randomly selected to win a 10 euro prize. After the data 
collection was finished, 20 lucky participants won a 10 euro prize.   

Participants were assigned to one of four conditions. In the first 
condition participants had smaller amount of time (1 min per scenario) to 
process and judge each moral dilemma (immediate condition). In the 
second condition participants had sufficient time to think (5 min per 
scenario) and process all the information available to make their final 
judgement (deliberative condition). In the third condition participants 
gave an immediate evaluation of the dilemma (1 min), and were 
instructed to keep bearing in mind that they will have to make a final 
judgement about the situation later - the same evening/afternoon (in 6-8 
hours). In the fourth condition, participants were given sufficient time to 
think about each dilemma (5 min per scenario), and again were 
instructed to keep in mind that they will give a final judgment the same 
evening/afternoon 6 to 8 hours later. The manipulation of time and 
measures across the conditions is also presented in Table 1. In conditions 
3 and 4 the period between the initial and the sequential judgement is 
assumed to be the “moral incubation” period, in which the effect of Type 
3 processing should take place. Therefore our main measure of the 
effects of Type 3 processing on morality is the difference between the 
initial moral judgements and the final decision made 6-8 hours later.  

 
Table 1. Manipulations of time and measures per condition 

Condition Time manipulation Incubation period Second measure 
1 1 minute to judge each 

scenario 
- - 

2 5 minutes to judge each 
scenario 

- - 

3 1 minute to judge each 
scenario 

6-8 hours 1 minute to judge 
each scenario 

4 5 minutes judge each 
scenario 

6-8 hours 5 minutes to judge 
each scenario 

 
Instruments 
Twelve moral dilemmas were borrowed from the battery used by 

Joshua Greene in “Cognitive Load Selectivity Interferes with Utilitarian 
Moral Judgement” (Greene et al., 2008). The original twelve dilemmas 
were used as plain, assuming that they are strictly informative enough. 
However, the same 12 dilemmas were transformed into colourful ones. 
Meaning that they remained unchanged in terms of agents involved, 
intentionality, amount of harm done etc., but they were transformed in a 
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way that they contained more adjectives, emphasising the emotions and 
feelings of the agents. In sum, they included statements that were 
supposed to make the participants more emotionally engaged. Out of the 
total pool of 24 dilemmas, the 6 colourful, that were assumed to be the 
most emotionally engaging ones, and 6 plain dilemmas were chosen, and 
consisted the 12 dilemmas per condition. 

 
Procedure 
After participants agreed to take part in an online experiment, 

which examines morality and the way in which people make moral 
decisions, they were sent an email with instructions about the nature of 
the experiment and the dilemmas that they are about to encounter, and 
the link to the study. Participants completed the online survey at home. 
After they viewed the instructions, the first moral dilemma scenario 
appeared on the screen. Having read the scenario, they were asked to 
press the next button and proceed to the next page, where there was a 
timer counting from 1 min to zero in condition 1 and 3, and from 5 min 
to zero in condition 2 and 4. Below the timer was the question, asking 
participants if they think that the proposed action in the current dilemma 
scenario is appropriate or not, given the circumstances. The proposed 
action basically comes down to hurt one or a few persons in order to save 
a larger number of other people. Participants indicated their answer by 
dragging a 100 unit slider ranging from “Yes, definitely” to “No, 
absolutely not”. The slider was initially placed at the middle, which 
represents a value of 50. Dragging the slider closer to “Yes, definitely” 
assigned higher value (closer to 100), and meant that the respondents 
think that the proposed action is appropriate. Willingness to undertake 
the action represented more utilitarian moral judgement, and conversely, 
placing the slider closer to “No, absolutely not” assigned lower value 
(closer to 0) and represented less utilitarian moral judgement.  

This research was approved by the ethics committee of Radboud 
University Nijmegen.  

 
Results 
The data set was normally distributed, and contained no outliers, 

operationalized as 2.5 standard deviations away from the mean, which 
allows us to proceed with further analyses. We wanted to find out 
whether there was an effect of the differences in time for respondents to 
come to a decision about a dilemma, and of the differences in the 
expression style used to describe a dilemma.  We did a MANOVA with 
expression style as a within-subject factor (colourful versus plain) and 
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time condition as a between-subject factor (conditions 1, 2, 3, and 4). 
There was a main effect for expression style found f(1,56)= 6.85, p = 
.01, eta2 = .11. No interaction was found with the between subject factor 
condition, meaning that there was no difference of the effect of 
expression style between different conditions. There were also no 
significant effects found for the different periods of time to judge a 
dilemma, as for the effect of incubation period.  

 
Table 2. Means (and standard deviations) of levels of utilitarian 

judgements across conditions. 
Condition 1 Condition 2 Condition  3 Condition  4 

Colorful Plain Colorful Plain Colorful Plain Colorful Plain 
56.13 

(12.82) 
51.58 

(14.54) 
55.61 

(16.90) 
54.80 

(17.61) 
56.78 

(12.43) 
55.19 
(8.45) 

54.10 
(11.62) 

46.27 
(16.65) 

 
As can be seen from Table 2, the differences between the means of 

utilitarian judgements between conditions are in the opposite of the 
expected direction. This means that the colourful expression style, which 
was supposed to elicit emotional engagement and therefore less 
utilitarian judgements, actually produced more utilitarian judgements. 

 
Discussion  
 
We hypothesized that the time between the moment when a person 

encounters a moral dilemma and the moment when they have to make a 
decision affects the moral judgement in a systematically predictable 
pattern, in a way that more time given to elaborate is to produce more 
utilitarian judgements. And also that when colourful expression style is 
used, more emotional engagement is expected, which in turn is to make 
the goal to solve the dilemma stronger, consequently Type 3 processing 
to work harder and produce more utilitarian judgements. 

The results show that it does not make statistically significant 
difference whether participants had to judge a dilemma for 1 or for 5 
minutes. From the individual reaction times of participants, it became 
obvious that there weren’t any meaningful differences between 
conditions at all. In fact, only one participant out of the whole sample 
took more than one minute to judge a scenario. This notion leads to the 
conclusion that one minute is obviously too long period time to expect 
that it will capture the fast, primary emotional response to a moral 
dilemma. It appears that it is more than enough for controlled cognitive 
processes to take place and account for the decision making process, 
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which means that the study examines the same effect across the first 
measures in conditions 1, 2, 3 and 4. Still, that does not explain the lack 
of significant differences between the first and the second measures of 
condition 3 and 4. If 6 to 8 hour period between the first and the second 
judgement had a systematic effect over moral dilemmas in a direction of 
more controlled cognitive processes, therefore more utilitarian moral 
judgments, a significant difference between the first and second measure 
should have been observed. The lack of such significance suggests that 
more research is needed to demonstrate the methodological errors in the 
current design, and to firmly establish the level of significance and 
direction of the effects in question. 

The difference between the Colourful and Plain expression style we 
observe is in direction of lower levels of utilitarian judgements when a 
dilemma is described in plain expression style across all conditions. The 
tendency for colourful expression style to elicit more moral judgments 
raises an interesting incongruity, as it has been well established that 
emotional processes are associated with non-utilitarian moral judgements 
(e.g. Greene et al. 2008). So, it is rather surprising that a dilemma 
described in a way that was supposed to elicit more emotional 
engagement was judged in a way, associated with less emotional 
processing, and more deliberative (thoughtful) reasoning. One possible 
explanation might be that simply the process of “colouring” a moral 
dilemma scenario did not result in the desirable emotional engagement. 

In conclusion, further research is definitely needed to shed some 
more light over the issues concerning the time periods between repeated 
measures of moral judgments. Also, the opposite of hypothesised 
expression style used to describe a dilemma scenario produced more 
questions than answers, meaning that more emotional expression style 
does have some influence, but more research is needed to pinpoint the 
exact properties of this effect. The relationship between an expression 
styles aiming at eliciting emotional response versus strictly informative 
one is yet to be firmly established. 
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МОДЕЛИ НА ИНТИМНО ПАРТНИРАНЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
ОТ ПАРТНЬСРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Катя Пенева1, Румяна Божинова2 

1БАН – ИИНЧ, департамент „Психология” 
2БАН – ИИНЧ, департамент „Психология” 

 
Резюме: Настоящето изследване анализира отношенията в интим-

ната двойка в зависимост от модела на функционирането й – кратки и 
необвързани отношения, сериозна връзка без съжителство, съжителство 
без брак, съжителство с брак. Отношенията са проследени в аспектите: 
свързаност, адаптивност, общуване и удовлетвореност. Удовлетворе-
ността е третирана като ключова променлива и е изучена връзката й с 
останалите аспекти на двойковите отношения. Изследването е про-
ведено върху 426 лица. Приложен е FACES ІV Package - психометричен 
метод, разработен от D.Olson (Olson, D. (2010), адаптиран за български 
условия. 

Ключови думи: интимна двойка, отношения, свързаност адаптив-
ност общуване, удовлетвореност, 

 
 

COUPL’S MODELS AND SATISFACTION FROM RELATIONS 
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Abstract: The present study analyzes the relationships in an intimate 

couple depending on the model of its functioning - short and untied rela-
tionships, serious relationship without cohabitation, cohabitation without 
marriage, cohabitation with marriage. Relationships are traced in the aspects: 
connectivity, adaptability, communication and satisfaction. Satisfaction is 
treated as a key variable and its relationship to the other aspects of pairs has 
been studied. The study was conducted on 426 individuals. Applied FACES IV 
Package - a psychometric method developed by D. Olson (Olson, D. (2010), 
adapted for Bulgarian conditions. 

Keyword: couple, relationships,, connectivity, adaptability, communi-
cation, satisfaction 

 
Теоретични предпоставки 
Проучванията през последните десетилетия в развитите страни 

и у нас показват наличие на значителна динамика в семейните 
отношения. На първо място в световен мащаб забележимо нараст-
ват разводите. Сочи се, че техния среден процент в САЩ в началото 
на века надхвърля 53% (Gurman, A.,2008). В някои европейски 
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страни като Португалия, Чехия и Унгария, той е над 60%, в Белгия 
достига 71% ( НСИ, 2014, 2015). Подобни са данните и за България, 
където още в 2010 година процентното съотношение разводи/ 
бракове е 47%.  

Едновременно с нарастването на разводимостта, включително 
у нас, се наблюдава тенденция за намаляване броя на сключените 
бракове. Според анализа на НСИ, причина за това е увеличаващото 
се разпространение на т.н „фактически бракове“ или съжителство 
на семейни начала без формално сключен брак. Все повече млади 
хора предпочитат съвместното съжителстване без да сключват 
граждански брак (НСИ, 2015). 

Повечето изследователи са склонни да третират отбелязаните 
тенденции като признаци за дестабилизиране на традиционните 
брачно регламентирани семейни отношения. (Стоянов, П., 1988, 
Спасовска, Л. (2000). Възниква въпросът дали подобна дестаби-
лизиране и промени са предпоставка за намиране и развитие на по-
жизнени модели на двойкови и семейни отношения, в които хората 
ще се чувстват по-щастливи, което провокира и представяното в 
настоящата работа емпирично изследване. 

Сериозен подход за изследване на двойковите отношения 
предлага Д. Олсон. Съгласно разработения от него теоретичен 
модел и изследователски метод, отношенията в двойката са отра-
зени в четири основни измерения. Първо, това е свързаност на 
двойката. Тя се определя като „емоционалните връзки, които 
съществуват между членовете на двойката или семейството“(Olson, 
2010). По същество свързаността е аспект на семейните и двой-
ковите отношения, който отразява баланса между чувството на 
отделеност и чувството на свързаност между партньорите в двой-
ката. Балансираният модел на свързаност, (означен с термина 
кохезия), предполага възможност членовете на двойката или се-
мейната общност да могат едновременно да се чувстват автономни, 
като в същото време разчитат на взаимната си подкрепа. При 
полярен вариант на отношения една от тези възможности е огра-
ничена за сметка на другата. При оплетен тип отношения партньо-
рите са склонни да се задушават взаимно, ограничават взаимо-
действията изключително само в тесния двойков или семеен кръг и 
се поставят в много голяма зависимост помежду си. Обратно – при 
неангажираните отношения, партньорите са напълно самостоятел-
ни, но нямат достатъчна подкрепа, емоционална близост и въз-
можности за смислени съвместни дейности, което ги прави често 
уязвими и неудовлетворени. 
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Второто основно измерение е адаптивност в двойковите и 
семейните отношения. Тя основно се свързва с възможността за 
баланс между промяната и стабилността в отношенията. Гъвка-
востта се определя като възможност за промяна по отношение на 
упражняването на лидерска роля (контрол и дисциплина), разпре-
делението на ролите в двойката и семейството (ролеви отношения и 
модели на договаряне), определянето и промяната на правилата в 
съвместния живот. Много ниското ниво  на гъвкавост е означено 
като скованост, а изключително високата гъвкавост като хаотич-
ност. Здравословните семейни отношения се характеризират с 
добър баланс между способността на системата да постига сигур-
ност и да се променя. 

Третото, ключово измерение на двойковите и семейните отно-
шения е общуването. То се приема като катализиращо пълно-
ценната изява на предходните две, не като равнопоставено на тях. 
Специфичните измерения на комуникацията в двойката и семей-
ството са умение за слушане, за изразяване, за себеразкриване, 
яснота на посланията, последователност в комуникацията, израз на 
уважение между партньорите, взаимно зачитане на позициите, на 
потребностите и интересите на партньорите. 

Четвъртото измерение е удовлетвореност от двойковите и 
семейните отношения, което включва удовлетвореността от емо-
ционалната близост между партньорите в двойката, от способността 
да се справят със стреса, от умението им да се адаптират към 
промените, от способността им да споделят позитивни преживя-
вания, удовлетвореност от качеството на общуването, способността 
им да се справят с конфликтните ситуации, от съвместното пре-
карване на времето, удовлетвореност от начина, по който се об-
съждат проблемите, от коректността  при отправяне на критични 
бележки, от съпричастността и ангажираността, която проявяват 
един към друг. 

Теоретичният модел (Циркумплексния модел на Д.Олсон) и 
основаният на него изследователски инструмент (FACES IV 
Package) отразяват базисни аспекти на двойковото и семейното 
функциониране, напълно съвместими с множество различни теоре-
тични постановки и категории, свързани с човешките взаимоот-
ношения (Olson, 2000, 2010). Това е особено важно от гледна точка 
на възможността, която конкретния модел и оценяващ инструмент 
дават за прецизно изследване и оценка на семейните отношения.  
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Цел, задачи и хипотези на изследването 
 
Целта на настоящата работата е да се изследват партньорските 

отношения и удовлетвореността на индивида от тях при различни 
форми (модели) на интимно партниране – съжителство с брак, 
съжителство без брак (на семейни начала), сериозна връзка без  
съжителство, кратки и необвързани отношения. 

Задачите на изследването са: 1. Изучаване на индивидуалната 
оценка за свързаността в партньорските отношения при раз-
личните модели на партниране, по отношениие на показателите: 
кохезия, оплетеност и неангажираност; 2. Проследяване на инди-
видуалната оценка за адаптивността в партньорските отноше-
ния, при различните модели на партниране, по отношение на 
показателите: гъвкавост, скованост и хаотичност; 3. Проучване на 
индивидуалната оценка за общуването при различните модели на 
партниране; 4. Изучаване на индивидуалното възприемане на удов-
летвореността от двойковите отношения при различните модели 
на партниране; 5. Проучване на връзката на удовлетвореността с 
различните аспекти на партньорските отношения. 

Хипотеза: Предполагаме, че партньорските отношения при 
интимната двойка имат специфична изразеност в зависимост от 
модела на партниране (съжителство с брак, съжителство на семейни 
начала, сериозна връзка без съжителство, кратки и необвързани отно-
шения) и че удовлетвореността на индивида е свързана с характера 
на свързаността, адаптивността и общуването между партньорите.  

Методология  
Изследвани лица. В изследването участват случайно избрани 

426 лица, на възраст от 18 до 80 години, 120 мъже и 324 жени. На 
Таблица 1 е посочена тяхната разпределеност по отношение на 
изучаваните модели на партниране.  

 

Таблица 1. Модели на партниране - изследвани лица  
Модели на партниране Брой лица % Средна 

възраст 
Кратки и необвързани отношения 82 18,5 29 

Сериозна връзка, без съжителство 97 21,8 27 

Съжителство на семейни начала 78 17,6 33 

Съжителство с брак 169 38,1 45 

Общо 426 95,9  
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Методи. В изследването е приложен FACES ІV Package - 
психометричен метод, разработен от D.Olson (Olson, D. (2010), 
адаптиран за български условия от Р. Бостанджиев (Бостанджиев, Р, 
2015). Той съдържа 62 въпроса, групирани в 6 подскали. Чрез 
конкретния инструмент се оценяват двете основни измерения на 
семейното функциониране – свързаност и адаптивност. За всяко 
от тези измерения има по една балансирана скала, която регистрира 
поведенията, изразяващи баланс между крайните полюси. Конкрет-
ните измерение се оценя и чрез още две скали, които отразяват 
двата полюса на нарушения  баланс - за измерението „Свързаност“ 
това са скалите „Кохезия“, „Оплетеност“ и „Неангажираност“, а 
за измерението „Адаптивност“ това са скалите „Гъвкавост“ 
„Скованост“ и „Хаотичност“. Третата скала е насочена към измер-
ване на общуването. При нея с помоща на 10 айтема се отразява 
спецификата на комуниикацията в двойката (подробно отразено по-
горе) и последната подскала е удовлетвореност, която също 
включва 10 айтема, насочени към разкриване на удовлетвореността 
от двойковите отношения (съответно на посочените по-горе 
аспекти). 

Процедурата на изследването е традиционна. Изследваните 
лица в удобно за тях време са помолени да попълнят (анонимно) 
предложеният им въпросник.  

Получените от изследването данни са обработени с помощта на 
статистическите методи честотен, дисперсионен и корелационен 
анализ.  

 
Резултати и обсъждане 
 
На първо място съответно на поставените задачи е изследвана 

свързаността, близостта в партньорката двойка. То е реализирано на 
основата на показателите кохензия, оплетеност и неангажираност. 

Съгласно показаните на фиг. 1 резултати, кохензията e добре 
изразена при трайни партньорски отношения. Според  оценката на 
включените в изследването лица, е  най-висока при брак,  (29,52), на 
второ място при съжителство (29,44), и на трето място при сериозна 
връзка, без съжителство (29,31) – без обаче значимо различие 
между тях. В същото време кохезията при кратките и необвързани 
отношения (24,89) е значимо по-ниско изразена в сравнение с трите 
форми на трайно партниране (F=16,67, p=0,001).  
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Фигура 1. Свързаност в интимната двойка в зависимост от модела  
на  партниране – 1. Кратки и необвързани отношения, 2. Сериозна 
връзка без съжителство, 3.Съжителство без брак ( на семейни 

начала), 4. Съжителство с брак 
 
Резултатите за показателя „оплетеност” бележат подобна на 

посочената по-горе тенденция. Той е по-високо изразен при трите 
форми на трайни партньорски отношения – при брак (25,41), при 
съжителство без брак (24,5) и при сериозна връзка (24,94). От друга 
страна оплетеността е по-ниска при „кратките и необвързани отно-
шения” (22,90) – значимо по-отношение на „сериозна връзка” и по 
отношение на „брак” (f=5,88; p=0,001), но не е съществена по 
отношение на «съжителство с партньор».   

Третият показател за свързаност „неангажираност” също 
очерта специфични тенденции. Той е значимо по-високо изразен 
при „кратки и необвързани отношения”(19,90) в сравнение с 
останалите по-трайни форми на партниране, където съответните 
средни са: 17,29 при „сериозна връзка”, 16,44 при „съжителство” и 
17,22 при „брак” (f = 9,68; p=0,001). Прави впечатление, че този 
показател е най-нисък при съжителство на семейни начала.  

На второ място е изследвана адаптивносттта в партньорската 
двойка, като са проследени показателите гъвкавост, скованост и 
хаотичност. Съгласно показаните на фиг. 2 резултати, гъвкавост-
та е най-добре изразена при двойки в съжителство с брак (18,72), 
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на второ място при двойки с кратки  и необвързани отношения 
(18,36) и при сериозна връзка без съжителство (18,12), и най слабо 
при съжителство без брак (16,95). Значима разлика се установява 
между съжителство с брак и съжителство без брак (f=2,64, p=0,05).  

По отношение на сковаността като измерение на партньор-
ските отношения не се открива съществено различие между изуча-
ваните модели на партниране. Заслужава обаче да се отбележи, че 
тя (сковаността) е сравнително добре изразена, често по-високо от 
гъвкавостта – при брак е 20,49, при връзка без съжителство 20,29. 
Най-слаба е при съжителство без брак. 

Третият показател за адаптивност е хаотичност. Значима раз-
лика ((f=3,60, p=0,01) се отчита между най-високата му изразенност 
при „кратки и необвързани отношения”(19,15), и най-ниска - при 
съжителство без брак  (16,94) . Той се доближава при брак (17,48) и 
сериозна връзка без съжителство  ((17,97).  

 

 
 

Фигура 2. Адаптивност в интимната двойка в зависимост от модела  
на партниране – 1. Кратки и необвързани отношения, 2. Сериозна 
връзка без съжителство, 3.Съжителство на семейни начала,  

4. Съжителство с брак 
 
За настоящето изследване общуването също представлява спе-

циален интерес. Нейното проследяване при различните партньорски 
статуси (фиг. 3) показва, че тя е много добре изразена при моделите 
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на трайни партньорски отношения. Според  оценката на включените 
в изследването лица, е най-висока при сериозна връзка без съжи-
телство (42,08), на второ място при брак (39,78), и на трето място 
при връзка със съжителство (39,24). Комуникацията при кратките и 
необвързани отношения (35,34) е най-ниско изразена. Различието 
между отделните форми на партниране е значимо (f=9,16, p=0,001), 
с изключение  наличнто между брак и съжителство без брак.  

 

 
 

Фигура 3. Общуването в двойката в зависимост от модела  
на партниране 

 
Удовлетвореността е следващото изследвано измерение на 

партньорските отношения в двойката. То се третира като ключово 
от гледна тока оценката на качеството на партниране. Според 
получените резултати (фиг.4), удовлетвореността е  най-висока при 
сериозна връзка, без съжителство (41,09), на второ място при брак 
(39,93), и на трето място при връзка със съжителство (39,53). Моде-
лът на партниране «сериозна връзка без съжителство» се откроява с 
по-високата си удовлетвореност. В същото време удовлетворе-
ността при «кратките и необвързани отношения» (33,06) изпъква с 
много по-ниската си изразеност в сравнение с всички други форми 
на партниране (f=17,51, p=0,001). 
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Фигура 4. Удовлетвореност от отношенията в двойката в зависимост 
от модела на партниране 

 
Проследените по-горе резултати дават възможност за характе-

ризиране на партньорските отношения във всеки от изучаваните 
модели на интимно партниране. «Сериозната връзка без съжи-
телство» се очерта като носеща най-висока удовлетвореност на 
включения в нея индивид. Тя е свързана с високо качество на 
общуването в двойката и с добре балансиран модел на свързаност 
(наличие на автономност, но и подкрепа). В същото време 
партнирането не се отличава с достатъчно гъвкавост, то по-скоро 
предполага зависимост на партньорите и фиксираност в техните 
отношения.  

«Съжителството с брак» също е свързано с по-ниска, но 
достатъчно добре изразена удовлетвореност на отделния партньор. 
Формираните при този модел отношения са приблизително еднакви 
с отношенията при «Сериозната връзка без съжителство» - висока 
балансираност между автономост и свързаност, «сковаността» в 
отношенията с преимущество пред проявите на гъвкавост и хаотич-
ност, високо качество на общуване.  

«Съжителството без брак» (на семейни начала) носи опреде-
лени отличителни характеристики. То също е свързано с добре 
изразена удовлетвореност от връзката в двойката и с достатъчно 
висока оценка за качеството на общуването. Но високата позитивна 
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балансираност във връзката, тенденцията към поддържане на зави-
симост между партньорите (оплетеност) са съпроводени от по-слабо 
изразена неангажираност (предполагащо по-сериозна ангажира-
ност) в сравнение с другите модели на партниране. В същото време 
се отбелязва по-неопределана адаптивност в партньорските отно-
шения, отразена в по-слаба гъвкавост, по-ниска скованост и по-
ниската хаотичност в отношенията. Посочените особености свиде-
телстват за известна предпазливост в определени аспекти на парт-
нирането в двойката. 

Партнирането при «кратките и необвързани отношения» 
съществено се отличава от установеното при трайните модели на 
интимна връзка. Преди всичко то се характеризира с по-ниско 
изразена удовлетвореност. Тази тенденция се изявява на фона на 
констатираната в изследването по-ниска позитивна (балансирана) 
близост, по-слаба зависимост и по-определена неангажираност на 
партньорите. От друга страна се отбелязва добре изразена гъвкавост 
в отношенията в сравнение с другите модели на партниране и по-
изразена хаотичност. Качеството на общуване е в синхрон с общата 
тенденция на по-ниски показатели на партнирането.  

 
Таблица 2. Връзката на удовлетвореността с отделните 

измерения на партньорските отношения при различните модели на 
партниране – корелационен анализ (коефициентr на корелация r) 

Модели на 
партниране 

К
ор
ел
ац
ия

 

ко
хе
зи
я 

оп
ле
те
но
ст

 

не
ан
га
ж
ир
ан
ос
т 

гъ
вк
ав
ос
т 

ск
ов
ан
ос
т 

ха
от
ич
но
ст

 

об
щ
ув
ан
е 

кратки, 
необвързващи 
отношения 

удовлетво-
реност 0,82ххх 0,72ххх – 0.31хх – 0,17х – 0,35хх 0 – 0,84ххх 

сериозна връзка 
без съжителство удовлетво-

реност 0,55хх 0,57хх – 0.18х – 0,33хх 0 – 0,43хх – 0,80ххх 

съжителство без 
брак удовлетво-

реност 0,58хх 0,44хх – 0.52хх – 0,23xx 0 – 0,46хх – 0,78ххх 

съжителство с 
брак удовлетво-

реност 0,67ххх 0.55xx – 0.41xx – 0,18x – 0,15 – 0,35 – 0,81ххх 
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Последната задача, която си постави изследването е да изучи 
връзката на  удовлетвореността с отделните аспекти на двойковите 
отношения. От Таблица 2 се вижда, че при всички форми (модели) 
на партниране, общуването се откроява като аспекта най-значимо 
свързания с удовлетвореността – коефициентът на корелация 
варира от 0,78 до 0,84. На второ място удовлетвореността е свър-
зана с кохезията (баласираната свързаност между партньорите) и с 
оплетеността (зависимостта между партньорите). Тя обаче е в 
опозиционна връзка най-общо с неангажираността (съответните 
коефициенти на корелация варират  между -0,18 и - 0,52), с хаотич-
ността (коефициенти на корелация между -0,35 и -0,46) и гъвка-
востта (коефициенти на корелация  между -0,17 и – 0,33). Съще-
временно трябва да се отбележи, наличие на определени специфики 
в изучаваната връзка, съобразно модела на партниране (отразено в 
посочените вариации на  корелационните коефициенти). Те могат 
да се обяснят с изразеността на отделните аспекти на партнирането 
в рамките на модела. 

 
Изводи 
Моделите на интимно партниране са свързани с конкретна и 

специфична изразеност на отношенията в двойката в аспекта на: 
преживяваната и изразяванта близост, проявяваната гъвкавост във 
взаймоотношенията, качеството на общуване, удовлетвореността от 
партньорските отношения.  

Удовлетвореността от партнирането в двойката при всички 
модели, независимо от тяхната специфика е свързана преди всичко 
с качеството на общуването и с баланса в преживяваната и изразя-
ваната близост. Удовлетвореността обаче е свързана положително и 
с прекалената зависимост между партньорите, която до голяма 
степен предполага «вкопчване» в партньора. Тази тенденция проти-
воречи на заложеното в модела разбиране, според което подобна 
характеристика на общуването в двойката препятства емоционал-
ния комфор в отношенията. 

Трайно формираните модели на интимна връзка се отличават с 
по-голяма удовлетвореност на индивида от отношенията в двой-
ката. Съществена предпоставка за това вероятно е стабилността на 
връзката,  изпитания и утвърден модел на функционеране. Известна 
тенднция към по-висока удовлетвореност показват лицата вклю-
чени в «сериозна връзка без съжителство», възможно предпоста-
вено от по-високото качество на общуването, съобразно установе-
ната в това отношение тенденция. 
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Най-ниска удовлетвореност от отношенията в двойката се 
отбелазва при краткотрайния модел с необвързващи отношения. 
Неговият потенциал във всеки положителен аспект на 
партнирането, съгласно резултатите от изследването е ограничен. 
Иизключение прави гъвковостта (адаптивността,) предполгаща по-
голяма свобода във връзката, включително хаотичност. Това най-
вероятно рефлектира върху преживяваната удовлетвореност/не-
удовлетвореност от индивида, включен в конкретния модел на 
интимно партниране.   
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Резюме: Софтуерната индустрия е най-бързо развиващият се 

сектор в българската икономика, но недостигът на квалифицирани 
специалисти възпрепятства корпоративния растеж. Основната цел на 
настоящата статия е да  установи какъв е балансът между професио-
нален и личен живот на работещи в софтуерните компании. Раз-
глежданият баланс е значим организационен фактор, който води до 
съвместяване интересите на бизнес компаниите с тези на техните 
служители. За постигане на  поставената цел e разработена скала за 
измерване на баланса между личен и професионален живот. В 
проведеното емпирично изследване със 101 софтуерни специалисти ска-
лата показва добри психометрични характеристики. Резултатите 
представят детайлен анализ на различни аспекти на съвместяване на 
изискванията на професионалните ангажименти и тези от личния 
живот при софтуерните специалисти. 

Ключови думи: софтуерни специалисти, баланс между профе-
сионален и личен живот, софтуерни компании 
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Summary: The software industry is the fastest growing sector in the 

Bulgarian economy, but the shortage of qualified professionals hampers 
corporate growth. The main purpose of this article is to explore the work-life 
balance of software engineers. The balance being considered is a significant 
organizational factor that brings together the interests of business companies 
with those of their employees. To achieve this goal, we developed a new 
measure of the work-life balance. In the empirical study with 101 software 
specialists, the scale shows good psychometric properties. The results provide a 
detailed analysis of various aspects of work-life balance of software experts. 
Data-derived suggestions for human resource management optimization in 
software companies complete the analysis.      

Key words: software professionals, work-life balance, software companies 
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Софтуерната индустрия е водещ сектор в икономиката на 
България, който е нараснал тройно за последните 10 години. По 
данни на БАСКОМ Барометър за 2017 година секторът предоставя 
близо 22 700 работни места и осигурява над 2% от брутния вътре-
шен продукт, като средното възнаграждение е едно от най-високите 
в страната. Броят на чуждестранните инвестиции в сектора нараства 
ежегодно. От гледна точка на пазара на труда и по-специално на 
предлагащите труд в сферата на софтуерните технологии, фокусът 
при избор на работодател е върху работата – това тя да бъде 
интересна, предизвикателна, смислена, извършвана по професио-
нален начин, да предоставя възможност за развитие и непрекъснато 
учене. За работещите в областта на софтуерната индустрия са 
важни също и гъвкавостта на работното време и възможността за 
съчетаване на професионалния и личния живот. (БАСКОМ 
Барометър, 2017) 

В съвременното общество възможността за управляване на 
съотношението между стресираща работа и отделяне на качествено 
време за семейството се превръща в голямо предизвикателство. 
Терминът „баланс между работа и личен живот“ често се използва 
от организациите както във външната, така и в тяхната вътрешната 
комуникация, с цел подчертаване атрактивността на съответната 
компания като работодател. Същевременно се отчита нарастване на 
нуждите и очакванията от страна на работещите в тази насока. Това 
до голяма степен се дължи на нарастващите изисквания на 
работното място, което на свой ред затруднява хармонизирането 
между професионалния и личния живот на отделните служители. 

Прието е политиките и практиките, свързани с баланса работа 
– личен живот да се причисляват към дейностите и стратегиите 
насочени към управление на многообразието в рамките на органи-
зацията. Изследванията показват, че политиките, които помагат на 
служителите да постигнат баланс между работата и личния си 
живот, са свързани с по-висока удовлетвореност от работата. Освен 
това, ако служителите могат да управляват собственото си време, те 
са по-малко склонни да отсъстват от работа. Резултатите от проуч-
вания сочат, че конфликтът работа – семейство е свързан с неудов-
летвореност от работата, намерения за напускане и стрес, докато 
конфликтът семейство – работа води до стрес и отсъствия от страна 
на служителите (Luthans, 2010). 
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Конфликтът семейство–работа 
 
Преходът към родителство изглежда период, характеризиращ 

се с повишено ниво на стрес, в което се осъществяват значителни 
промени в отношенията, отговорностите и заниманията на семей-
ната двойка. Начинът, по който хората съвместяват платената си 
работа с домакинството и отговорностите си в семейството, често 
води до конфликт между семейството и работата. Както показват 
научните изследвания, свързаните с организацията последици от 
такъв конфликт включват неудовлетвореност от работа, отсъствия, 
намерение за напускане и стрес. Високите равнища на конфликт 
между семейството и работата изглежда е свързан и с ниско 
равнище на организационна ангажираност. (Luthans, 2010) 

Голям брой изследвания свързват родителските отговорности 
на работещите двойки с честотата на конфликти в семейството. Тъй 
като срещат повече изисквания и имат по-малък контрол над своето 
време, родителите изглежда срещат повече трудности при балан-
сиране на трудовите и дейностите от личния живот, отколкото           
това става при хората, които нямат деца. Подобни резултати са 
докладвани от Галински, Бонд и Фридман (Galinsky, Bond and 
Friedman,1996). Те установяват, че родителите показват значително 
по-високи нива на конфликти между работата и семейния / личния 
живот, отколкото тези, които не са родители. В изследване, про-
ведено в България, е установено, че интензивните служебни анга-
жименти оказват негативно влияние върху отношенията родители-
деца (Андреев, 2013). Има се предвид, че поради прекалената си 
заетост, родителите могат да направят пропуски  в общуването с 
децата, в тяхното възпитание или да не са в състояние да бъдат до 
децата си във важни за тях моменти от живота им. 

По отношение на последиците за семейството, става ясно, че 
конфликтът между семейството и работата води до намаляване на 
удовлетвореността от отношенията в семейството (Rotondo et al., 
2003), претоварване на родителите, закъснения и отсъствия в семей-
ството, лошо представяне в семейните роли и липса на подкрепа 
между членовете на семейството (Adams et al., 1996; Frone, Yardley 
and Markel, 1997). Осигуряването на баланса и преодоляването на 
конфликтите зависи в голяма степен и от ценностите на членовете 
на семейството (Carlson and Kacmar, 2000). Но конфликтните изиск-
вания на професионалния и личния живот могат да имат висока 
социална цена в условията на демографска криза, като водят до 
избягването на родителство. Осигуряването на баланс между 
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семейството и професията се разглежда от някои автори като 
инструмент за ефективна семейна политика в тези условия (Коцева 
и Димитрова, 2013). 

Тъй като все повече жени заемат ръководни длъжности, 
въпросът за баланса между работните задачи и личния живот за тях 
става по-остър. Въпреки това, те също искат да имат щастлив личен 
живот и да направят всичко възможно, за да успеят и в двете 
области на живота. Това е проблем предимно разглеждан като 
съществен за жените, особено за тези, които са едновременно нато-
варени с високо отговорна корпоративна заетост и имат и семейни 
задължения (Parasuraman and Simmers, 2001). Данните показват, 
обаче, че в семействата, в които грижата за децата е споделена 
между родителите, мъжете изпитват сходни равнища на конфликт 
между професионалния и семейния живот като жените (Hughes and 
Bozionelos, 2007).  

В литературата основните изследвания върху конфликта между 
работата и семейството използват думата "семейство" като 
обикновено означаваща отговорности по грижите за децата. Малко 
се знае за конфликта между работа и личeн живот на хора, които не 
живеят в семейна структура, която включва деца и за несемейните 
(Waumsley et al., 2010). В изследване проведено в Румъния се 
оказва, че когато се сравняват четирите категории служители – 
неженени, женени без деца, женени с деца под 18 години и женени 
с деца над 18 години – не се установяват статистически значими 
различия  в нивото на равновесие между професионалния и личния 
живот (Panisoara  and Serban, 2013). 

 
Различия между поколенията в предпочитанията за баланс 

на работа и личен живот 
 
Данни от проучване на Сенамо и Гарднър (Cennamo and 

Gardner, 2008) сочат, че най-младото поколение на трудовия пазар 
има силни предпочитания за баланса между работа и личен живот и 
е готово да напусне организация, която не му го предоставя. Друго 
изследване показва, че при по-младите хора се увеличават техните 
очаквания на работното място и „много млади служители се 
противопоставят на засилващата се тенденция за удължено работно 
време и допълнителни работни часове в много компании и изискват 
по-гъвкави режими на работа“ (Luthans, 2010, p.30). 

Позовавайки се на тези и други научни източници и в резултат 
на свое изследване Караиванова и Зиновиева (Караиванова и 
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Зиновиева, 2012), установяват, че „в сравнение с по-възрастните 
поколението, навлизащо на пазара на труда в момента, има по-
изразени предпочитания към добър баланс между работа и личен 
живот“ (стр. 31), като заедно с това за по-младото поколение рабо-
тата заема не толкова централно място в живота, както при неговите 
предшественици. Същото изследване показва, че има статистически 
значими различия между поколението  на хората на възраст между 
18 и 35 години и това на тези над 35 години, които се изразяват в 
„техните предпочитания към възможности за учене и развитие в 
работата, за издигане в кариерата, за напускане на организацията и 
за баланс между работа и личен живот“ (стр. 40).  

От гледна точка на организациите, балансът между професио-
нален и личен живот се свързва най-вече със съвместяването на 
интересите на бизнес компаниите с интересите на техните 
служители. Бизнес организациите приемат все повече идеята, че 
продуктивността на служителите е много тясно свързана с тяхното 
лично благополучие и в частност с баланса между професионален и 
личен живот. Освен това все по-широко разпространено в тези 
среди е разбирането, че този баланс спомага за по-дълготрайна 
ангажираност на служителите и привличане на нови служители 
(Luthans, 2010). 

 
Емпирично изследване 
 
Основната цел на настоящата статия е да  установи какъв е 

балансът между професионален и личен живот на работещи в 
софтуерните компании.  

За изследване на избраната проблематика беше създаден 
списък от 13 въпроси: както използвани в литературата, така и 
извлечени от интервюта със софтуерни специалисти. Въпросите се 
отнасят до възможността и умението на служителите да изпълняват 
качествено преките си работни задължения и заедно с това да 
постигат баланс между работа и личен живот. Отчитат се способн-
остта за съчетаване на личните и служебни ангажименти, наличието 
на достатъчно свободно време, степента, в която служителите 
успяват да отделят време както за работа, така и за семейството си, 
да поддържат приятелства и да посещават културни събития. 
Примерен айтем: „Добре съчетавам личните и служебните си 
ангажименти“. При разработването на въпросите са взети предвид 
съображенията за необходимостта от създаване на обща скала за 
баланс между работа и личен живот, която позволява да се 
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изследват и хора, които нямат семейство или деца (Waumsley et al., 
2010; Panisoara  and Serban, 2013). 

 
Описание на извадката 
 
В проведеното емпирично изследване взеха участие 101 човека 

(таблица 1), от които 34 жени и 66 мъже, като един човек не е 
отговорил на част от демографските въпроси. Малко над поло-
вината от анкетираните (52.5%) са хора на средна възраст (в интер-
вала 35 – 44 години), следват представителите на групата между 25 
и 34 години (36.4%). Процентът на респондентите на възраст между 
18 и 24 е 7.1%. Едва 4% от анкетираните са между 45 и 54 години. 
Относно степента на образование сред респондентите преобладават 
магистрите – 54%, следват бакалаврите с 38% и хората със средно 
специално образование, които са едва 3%. На четвърто място се 
нареждат професионалните бакалаври и хората със средно образо-
вание с по 2%. Процентът на хората с образователно-квалифика-
ционна степен “доктор” е 1%. 

Разпределението по показател прослужено време в настоящата 
компания е както следва: 44% за хората със стаж от 6 до 10 години, 
следвано от тези с от 3 до 5 години (20%). На трето място с 16% са 
представителите на групата между 11 и 20 години, а с процент по-
малко (15%) са хората, работещи в дадената организация от 1 до 2 
години. Процентът на респондентите със стаж в настоящата си 
организация от 6 месеца до 1 година е едва 5%. Няма анкетирани 
лица, работещи в настоящата си компания от по-малко от 6 месеца, 
както и такива с над 20 стаж при посочените условия. 

По показател настояща длъжност на работното място почти 
две трети от участниците са посочили длъжността програмист/соф-
туерен инженер (64%), следвани от мениджъри/тиймлидери (13%) и 
контрол по качеството (7%). Процентът на документаторите е 3%, а 
на консултантите и ръководителите на проекти – по 2%. По 1% от 
анкетираните са на длъжност съответно поддръжка на клиенти, 
ИТ/системен администратор, дизайнер/експерт потребителски опит. 
В графата друго попадат 6% от респондентите.   
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Таблица 1. Демографски характеристики на извадката: 
показатели, брой изследвани лица и процентно разпределение 

Показатели Брой изследвани 
лица 

Процент 
(%) 

Пол: 
- Мъже 
- Жени 

 
66 
34 

 
66 
34 

Възраст: 
- 35 – 44  
- 25 – 34  
- 19 – 24 
- 45 – 54 
- 55 – 64 
- Неотговорили 

 
52 
36 
7 
4 
1 
0 

 
52.5 
36.4 
7.1 
4 
1 
0 

Степен на образование: 
- Магистър 
- Бакалавър 
- Средно специално 
- Професионален бакалавър  
- Средно  
- Доктор 

 
54 
38 
3 
2 
2 
1 

 
54 
38 
3 
2 
2 
1 

Прослужено време в настоящата 
компания: 
- 6 – 10 г. 
- 3 – 5 г. 
- 11 – 20 г. 
- 1 – 2 г. 
- От 6 м. – до 1 г. 
- Под 6 месеца 
- Над 20 г. 

 
44 
20 
16 
15 
5 
0 
0 

 
44 
20 
16 
15 
5 
0 
0 

Настояща длъжност: 
- Програмист / софтуерен инженер 
- Мениджър / тиймлидер 
- Контрол по качеството 
- Друго 
- Документатор 
- Консултант 
- Ръководител проекти 
- Поддръжка на клиенти 
- ИТ / системен администратор 
- Дизайнер / експерт 
потребителски опит 
 

 
64 
13 
7 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
 

 
64 
13 
7 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
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Целта на изследването е да анализира структурата на баланса 
между личния и професионалния живот, които участниците смятат, 
че е характерна за тях, както и да провери дали установените 
характеристики имат значение като група от признаци, които 
действат заедно или те действат независимо един от друг. За да се 
направи тази проверка първо е анализирано процентното разпреде-
ление по всеки айтем (таблица 2), а след това всичките 13 айтема са 
подложени на експлораторен факторен анализ (таблица 3). С 
помощта на анализ за вътрешната хомогенност алфа на Кронбах са 
показани психометричните характеристики на новополучените 
скали (таблица 4).  

 
Значимост на отделните аспекти на баланса между работа и 

личен живот при софтуерни специалисти 
 
В таблица 2 са представени резултатите от анализа на твърде-

нията включени във въпросника. Като твърдение с най-голяма те-
жест за баланса между личен и професионален живот софтуерните 
специалисти  са посочили „Работното ми време е гъвкаво.“, като  
57% от респондентите са казали, че е „напълно вярно“, а 25% са 
посочили „по-скоро вярно“. 6% от хората са посочили, че не могат 
да преценят, а  само 2% са казали, че това не е вярно. Този отговор 
сочи, че сумарно 82% от хората имат възможност да ползват тази 
все по-популярна придобивка. От друга страна, резултатите биха 
могли да се тълкуват и като доказателство в подкрепа на 
твърдението, че в ИТ сектора фиксираното работно време отпада 
като режим на работа за сметка на гъвкавото. 

Втори по значимост елемент в баланса работа-личен живот се 
явява твърдението: „Ходя на почивка поне два пъти годишно“. 78%  
от изследваните са посочили  „по-скоро вярно“ (19%) или „напълно 
вярно“ (59%). От тук може да се заключи, че по-голямата част от 
респондентите намират/отделят време за отдих и почивка. 

Третият по значимост айтем е „Редовно прекарвам време с 
близките си.“, като за 36% от респондентите твърдението е „напъл-
но вярно“, а за 32% – „по-скоро вярно“. С други думи 68% отделят 
достатъчно време за семейството си.  

С почти същата значимост е и айтемът „Добре съчетавам 
личните и служебните си ангажименти.“, като общо 64% от специа-
листите са потвърдили, че това е било основна характеристика на 
съчетаването на професионалните и личните аспекти на живота.  
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”Тръгвам си на време от работа.“ е още едно от водещите твър-
дения за добър баланс работа – личен живот (58% от респондентите 
са посочили „напълно вярно“ или „по-скоро вярно“). Можем да 
направим заключението, че за близо 60% от респондентите из-
пълнението на служебните ангажименти не става за сметка на 
свободното време. В подкрепа на това са и резултатите, получени 
при обработката на твърдението „Редовно работя по повече от 40 
часа на седмица.“, които сочат, че последното е вярно само за 40% 
от изследваните лица. Както и с данните от твърдението „Често ми 
се налага да работя в извън работно време.“, сочено като вярно от 
едва 38%. 

Айтем „Спортувам редовно.“е аспект на баланса работата – 
личен живот, посочено сумарно от  52% от респондентите, а айтем 
„Често се срещам с приятели.“ – съответно сумарно от 49%. 

За 35% от изследваните лице може да се твърди, че нямат 
достатъчно време за хобита, а едва 31% заявяват, че трудно намират 
време за изпълнение на лични ангажименти. 

Айтем „Прекарвам голяма част от свободното си време в 
изпълнение на работните си задачи.“ е сочен като валиден от сумар-
но 22%, а за 27% от респондентите може да се твърди, че рядко 
посещават културни мероприятия поради липса на достатъчно 
свободно време. 

Тези данни показват, че изследваната извадка от софтуерни 
специалисти се радва на добър баланс между работата и личния 
живот. 

 
Таблица 2. Процентно разпределение на дадените отговори  

по всеки един от айтемите за Баланс между личния  
и професионалния живот  

Въпроси 
Напъл-
но не-
вярно 

% 

Доня-
къде 
не-

вярно 
% 

Колкото 
вярно, 
толкова 

и 
невярно 

% 

По-
скоро 
вярно 

% 

Изця-
ло 

вярно 
% 

Поло-
жител-
ни от-
говори 

% 
Работното ми време 
е гъвкаво. 2 8 6 25 57 82 

Ходя на почивка 
поне два пъти 
годишно. 

5 4 13 19 59 78 

Редовно прекарвам 
време с близките си. 6 11 15 32 36 68 
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Добре съчетавам 
личните и 
служебните си 
ангажименти. 

5 14 17 38 26 64 

Тръгвам си на 
време от работа. 11 9 22 30 28 58 

Спортувам редовно. 15 13 20 22 30 52 
Често се срещам с 
приятели. 11 16 24 29 20 49 
Редовно работя по 
повече от 40 часа на 
седмица. 

37 15 8 23 17 40 

Често ми се налага 
да работя в извън 
работно време. 
 

30 19 13 27 11 38 

Нямам достатъчно 
време за хобита. 
 

24 24 17 25 10 35 

Трудно намирам 
време за 
изпълнение на 
лични ангажименти. 
 

27 23 19 27 4 31 

Рядко посещавам 
културни 
мероприятия 
поради липса на 
достатъчно 
свободно време. 

27 24 22 15 12 27 

Прекарвам голяма 
част от свободното 
си време в 
изпълнение на 
работните си 
задачи. 

41 17 20 13 9 22 

 
Вътрешна структура на баланса между работа и личен 

живот при софтуерните специалисти 
 
Вътрешната структура на баланса между работа и личен живот 

при софтуерните специалисти беше анализирана с помощта на 
експлораторен факторен анализ. Бе установено, че може да се 
извлекат три фактора със собствени стойности над единица 
(таблица 3). Първият има стойност 5,01 и обяснява 38,52% от 
дисперсията, докато вторият – със собствена стойност от 1,83 – 
обяснява 14,1 %. Третият фактор е много слаб: има собствена стой-
ност 1,08 и обяснява едва 8,1% от дисперсията. Общата дисперсия 
обяснена от първите три фактора е 60,8%.  
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Както се вижда от таблица 3, първият фактор има само два 
айтема, които показват високи факторни тегла по него, докато 
третият фактор има само един айтем с високо факторно тегло. 
Почти всички останали са съсредоточени във втория фактор. По 
тази причина има смисъл всички айтеми да се разгледат като една 
скала. Прави впечатление, че последните два айтема имат факторни 
тегла близки до нула по първите два фактора, което дава 
възможност те да отпаднат от по-нататъшния анализ. 

 
Таблица 3. Факторни тегла на айтемите по първите три фактора 

в баланса между личния и професионалния живот  

Въпроси 
Факторни 
тегла по 

първи фактор 

Факторни 
тегла по втори 

фактор 
Факторни тегла 
по трети фактор 

Работното ми време е гъвкаво. .91 .07 .05 

Рядко посещавам културни 
мероприятия поради липса на 
достатъчно свободно време. 

.33 .10 .01 

Редовно прекарвам време с 
близките си. .09 .20 -.05 
Често се срещам с приятели. .14 .04 .13 
Редовно работя по повече от 40 
часа на седмица. .07 .76 .09 
Тръгвам си на време от работа. .04 .83 .05 
Често ми се налага да работя в 
извън работно време. .03 .92 .01 
Прекарвам голяма част от 
свободното си време в 
изпълнение на работните си 
задачи. 

.07 .30 .02 

Добре съчетавам личните и 
служебните си ангажименти. .22 .49 .07 
Трудно намирам време за 
изпълнение на лични 
ангажименти. 

.16 .21 .13 

Ходя на почивка поне два пъти 
годишно. .12 .14 .04 

Спортувам редовно. .04 .06 .98 
Нямам достатъчно време за 
хобита. .09 .00 .00 

 
Анализът за вътрешната консистентност на така формираната 

скала от 11 айтема показва алфа на Кронбах от 0,87, тоест много 
висока вътрешна хомогенност (таблица 4).  По този начин става 
ясно, че съществува група от признаци на баланса между профе-
сионалния и личния живот, които са свързани, и отразяват най-
съществените страни на явлението. Възможно е айтемите, които 
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отпаднаха от скалата, да изразяват по-скоро евентуални индиви-
дуални различия между изследваните софтуерни специалисти.  

 
Таблица 4. Психометрични характеристики на получената скала  
за измерване на баланса между личния и професионалния живот 

Скала Брой айтеми Средна 
стойност 

Станд. 
откл. 

Алфа на 
Кронбах 

Баланс между 
професионален и 
личен живот 

11 3,00 0,73 0,87 

 
Заключение 
 
Цел на настоящата статия бе да изследва баланса между 

професионален и личен живот на работещи в един от най-бързо 
развиващите се сектори на българската индустрия – софтуерните 
компании. Разглежданият баланс е важен организационен фактор, 
който дава възможност за хармонизиране на интересите на бизнес 
организациите с тези на работещите в тях служители. За постигане 
на поставената цел бе проведено емпирично изследване със 101 
софтуерни специалисти. Чрез факторен анализ на предложените 
въпроси беше формирана скала за измерване на баланса между 
личен и професионален живот, която показа много добри психо-
метрични характеристики. Поради това тя може да се използва като 
инструмент за оценка на възприемания баланс между професио-
налния и личния живот в софтуерните компании.  

Подробно бяха проследени и различни аспекти на съвме-
стяване на изискванията на професионалните ангажименти и тези от 
личния живот при софтуерните специалисти. Като цяло, данните 
свидетелстват, че изследваните софтуерни специалисти имат добър 
баланс между работата и личния живот и компаниите са успели да 
направят необходимото, за да го осигурят. Оказа се, че гъвкавото 
работно време допринася в най-висока степен за поддържане на 
баланс между професионалната изява и личния живот. Според 
получените данни много голямо значение имат възможността за 
регулярно ползване на платен годишен отпуск, прекарването на 
достатъчно време със семейството, както и съчетаването на личните 
и служебни ангажименти. В по-малка степен балансът между 
работа и личен живот се дължи на времето за спорт и времето, 
споделено с приятели. Най-слабо при определянето на баланса 
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работа-личен живот са застъпени въпроси като хоби и посещаване 
на културни мероприятия. 

Тези резултати могат да подпомогнат работата на специа-
листите по управление на човешките ресурси в сектора на соф-
туерната индустрия, тъй като балансът между изискванията на 
професията и на личния живот е основа за общото равнище на 
стреса и евентуалната тенденция за напускане на организацията. 
При днешните високи равнища на дефицит на подготвени експерти 
в тази сфера, задържането на работещите и грижата за тяхното 
здраве и удовлетвореност от живота е от първостепенно значение за 
софтуерните компании. 
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Резюме: По данни от изследвания в различни страни, повече от 30 

процента от децата между 12 и 19 години свидетелстват, че са били 
жертва на някакъв вид кибертормоз. Този феномен е все по-раз-
пространен и сред възрастните. Настоящата статия прави обзор на 
емпиричните данни от изследвания върху последиците от кибертормоза 
за личността с акцент върху тревожно-депресивните състояния и 
песимистичните ориентации към бъдещето. Специално внимание е 
отделено на изследванията върху суицидните мисли и действия като 
последици от кибертормоза. Статията завършва с препоръки за 
предпазване от кибертормоз и за преодоляване на последиците от него. 

Ключови думи: кибертормоз, тревожност, ориентации към бъде-
щето, песимизъм, суицидни тенденции 

 
AFFECTS AND FUTURE ORIENTATIONS IN 

CYBERBULLYINGVICTIMS 
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Svetozar Ivanov,DenitzaKaprieva, and ZhenyaMilusheva  

Sofia University “St. KlimentOhridski”, Sofia, Bulgaria 
zinovieva@phls.sofia-uni.bg 

 
Summary: According to data from surveys in different countries, more 

than 30 percent of children aged between 12 and 19 testify that they have been 
victims of some kind of cyberbullying. Such phenomenon is rapidly spreading 
among adults as well. This article reviews empirical research on the effects of 
cyberbullying on the personality with an emphasis on anxiety-depressive states 
and future orientations. Special attention is paid to suicidal tendencies as 
consequences of cyberbullying. The article concludes with recommendationsfor 
prevention of cyberbullying based on research results. 

                                                           
1 Разработването на тази статия е част от проект 80-10-2/16.04.2018. Авторите 
изказват благодарност на Фонда за научни изследвания на СУ „Св. Климент 
Охридски“ за финансовата подкрепа, която даде възможност за участие в 
настоящата конференция. 
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Хората са се тормозелипомежду си от векове. Последните 

поколения, обаче, успяват да използват модерните технологии за 
разширяване на обхвата и степента на причинената вреда. Разви-
тието на технологиите в лицето на интернет, мобилните телефони и 
особено на социалните мрежи доведе до появата и бързото раз-
пространение на нов тип тормоз – кибертормоза. В днешно време на 
изследването на кибертормоза се отделя голямо внимание, тъй като  
той се оказва съществен проблем сред децата и младите хора. 
Съществуват множество определения на това явление. В статията 
си "Кибертормоз: Стратегии за интервенция и превенция" (Feinberg 
& Robey, 2009) Тед Фейнбърг и Никол Роуби определят този вид 
тормоз като включващ публикуването или изпращането на очер-
нящи или обидни текстове или изображения чрез интернет или 
някакво дигитално устройство. Според Бил Белси кибертормозът 
включва „използването на информационни и комуникационни тех-
нологии за подпомагане на умишлено, повтарящо се и враждебно 
поведение на индивид или група, която има за цел да навреди            
на другите“ (www.cyberbullying.ca). Джулиан Дж. Доули, Яцек 
Пизалски и Дона Крос (Dooley, Pyzalski, Cross, 2009) виждат 
тормоза като акт на агресия, съзнателно изпълняван от един или 
повече лица срещу лице, което не е в състояние да се защитава 
ефективно. Други автори като Шарън Паджет и Чарлс Нотар 
(Padgett & Notar, 2013) допълват, че тормозът е „основна форма на 
насилие в училище, което заплашва развитието и ученето на детето“ 
(стр. 33).  

 
Разпространение на кибертормоза – данни от изследвания в 

САЩ  
 
Неправителствената организация „Кибертормоз“ от САЩ, 

която прави ежегодни проучвания на този феномен в страната, 
публикува изследването си за 2016 година на своята уеб–страница: 
https://cyberbullying.org/2016–cyberbullying–data. В него участват              
5 707 ученици от средните училища на възраст между 12 и 17 
години. Данните са събрани между юли и октомври 2016 г. и са 
частично представени в таблица 1. За провеждането на това изслед-
ване е сключен договор с три различни изследователски фирми, 
които се занимават с онлайн проучвания. Чрез тях въпросникът е 

http://www.cyberbullying.ca
https://cyberbullying.org/2016
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попълнен от национална представителна извадказа САЩ от 
ученици в средните училища. На всички ученици са зададени 
въпроси относно преживяванията с тормоз в реални условия и 
кибертормоз,  злоупотреба при онлайн интимни срещи или насилие 
в такива срещи, текстове със сексуално съдържание или подтикване 
към сексуални действия онлайн.  

Предприети са и стъпки за гарантиране на валидни отговори в 
рамките на попълването на въпросника онлайн. Например, респон-
дентите са били помолени да изберат конкретен цвят от няколко 
възможни и да съобщят възрастта си в две различни точки на 
изследването, в опит да се предпазят данните от участието на 
компютърни програми за автоматично попълване на въпросника 
или кликвания на посоки при отговори на въпросите в проучването 
от реални изследвани лица. 

Като цяло 13% процента от всички  деца, до които е изпратен 
въпросникът, са го попълнили. Авторите Самийр Хиндуджа и 
Джъстин Патчин (Hinduja & Patchin) съобщават, че това може да 
изглежда нисък резултат, но той е по-висок от типичния за  
повечето интернет проучвания. 

Що се отнася до използването на медиите, чрез които се 
осъществява кибертормоз, авторите на изследването съобщават, че 
използването на електронните устройства и интернет технологиите 
от децата между 10 и 19 години се колебае за различните категории 
между 96 и 100%. Мобилните телефони и други мобилни устрой-
ства продължават да бъдат най-популярната технология. Сред 
социалните мрежи Фейсбук остава най-често цитираната социална 
медийна платформа, която се използва ежеседмично, но Инстаграм 
и Снапчат увеличават популярността си в сравнение с предходните 
изследвания. Чат стаи, Tumblr, и Ask.fm остават до голяма степен 
непопулярни сред тази възрастова група. Тоест, налице е прак-
тически непрекъснат поток от възможности за достигане до децата, 
а с това и възможности за осъществяването на кибертормоз. 

Първата част от изследването се отнася до жертвите на 
кибертормоза. В изследването кибертормозът се определя като: 
„когато някой многократно и умишлено тормози, малтретира или се 
забавлява за сметка на друго лице онлайн или докато използва 
мобилни телефони или други електронни устройства.“ Данните са 
представени в таблица 1. Приблизително 34% от учениците в посо-
чената извадка докладват за кибертормоз в някакъв момент от 
живота си. Когато са запитани за конкретни видове кибертормоз, 
изпитан през последните 30 дни, злонамерените или болезнени 
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коментари (22,5%) и разпространението на слухове (20,1%) онлайн 
са най–често срещаните. Авторите на изследването посочват, че 
това е тенденция, която се наблюдава и в предишните изследвания 
на същата тема, провеждани от тази организация. Други 26 
процента от изследваните съобщават, че са били кибертормозени по 
един или повече от един от единадесет специфични типа 
кибертороз, представени във въпросника, два или повече пъти в 
течение на предходните 30 дни. 

 
Таблица 1. Данни от изследване на ученици от 12 до 17 годишна 

възраст, представителна извадка за САЩ, 2016 година, брой 
изследвани 5707. Данните са публикувани на 

https://cyberbullying.org/2016–cyberbullying–data 
 

Бил съм обект на кибер тормоз в % 
През живота си 33,8 
През последния месец: 
Бях обект на кибер тормоз 16,9 
Злобни или нараняващи коментари в мрежата 22,5 
Клюки за мен в мрежата 20,1 
Постване на обидни имена или коментари за мен 
онлайн със сексуално съдържание 12,7 

Заплашван(а) онлайн за бъда наранен(а) 12,2 
Заплашван(а) за бъда наранен(а) със съобщение на 
мобилния телефон 11,9 
Публикувана злонамерена и нараняваща снимка за мен 
онлайн 11,1 

Друг претендира да съм аз в мрежата 10,3 
Постване на обидни имена или коментари онлайн за 
моята раса или цвят на кожата 

 
10,1 

Постване онлайн на злонамерено и обидно видео за 
мен 7,4 

Създаване на злобна и обидна уеб–страница за мен 7,1 
Едно или две от нещата по–горе, два или повече 
пъти през последните 30 дни 25,7 

 
Всяко конкретно изследване на хора има доста ограничения и 

интерпретирането на резултатите трябва да става предпазливо. 
Авторите на изследването привеждат като аргумент за валидността 
на данните, това, че степента на разпространение на кибертормоза в 
настоящото изследване е в съответствие с резултатите от предишни 

https://cyberbullying.org/2016
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училищни проучвания на същата институция. Освен това, големият 
размер на извадката помага да се намалят потенциалните отрица-
телни ефекти на крайните стойности.  

Тези данни свидетелстват, че около една трета от децата са 
обект на кибертормоз в САЩ. Това прави кибертормоза сред децата 
и младежите в тази страна нещо, което се среща толкова често, че 
става почти нормално.  

 
Данни за кибертормоза в България 
 
През 2010 Методи Коралов (Коралов, 2010) провежда изслед-

ване в пет училища в София, като сравнява  тормоза върху децата и 
кибертормоза. Използвани са въпросник за тормоза в училище – 
модифицирана (допълнена) версия на стандартизираната за бъл-
гарски социо-културен контекст от Пламен Калчев версия на 
оригиналния метод на Олвеус, както и скалата за самооценка на 
Розенберг. Участват 1613 деца от трети до седми клас, от които 776 
момчета и 837 момичета. Почти всяко трето дете между тях (30%) 
съобщава, че е било обект на кибертормоз през последните три 
месеца. Най-често срещаните форми на такъв тормоз са  пускането 
на клюки или слухове в социалните мрежи и чат-платформите. 
(Коралов, 2010) 

В друго българско изследване на възрастни между 18 и 67 
години (Чубриева и Карабельова, 2017) са установени и детайли за 
начините на осъществяване на кибер тормоз. В специализираната 
научна литература са диференцирани различни форми на кибертор-
моз, които са обединени от Мария Чубриева и Соня Карабельова в 
следните категории (с. 373-4): 

• „Кибертормоз– действия от страна на отделен индивид или 
група, които се възприемат от жертвата като вредящи и дразнещи. 
Във виртуалното пространство по директен начин (напр. чрез 
съобщение или в чат) жертвата става обект на подигравки, бива 
обиждана или заплашвана;  

• Сексуален кибертормоз – това е вид тормоз, фокусиращ се 
върху пола на жертвата. Като сексуален тормоз могат да се опреде-
лят сексистки изказвания, засрамващи действия или сексуални 
намеци, изказвания със скрит или явен подтекст, изпращане на 
снимки или видеа със сексуално съдържание, както и нежелани 
опити за сближаване;  
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• Уронване на имиджа – умишлено се разпространяват в 
интернет-пространството информации за жертвата (напр. чрез елек-
тронна поща, SMS, чат, в социална мрежа), представящи я в нега-
тивна светлина и уронващи имиджа й;  

• Предателство– лична и интимна информация за жертвата, 
споделена в атмосфера на доверие, се публикува в интернет. Пре-
дателството и уронването на имиджа като форми на кибертормоза 
са изключително сходни. Единствената разлика е, че при преда-
телството информацията произлиза директно от жертвата. Пример 
за предателство е препращане на имейл, написан от жертвата на 
трето лице, без нейното съгласие;  

• Маскиране – представяне за някой друг в интернет-про-
странството с цел увреждане на имидж;  

• Изхвърляне – изхвърляне от интернет-група или форум;  
• Happy slapping – заснемане (снимки или видео-материал) на 

ситуации, в които върху жертвата се упражнява физическо или 
вербално насилие и постването на материала в интернет. Въпреки 
на пръв поглед названието да е безобидно, съществуват случаи, при 
които жертвата изпада в безсъзнание или бива изнасилена. Някои 
изследователи определят този вид тормоз като връзка между 
кибертормоза и традиционните форми на тормоз;  

• Застрашаване чрез трето лице – информация за жертвата се 
предоставя на трето лице или от група хора, които представляват 
потенциална заплаха за жертвата;  

• Kибер-шпиониране – тайно шпиониране и преследване на 
жертвата по електронен път“. 

 
Получените резултати  показват, „че шпионирането в интернет 

е един от най-разпространените видове кибертормоз заедно с 
кавгите в интернет - 38% от изследваните лица. Нагрубяването и 
обиждането остават на второ и трето място с 35,5% и 20%, следвани 
от разпространяването на слухове (19%) и изхвърлянето от групи 
или чатове (17%). При някои от видовете кибертормоз се установя-
ват полови различия. Жените много по-често са жертва на сексуа-
лен тормоз в интернет-пространството от мъжете (t(167)=2,09; 
p<0,001; жени: М=1,3, SD=0,6; мъже: M=1,0, SD=0,2). Представи-
телите на мъжкия пол пък много по-често биват обиждани 
(t(168)=1,709; p<0,01; жени: М=1,2, SD=0,7; мъже: M=1,6, SD=1,1.“ 
(стр. 376). Тези данни са аналогични на получените в цитираното 
американско изследване. В него момичета са значително по–често 
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подлагани на кибертормоз през живота си (36,7%), докато за 
момчетата този процент е 30,5%. Момичетата по–често казват, че 
някой разпространява слухове за тях онлайн, докато момчетата по–
често свидетелстват, че някой заплашва по електронен път, че ще ги 
нарани.  

 
Кибертормози ориентациикъмбъдещето 
 
Изследванията показват, че кибертормозът има много негатив-

ни ефекти върху хората, които са тормозени. Обширно проучване в 
Швеция, проведено от Сара Лефтман (Låftman et al., 2018) и колеги 
изследва връзката между кибертормоза и ориентациите към 
бъдещето. Авторите се присъединяват към разбирането, че ориен-
тациите към бъдещето са мисли, убеждения, планове и надежди на 
индивида за бъдещето. Хората генерират вяра и надежди за 
бъдещето през целия живот, но мислите и плановете за бъдещето са 
от особено значение по време на юношеството и ранната младост, 
тъй като това е период, когато хората са склонни да избират 
посоката на своето образование, професия и другицентрални аспек-
ти на живота. Ориентацията към бъдещетоможе да бъде разделена 
на три компонента: когнитивен,мотивационен и афективен. Афек-
тивният компонент, отнасящ се до степента на оптимизъмили 
песимизъм за бъдещето, е най-често разглежданият аспект на 
ориентацията към бъдещето. Данните от проведеното проучване с 
5144 ученици от средните училища в Стокхолм, показват, че 
жертвите на кибертормоз докладват в по-висока степен песими-
стична ориентация към бъдещето в сравнение с тези, които не са 
били замесени в кибертормоз(статистически значима разлика при p  
< 0,001). Авторите смятат, че когато човек е тормозен, това е проява 
на неодобрението на дадена група по отношение на даденото лице, 
което може предизвиква чувство на срам и на понижено 
самочувствие, а те, на свой ред, могат да провокират песимистичен 
възглед за собственото бъдеще.  

 
Тревожност, депресия и суицидни намерения като 

последица от кибертормоза 
 
Хората, коитосаобектнакибертормоз, често се чувстват засра-

мени и уплашени. Според едно изследване на немската Асоциация 
срещу кибертормоз (BündnisgegenCybermobbing, 2013) от 2013 г. 
43% от изследваните лица реагират ядосано при непосредствен 
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сблъсък с феноменанатормоз в интернет-пространството. Други 
36% се чувстват уплашени. Тези интензивни чувства често имат 
кратък ефект и могат да отминат бързо, но нерядко оставят 
емоционални следи. Тези преживявания обаче могат да прерастнат 
в отчаяние, огорчение, разочарование и продължаващо негативно 
настроение. Те са съпроводени, според някои автори (Hinduja & 
Patchin, 2014), с ниско самочувствие, проблеми, свързани със семей-
ството, проблеми в обучението; при децата – с несправяне с учи-
лищния материал и отказ да посещават училище. Тези симптоми на 
нараснала тревожност, особено ако са съчетани с песимистични 
нагласи към бъдещето и систематичен неуспех, могат да доведат и 
до по-сериозни последици. Една от тях са суицидните мисли, а в 
крайните случаи, и суицидни действия. 

Пред всичко следва да се има предвид, че не е необичайно за 
юношите да мислят за самоубийство. По данни от изследванията, 
провеждани на всеки две години от Националната система за 
наблюдение на рисковото поведение на младежите спонсорирана от 
Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, около 
18% от всички ученици в САЩ, независимо от това дали са били 
тормозени по някакъв начин, съобщават за суицидни мисли 
(сериозно са обмисляли опит за самоубийство през последните 12 
месеца).  

В проучвания от 2010 и от 2016 г. Самийр Хиндуджа и 
Джъстин Патчин  (Hinduja & Patchin, 2016) откриват приблизително 
същата степен на суицидни мисли сред всички ученици, участвали в 
техните изследвания: за 2010 г. това са 20%, за 2016 - 16,1%. При 
анализа на данните за 2016 г, може да се види, че около 20% от 
учениците, които са били подложени на тормоз (в този процент се 
включват както кибертормоз, така и традиционните форми на 
тормоз), съобщават за мисли за самоубийство. Такъв процент не е 
много различен от този на лицата със суицидни мисли в общата 
популация на подрастващите от същото изследване (16%) или от 
предходното изследване (18%). Когато обаче сравнението става с 
учениците, които никога не са били тормозени, разликата става 
много голяма – последните съобщават само 4%. В сравнение с тези, 
които никога не са били тормозени, децата, положени на кибер-
тормоз, показват доста по-високи стойности на суицидни мисли 
(10,5%). Учениците, които са били тормозени както в училище, така 
и онлайн, са съобщили за най-висок процент на суицидни мисли 
(32%). 
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В другоизследване(Sampasa-Kanyinga, Roumeliotis, and Xu, 
2014) се проучват връзките между виктимизирането в кибертормоза 
и по-широк спектър от суицидни прояви: суицидни мисли, планове 
и опити за суицид. Изследването е проведено сред 2999 ученици 
(1658 момичета и 1341 момчета) от среден и горен клас (в избрани 
класове от 7 до 12 клас) в Канада. Данните са от Изследването за 
рисково поведение на младежите в Източен Онтарио през 2011 г. 
Резултатите показват, че жертвите на кибертормоза имат значи-
телно по-голям риск от суицидни мисли и опити в сравнение с тези, 
които не са срещнали такива заплахи. Резултатите са сходни, когато 
се извършват корекции за социално-демографски характеристики, 
употреба на наркотични вещества и неактивен начин на живот. 
Медиаторните анализи свидетелстват, че връзката между виктими-
зирането чрез кибертормоз и всеки от резултатите като суицидни 
мисли, суицидни планове и суицидни опити има за медиатор 
депресията, което подсказва необходимост от справяне с депресията 
сред жертвите на кибертормоз, за да се предотврати риска от 
последващи суицидни поведения. 

По отношение на последствията от кибертормоза върху психи-
ката „трябва да се направи разграничение между непосредствените 
и тези, разгръщащи се във времето… Идентифицирането на каузал-
на връзка между кибертормоза и развитието на депресивни или 
тревожни разтройства или суицидни действия например е 
изключително трудно от изследователска гледна точка. Една от 
причините за това е, че кибертормозът и тормозът в традиционните 
му форми често вървят ръка за ръка.“ (Чубриева и Карабельова, 
2017, с. 374).  

Интересен подход за частично преодоляване на тези ограни-
чения е предложен от ДимитриосНиколау (Nikolaou, 2017). Той 
признава, че фатални самоубийства сред младежите са свързани с 
училищна виктимизация, но липсват доказателства за това, дали 
виктимизацията с кибертормоз причинява на учениците реално 
самоубийство. За да изследва този проблем, Д. Николау използва 
статистически процедури за оценка на връзката между приемането 
на закони срещу кибертормоза и националните данни  за суицидни 
опити и смъртни случаи вследствие на суицид след учениците от 
гимназиалните класове. Изчисленията на автора свидетелстват, че 
кибертормозът оказва силно влияние върху всички варианти на 
суицидното поведение: увеличава мислите за самоубийство с 14,5% 
и опитите за самоубийство с 8,7%. Дори ако фокусът е върху 
фаталните смъртоносни случаи на самоубийство, кибертормозът все 
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още води до значително увеличаване на смъртността от само-
убийство, като тези ефекти са по-силни при мъжете, отколкото при 
жените. Същите изчисления показват, че намаляването на кибер-
тормоза с 1% понижава фаталните случаи на суицид с 11 на 100 000 
жители. 

Авторът заключава, че „тъй като законите за борба с кибертор-
моза оказват влияние върху ограничаването на кибертормоза, 
инвестирането в стратегии за предотвратяване на кибертормоза 
може да подобри индивидуалното здраве чрез намаляване на 
опитите за самоубийство и да увеличи агрегирания здравен ресурс, 
като намали процентите на самоубийство“ (с. 30).  

 
Споделяне на опита с кибертормоз 
 
Редица автори свидетелстват, че често жертвите не са склонни 

да кажат на родителите си какво се случва, тъй като са унизени и в 
не малко случаи смятат, че сами са допринесли за това да се случи 
тормозът. Една от най-съществените причини децата да не споделят 
проблема е и страхът, че, за да ги предпазят от тормоза,  родителите 
могат да ограничат времето им в интернет и/или използването на 
мобилните им телефони. Възрастните също изпитват различни стра-
хове, когато премислят възможностите за споделяне на неприятните 
случки и  преживявания. 

В серия многогодишни изследвания с общо над 20 000 ученици 
от средните училища и университетите в САЩ изследваните са 
питани дали са изпитвали тормоз, включително и кибертормоз и на 
кого са разказали за това. Оказва се, че когато кажат на някого за 
това, че са тормозени, най-често това е на приятел. Например, в 
проучването на около 4500 студенти през 2010 г., 39% са казали на 
приятел в сравнение с 18%, които са казали на родител. Средно 
между 2004 и 2015 г. около 25% от жертвите на кибертормоз са 
разказали на родителите си за тези действия върху тях, а около 10% 
са казали на някого в училище. В проучването на същата инсти-
туция проведено през 2016 година, споделянето на негативния опит 
се е увеличило значително. В това изследване се забелязва и друга 
промяна: повече ученици и студенти се обръщат към възрастни, 
когато са подложени на кибертормоз. От тези, които са споделили 
за оказан върху тях тормоз, включително и кибертормоз, около 52% 
са казали на родител и около 25% са казали на възпитател. Авторите 
не могат да дадат конкретно обяснение на това значително увели-
чение и не се опитват да преминат към директни заключения за 
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тенденция, основани само на данни от еднократно изследване, но 
все пак си позволяват да изкажат надеждата, че това може да е 
сигнал за нещо положително. (https://cyberbullying.org/students-
experiences-with-reporting-cyberbullying). 

 
Справяне с кибертормоз 
 
Тъй като кибертормозът става все по-често срещан през 

последните години, много се работи върху това как да се реагира, 
когато човек, особено дете, ако се намира в такава ситуация или 
някой, близък до него, е под такава атака. Изследователите съветват 
жертвите да не се опитват да достигнат сами до тези, които им 
причиняват вреда, тъй като това може да предизвика още по-суров 
тормоз от тяхна страна и допълнително да обърка на мирането на 
инициатора на увреждащото поведение. Тед Фейнбърг и Никол 
Роуби (Feinberg & Robey, 2009) предлагат няколко стратегии, които 
могат да бъдат използвани, когато човек е изправен пред различни 
видове тормоз в киберпространството.  

Родителите е добре да бъдат внимателни към това, което се 
случва с децата им, така че да могат да забележат, ако са тормозени. 
Фейнберг и Роуби съветват родителите редовно да обсъждат с 
децата си какво правят в мрежата и как е добре да действат. Заедно 
с това родителите трябва да предупредят децата си за опасностите 
от кибертормоза и че ако бъдат тормозени по някакъв начин, те 
трябва незабавно да уведомят възрастен. Добре е също, ако 
родителите искат да предпазят децата си, да поставят компютрите 
на място, където лесно могат да наблюдават децата докато са в 
мрежата.  

Кибертормозът често предизвиква чувство на срам при деца и 
юноши. Последиците са, че те не смеят да говорят с възрастни като 
учители или дори родители. Ето защо родителите трябва да накарат 
децата си да почувстват, че разбират проблемите им. Това включва 
например избягване от прекалените реакции, например, използва-
нето на интернет да се наказва със забрана. Добре е да се попита не 
направо, а по индиректен път –дали се случват такива неща с други 
деца, с познати, с приятели.  

В последните месеци се наблюдава масово явление в глобален 
мащаб, което дава един добър пример за ефикасна борба срещу 
насилието с кибер–средства. Във връзка със съдебен процес срещу 
известен Холивудски режисьор и продуцент за сексуални посега-
телства, се създаде глобална кампания за девиктимизация на жертви 

https://cyberbullying.org/students-
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на сексуално насилие. Огромен и постоянно нарастващ брой жени, 
включително и знаменитости, споделят буквално пред целия свят за 
сексуални посегателства върху тях, които са се случвали преди 
много години. Резултатът от тази онлайн кампания вече наброява 
десетки известни личности, осъществявали насилие над жени, които 
бяха принудени да напуснат работа. Сред тях са членове на Сената 
на САЩ, на правителството и парламента на Великобритания, 
известни телевизионни водещи, актьори. Практиката е сравнително 
нова, но в нея е заложен метод за борба, който успешно може да се 
използва за девиктимизация и при кибертормоз. 

 
Заключение 
 
Настоящата статия прави обзор на емпиричните данни от 

проучвания върху последиците от кибертормоза за личността. 
Резултатите от анализираните изследвания показват сериозно 
разпространение на кибертормоза както сред учениците, така и сред 
младите хора. Сред основните последици от това явления са 
тревожно-депресивните състояния и песимистичните ориентации 
към бъдещето. Бяха приведени примери с данни от многохилядни 
извадки от различни страни, които показват,че последиците от 
кибертормоза включват и наличието на суицидни мисли, суицидни 
действия и дори реални суицидни опити, завършили фатално. Това 
явление е във висока степен социално опасно, като застрашава 
здравето и живота на засегнатите. От този гледна точка е от особена 
важност да се търсят начини за ограничаване на кибертормоза и 
справяне с неговите прояви. Трябва да се предприемат кардинални 
мерки, за да се предотврати по–нататъшното му разрастване, тъй 
като вече се е превърнал в много сериозен проблем. За да се случи 
това, повече хора трябва да бъдат информирани за естеството и 
последствията от кибертормоза и начините, по които успешно могат 
да го спрат. Статията завършва с препоръки за предпазване от 
кибертормоз, основани на данните от литературата. Събраната 
информация и направените анализи имат и директно практическо 
приложение – те могат да се използват за създаването на програми 
за превенция и преодоляване на последиците от кибертормоза. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА КИБЕР-АГРЕСОРА1 
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Резюме: Анализът на кибертормоза обикновено се съсредоточава 
върху жертвите и малко е известно за извършителите на кибертормоз. 
Тази статия представя обзор на данните от литературата върху 
характеристиките на кибер-агресорите. В началото са представени 
разликите между тормоза в реалния свят и кибертормоза, след което е 
очертан портрет на лицата склонни към осъществяване на кибертормоз. 
Проследява се доминиращото влияние на емпирично установените връзки 
между личностните особености от психопатно трио коравосърдечност, 
неемоционалност и незаинтересованост и осъществяването на 
кибертормоз, както и благоприятната роля на моралната ангажираност 
за въздържане от кибер-агресия. В обзора са вкллючени и въпроси на 
здравето, училищните постижения  и поведенческите модели на кибер-
агресорите. 

Ключови думи: кибер-агресори, кибертормоз, психопатно трио, 
морална дезангажираност, песимизъм  
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Summary: The analysis of cyberbullying usually centers on the victims 

and less is known about the cyberbullies. This article presents an overview of 
the literature on the cyberbullies. It begins with a comparison between bullying 
in the real world and cyberbullying. Then a portrait of people prone to 
cyberbullying is composed from empirically established relationships between 
the personality traitsand the realization of cyberbullying. This portrait is 
dominated by the psychopathic trio(CU traits) callous, uncaring, and 
unemotional as well as moral desengagement. Health-related, academic  and 
behavioural patterns are included as well.  

Keywords: cyberbullies, CU traits, moral desengagement, pessimism, 
cyberbullying 
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Редица емпирични изследвания разграничават тормоза от 
кибертормоза. Първата форма обхваща видовете тормоз, които се 
извършват в реалния свят, докато кибертормозът е концептуали-
зиран като осъществяван по електронен път чрез компютри и 
мобилни устройства (особено телефони). Двете форми на тормоз 
имат общи черти, но има и разлики. 

Макар че често са сходни по отношението към другите и 
използването на болезнени думи или заплахи, тормозът в реалния 
свят и кибертормозът имат много различия. Именно част от тези 
различия правят кибертормоза дори по-опустошителен от обичай-
ните форми на тормоз. При кибертормоз жертвите често не знаят 
кой ги томози и защо са се превърнали в мишена.  

Най-подробни са изследванията върху училищното насилие. То 
обикновено се извършва лице в лице в училищната среда. Обратно, 
кибертормозът не е ограничен от време и място, а може да се появи 
по всяко време и навсякъде. Освен това, поради цифровата си 
природа, актовете на кибертормоза могат лесно да се повторят и да 
станат достояние на по-широка аудитория. Въпреки че има при-
покриване на участието на учениците в тормоза в училище и 
кибертормоза, проучвания показват, че участието в тези две форми 
на тормоз има независимо отрицателно въздействие върху психи-
ческото здраве на учениците.  

Кибертормозът е сравнително лесен за изпълнение в сравнение 
с тормоза лице в лице и това го прави особено привлекателен за 
агресорите. Тойосигурява някои предимства пред традиционната 
форма на тормоз. Едно от тях е анонимността – кибер-агресорът 
може да прикрие своята самоличност зад компютър или мобилен 
телефон, като използва анонимни имейл адреси или псевдоними в 
он-лайн пространството. Освен че дава много добри възможности за 
анонимност на кибер-агресора, тормозът онлайн  е също и доста по-
неангажиращ при изпълнение. По-неангажиращо е, например, да се 
използват думи на омраза, когато те се изписват на клавиатурата, 
вместо да се казват в лицето на човека.  

Често е доста по-лесно да се използва по нараняващ начин 
компютър или телефон – така се действа от дистанция и насилникът 
не е нужно да вижда непосредственото отговор от този, когато 
тормози (Willard, 2007).  Всъщност, немалко тийнейджъри просто 
не могат да разберат сериозната вреда, която причиняват, защото те 
са защитени от отговора на жертвата. 

Освен това, болезнените или нараняващи действия на кибер-
агресора се разпространяват много бързо и практически неогра-
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ничен кръг от хора може да участва в атаката. За това не са 
необходими усилия.  

Не на последно място, много възрастни нямат технологичното 
ноу-хау, за да следят какво правят децата и тийнейджъри онлайн. В 
резултат на това, преживяванията на жертвата могат да останат 
незабелязани и действията на кибер-агресора да продължат не-
контролирани в продължителен период от време. Възрастните, дори 
и да са разбрали за кибертормоз върху детето, често не знаят как да 
действат. Те обикновено реагират бавно или неадекватно, а това 
дава възможност на кибер-агресорите да чувстват, че за тях няма 
големи последици, а често няма и никакви последствия от техните 
действия. 

Въпреки тези различия, изследванията отбелязват тясната 
връзка между преживяванията с онлайн и офлайн тормоз. Въпреки 
че е трудно да се определи независимо дали това, че човек е тор-
мозен в реалният свят предизвиква подобни атаки и в киберпро-
странството (или обратно), но корелация между двете сфери на 
взаимодействието съществува. Голяма част от жертвите на кибер-
тормоз и кибер-аргресорите докладват също за преживяване или 
упражняване на  традиционни форми или офлайн тормоз.  

Средата на предаването не е единственият начин, който варира 
– самото съдържание на кибертормоза може да бъде осъществено 
по различен начин. В "Наръчник на педагога за кибертормоз и 
кибертерор" (Willard, 2007) Нанси Уилард изброява следните форми 
на кибертормоз: 

1) Разгаряне на битки онлайн – онлайн битки, извършвани чрез 
електронни съобщения, които се състоят от гневен и обиден език. 

2)Преследване – често изпращане на неприятни, груби и 
злонамерени съобщения. 

3) Очерняне – обида на някого чрез изпращане или публи-
куване на клюки за тях, за да опетнят  тяхната репутация или да 
накърнят приятелствата им. 

4) Кражба на самоличност – агресорът се преструва, че е жерт-
вата и изпраща/публикува от нейно име, за да й причини неприят-
ности или да навреди на репутацията й. 

5) Разтръбяване на тайни – разкриване на тайни на някого в 
мрежата, както и публикуване на някаква смущаваща информация 
или негови снимки в мрежата. 

6) Подвеждане – убеждаване на някой да сподели свои тайни 
или някаква неудобна информация, след което те да се публикуват в 
мрежата. 
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7) Изключване – изгонване на човек от онлайн група по злобен 
начин. 

8) Дебнене/притискане – чест и прекомерен тормоз и клевета, 
което води до усещане за заплаха или изключителен страх. 

 
Роли на кибер-агресорите 

 
Освен различните носители на предаване и форми на кибер-

тормоз съществуват и различни видове хора, които могат да 
участват в него. Чарлз Нотар, Шарън Паджет и Джесика Роден 
(Notar, Padgett, & Roden, 2013) посочват, че са идентифицирани 
няколко отличителни роли, характерни за този вид тормоз. Първият 
тип, който те обсъждат, са „правоимащите“, които мислят, че са по–
добри от другите и по този начин имат право да ги унижават, 
особено ако са различни. Вторият основен тип са „Отмъстителите“ 
– хора, които вече са били обект на тормоз и след това използват 
мрежата, за да „си върнат“, а жертвите им са хора, които всъщност 
са били тормозещите ги и сега са превърнати в цел на кибер-
тормоза. Тоест, хората, които са тормозени, могат да потърсят 
отмъщение в мрежата, като тероризират своите мъчители. Нотар, 
Паджет и Роден посочват, че съществуват и наблюдатели. Те са два 
вида – тези, които са част от проблема, тъй като те са хора, които 
насърчават тормоза или просто го наблюдават и не се опитват да 
помагат на жертвата и други, които са част от решението – те искат 
или се опитват да прекратят тормоза. 

Файнбър и Роуби (Feinberg & Robey, 2009) класифицират 4 
основни вида кибертерористи:  

1) "Закрилящият ангел" – тези хора не си мислят за себе си 
като за хулигани, а като за защитници, тъй като често се включват в 
опит да защитят приятел, който е тормозен.  

2) "Жадни за власт" – те искат да спечелят власт и да 
доминират другите чрез страх. За тях авторите предполагат, че 
често са били или продължават да бъдат обект на традиционен 
тормоз, тъй като те обикновено са физически по–слаби и се стремят 
да придобият властта над другите по този начин, защото друг не е 
достъпен за тях. 

3) "Лошите момичета или момчета" – в този случай насил-
ниците обикновено търсят "забавление".  

4) "Неволно причиняващи тормоз" – когато хората нямат наме-
рение да причиняват някаква вреда, а просто реагират на момента, 
без да обмислят последствията от своите действия.  
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В литературата се обсъждат особеностите, характерни за 
тормозещите в кибер пространството. Например (Feinberg & Robey, 
2009), това могат да бъдат както момчета,така и момичета, които 
най-често са между 17 и 20 години. Такива хора често нямат добри 
взаимоотношения с родителите си и могат да станат жертви на 
традиционния тормоз, като се обърнат към кибертормоза в отмъ-
щение срещу техните мъчители. Освен това част от тях са склонни 
да участват в престъпни дейности, да употребяват наркотици и да 
прекарват много време в мрежата. Кибертерористът може да бъде 
както някой, когото жертвата познава, така и напълно непознат 
човек, същественото обаче е, че неговата идентичност обикновено 
остава анонимна. Освен това, зад кибертормоза може да стои цяла 
група, което затруднява определянето на това, кой точно извършва 
атаките.  

 
Каква част от хората са кибер-агресори?  

 
Неправителствената организация „Кибертормоз“ от САЩ, 

която прави ежегодни проучвания на този феномен в страната, 
публикува изследването си за 2016 година на своята уеб-страница: 
https://cyberbullying.org/2016–cyberbullying–data. В него участват  
5 707 ученици от средните училища на възраст между 12 и 17 
години. Данните са събрани между юли и октомври 2016 г. и са 
частично представени в таблица 1.Въпросникът е попълнен от 
национална представителна извадказа САЩ от ученици в средните 
училища.  

Една част от изследването се отнася до авторите на кибер-
тормоза. В изследването кибертормозът се определя като: „когато 
някой многократно и умишлено тормози, малтретира или се 
забавлява за сметка на друго лице онлайн или докато използва 
мобилни телефони или други електронни устройства.“ На всички 
ученици са зададени въпроси дали са осъществявали тормоз в 
реални условия и кибертормоз, злоупотреба при онлайн интимни 
срещи или насилие в такива срещи, изпращали ли са текстове със 
сексуално съдържание и дали са подтикваликъм сексуални действия 
онлайн.  

Предприети са и стъпки за гарантиране на валидни отговори в 
рамките на попълването на въпросника онлайн. Например, респон-
дентите са били помолени да изберат конкретен цвят от няколко 
възможни и да съобщят възрастта си в две различни точки на 
изследването, в опит да се предпазят данните от участието на 

https://cyberbullying.org/2016
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компютърни програми за автоматично попълване на въпросника 
или кликвания на посоки при отговора на въпросите в проучването 
от реални изследвани лица. 

Като цяло 13% процента от всички деца, до които е изпратен 
въпросникът, са го попълнили. Авторите Самийр Хиндуджа и 
Джъстин Патчин ((Hinduja & Patchin, 2016)) съобщават, че това 
може да изглежда нисък резултат, но той е по-висок от типичния за  
повечето интернет проучвания. 

Що се отнася до използването на медиите, чрез които се 
осъществява кибертормоз, авторите на изследването съобщават, че 
използването на електронните устройства и интернет технологиите 
от децата между 10 и 19 години се колебае за различните категории 
между 96 и 100%. Мобилните телефони и други мобилни устрой-
ства продължават да бъдат най-популярната технология. Сред 
социалните мрежи Фейсбук остава най-често цитираната социална 
медийна платформа, която се използва ежеседмично, но Инстаграм 
и Снапчат увеличават популярността си в сравнение с предходните 
изследвания. Чат стаи, Tumblr, и Ask.fm остават до голяма степен 
непопулярни сред тази възрастова група. Тоест, налице е практи-
чески непрекъснат поток от възможности за достигане до децата, а с 
това и възможности за осъществяването на кибертормоз. 

 
Таблица 1. Данни от представителна извадка за САЩ, 2016 

година, брой изследвани 5707 - ученици от 12 до 17 годишна възраст,. 
Данните са публикувани на https://cyberbullying.org/2016–

cyberbullying–data 
Осъществявал съм кибер-тормоз върху други хора в % 

През живота си 11,5 
През последния месец: 
Осъществявал съм кибер-тормоз върху други хора  6,0 
Поствах злобни или нараняващи коментари в мрежата 
за друг човек 

7,1 

Разпространявах клюки за други хора чрез текстове по 
телефон или е-мейл 

5,4 

Поствах онлайн злобна или нараняваща снимка за 
някого  

4,2 

Претендирах онлайн да съм някой друг и действах по 
начин, който беше обиден или заплашителен за него 
(нея) 

4,1 

Заплашвах да нараня някого със съобщение на 
мобилния телефон 

4,0 

Заплашвах да нараня някого докато бях в мрежата  4,0 

https://cyberbullying.org/2016
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Поствах злобни или нараняващи коментари в мрежата 
за друг човек със сексуално съдържание 

4,0 

Поствах обидни имена или коментари онлайн за 
расата или цвета на кожата на друг човек  

3,8 

Поствах онлайн на злонамерено и обидно видео за 
някого 

3,5 

Създадох злобна и обидна уеб–страница за някого 3,3 
Едно или две от нещата по–горе, два или повече 
пъти през последните 30 дни 

8,1 

 
В данните, представени в таблица 1(Hinduja & Patchin, 2016), 

11,5% от учениците в изследваната извадка признават, че са 
осъществявали кибертормоз върху други в някакъв момент от 
живота си. Публикуването на злобни коментари онлайн е най-често 
съобщаваният тип кибертормоз, който са предприемали през 
последните 30 дни (7,1%). Около 8% от извадката казват, че са 
осъществявали кибер-агресия, като са използвали един или повече 
от единадесетте типа, представени в таблицата, два или повече пъти 
в течение на предходните 30 дни.Кибер-агресорите най-често са 
избирали разпространение на слухове онлайн (60%), постването на 
злобни коментари онлайн (58%) или заплашване да навреди на 
някого онлайн (54%). (https://cyberbullying.org/new-national-bullying-
cyberbullying-data).  

Склонността към кибер-агресия обикновено се различава по 
пол. Авторите установяват, че момчетата по-често признават за 
осъществяване на кибер-агресия през живота си в сравнение с 
момичетата (12.7% срещу 10.2%). Същото се отнася и до послед-
ните 30 дни (7.7% срещу 4.4%). Момчетата съобщават за по-голямо 
участие във всеки вид кибер-агресивно поведение, за което са 
попитани (използваните въпроси са представени в таблицата). В 
предишни изследвания на същите автори е имало разлики според 
вида на поведението, които в последното изследване не се наблю-
дават. Въпреки наличието на разлики между половете, обаче, 
изследването показва и че момичетата също активно се занимават с 
кибер-агресия. 

В проучване в САЩ, състоящо се от 3 766 деца от средните 
училища, повече момичета, отколкото момчета, съобщават, че са 
били кибертормозени и че са тормозили други в електронните 
медии. 

В едно съвсем ново изследването проведено от Сара Лефтман и 
колеги (Låftman et al., 2018) сред 5144 ученици от средните 

https://cyberbullying.org/new-national-bullying-
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училища в Стокхолм, Швеция (таблица 2) едва 2 % са били в ролята 
на кибер-агресори, а други 2,2% са едновременно кибер-агресори и 
жертви. Този процент е по-висок след момчетата - 3% и 2,8% 
респективно в сравнение с момичетата – 1,1% и 1,6%. 

 
Таблица 2. Процентно разпределение на различни роли в 

кибертормоза сред ученици от средните училища в Стокхолм, 
Швеция, n = 5144 (Låftman et al., 2018) 

 
  Общо (n = 5144)  Момчета (n = 2546)  Момичета (n = 2598) 
Променливи   брой   %  брой %  брой  % 
 

Невъвлечени   4513  87.7  2256   88.6   2257  86.9 
Само жертви     415     8.1    143      5.6      272  10.5 
Само киберагресори   104    2.0      76      3.0          28    1.1 
Киберагресори- жертви    112     2.2      71       2.8          41    1.6 

 
Разпространеността на кибертормоза варира в широки граници 

– в диапазона от 3% до 23% (Kowalski and Limber, 2013). Раз-
нообразието в отчетените честоти на разпространение на кибер-
тормоза произтича от различните времевите параметри, използвани 
за оценка на кибертормоза (например, поне веднъж в последните 30 
дни; поне веднъж в последните2 месеца; три или повече пъти и пр.), 
от различни инструменти за измерване, различни използвани 
определения на кибертормоза и оценки в различни възрастови 
групи.  (Kowalski and Limber, 2013) 

 
Соматични и психосоматични последици на кибертормоза 
 
Изследванията разкриват редица физически ефекти на тормоза 

върху здравето. Фекес и колеги  (Fekkes et al., 2006) установяват, че 
децата, подложени на тормоз, имат по-висока вероятност от не-
въвлечените си в тормоз връстници да развият болки в стомаха, 
проблеми със съня, главоболие, напрежение, умора и лош апетит, 
особено непосредствено след като са били тормозени.  

Прието е взаимоотношенията в кибер-насилието да се раз-
глеждат в две противоположни групи – насилници и жертви. 
Съществува обаче и известно припокриване между групите, тъй 
като някои хора са и жертви, и извършители. Съответно, при 
анализиране на резултатите от кибернасилието има голямо значение 
да се вземе под внимание и разграничението между хората, които са 
само жертви и тези, които са едновременно жертви на кибернасилие 
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и сами осъществяват кибертормоз над други. Ето какво  предлагат 
данните от този род.  

От метаанализ на 11 предишни изследвания върху връзката 
между участието в тормоза и психосоматичните оплаквания сред 
учениците (Gini and Pozzoli, 2009) става ясно, че не само жертвите 
на тормоз, но и извършителите често докладват за психосоматични 
проблеми.  Метаанализът обхваща четири групи деца на възраст 
между 7 и 16 години: жертви, насилници, жертви-насилници и 
невъвлечени. Жертвите и жертвите-насилници имат значително по-
висок риск от психосоматични проблеми в сравнение с невъвле-
чените в (кибер)тормоз връстници. Категория ученици, наричана 
"насилници-жертви“ съобщава за себе си най-лошото психично и 
соматично здраве в сравнение с групата не само на невъвлечените, 
но и с групата на жертвите. 

 
Личностни особености на кибер-агресорите 
 
В изследване върхуефектите на кибертормоза, проведено от 

Робин Ковалски и Сюзън Лимбър (Kowalski and Limber,2013),са 
анализирани осем променливи, които характеризират личността и 
поведението в училище на ученици от средния курс. Участниците 
са 931 ученици (433 момичета и 485 момчета, а 13 лица не са 
посочили пол) на възраст между 11 до 19 години. Оказва се, че 
кибер-агресорите страдат от редица негативи в сравнение с групата 
на учениците, които не са имали допир с кибертормоз. 

Статистически значимо по-високи са резултатите за  безпокой-
ство, депресия, суицидни мисли, ранно напускане на училище, 
училищен успех и здравни проблеми. Тази група има и по-ниска 
самооценка. Интересно е да се отбележи, че кибер-агресорите 
всъщност по-често мислят дори за самоубийство от техните връст-
ници, които не са били засегнати от кибертормоз. Още по-нега-
тивни са резултатите за групата на кибер-насилниците, които са 
едновременно и жертви на (кибер)тромоз - насилниците-жертви. 
Това се отнася до целия спектър от изследвани характеристики. 
Тези деца съобщават, че получават по-силни негативни физически, 
психологически и академични ефекти от електронния тормоз от 
другите две групи. Изследователите отбелязват, че, от една страна, 
насилниците-жертви изпитват емоционалните проблеми, свързани с 
виктимизацията, но заедно с това имат и поведенческите затрудне-
ния, характерни за тези, които осъществяват тормоз върху другите.  
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Психопатийната тройка коравосърдечност, неемоционалност и 
незаинтересованост (CU) отдавна се свързва с насилието сред деца 
и юноши. И все пак, относително малко се знае дали всяка от трите 
подструктури на тези черти е свързана с тормоза, когато те се 
разглеждат едновременно в анализа. Проучване (Thornberg and 
Jungert, 2017) изследва дали чертите коравосърдечност, неемоцио-
налност и незаинтересованост са пряко свързани с извършването на 
тормоз или са опосредствани от моралните разсъждения за ролята 
на възможната вреда при вземането на морално решение сред 
децата. В емпирично изследване на 381 деца от 13 училища в 
Швеция са събрани самооценъчни данни за чертите от психопатий-
ната тройка, морални разсъждения за ролята на вредата в случаи на 
тормоз и на кибертормоз. Резултатите показват, че по-високите 
степени на коравосърдечие и незаинтересаваност са пряко свързани 
с по-висока тенденция за тормоз над другите. За разлика от тях, по-
високата степен на тенденция към търсене на морална обосновка на 
вредите е свързана с по-ниска склонност към тормоз. Нещо повече, 
по-голямата незаинтересаваност и неемоционалност са непряко 
свързани с по-голяма степен на тормоз, като  намалената употреба 
на морална обосновка на вредите играе опосредстваща роля. 
Изводите показват, че и трите психопатни черти са съществени за 
осъществяването на тормоз, но коравосърдечието изглежда най-
важната характеристика свързана със склонността към тормоз.  

Данните за чертите от психопатийната тройка показват, че тя е 
предиктивна не само за насилниците, но и по отношение на 
жертвите на насилие. В изследване на 613 юноши от Тайван (Wang 
et al., 2018) по-високите нива на коравосърдечие се оказват поло-
жително свързани с по-голям риск човек да стане жертва на физи-
чески тормоз и отнемане на имущество, както и на тормоз чрез 
злобни словесни реплики и тормоз в отношенията с другите. По-
високите нива на неемоционалността са положително свързани с 
по-голям риск да станат жертва на словесен и тормоз в отношенията 
с другите. Незаинтересоваността не показва значими асоциации с 
какъвто и да е вид жертва на тормоз. 

Що се отнася специално до кибер-агресорите, данните са доста 
по-оскъдни. Едно неотдавнашно проучване  (Orue and Calvete, 2016) 
си поставя за цел да анализира по-широк спектър от психопатийни 
черти (коравосърдечност-неемоционалност, грандиозност-манипу-
лативност и импулсивност-безотговорност) и моралното дезанга-
жиране като свързани с два типа тормоз (традиционен и кибер-
тормоз). Извадка от 765 юноши (464 момичета и 301 момчета) 
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попълва самооценъчен въпросник по посочените характеристики и 
по осъществяването на (кибер)тормоз двукратно с разлика между 
двете изследвания от една година. Резултатите показват, че 
коравосърдечност-неемоционалност прогнозира както традицион-
ния тормоз, така и кибертормоза, грандиозно-манипулативните и 
импулсивно-безотговорните черти предсказват само осъществява-
нето на традиционни форми на насилие, докато моралното дезанга-
жиране предсказва само кибертормоза. Ролята на коравосърдеч-
ност-неемоционалност обаче много зависи от равнището на мо-
рална ангажираност. Тези качества подпомагат тенденцията да се 
осъществява кибертормоз при високи нива на морална дезангажи-
раност, но при моралната ангажираност тази роля изчезва. Обрат-
ното е валидно за грандиозност-манипулативност, които са поло-
жително свързани с кибертормоза при ниски нива на морална 
дезангажираност, но не действат, когатоизследваните лица саморал-
но ангажирани. 

 
Ориентации към бъдещето сред кибер-агресори 
 
Сара Лефтман (Låftman et al., 2018) и колеги изследват 

връзката между кибертормоза и ориентациите към бъдещето. Авто-
рите разглеждат ориентациите към бъдещетокато мисли, убежде-
ния, планове и надежди на индивида за бъдещето. Въпреки че 
надеждите и преценките за бъдещето са важни за хората през целия 
живот, мислите и плановете за бъдещето са от особено значение по 
време на юношеството и ранната младост. Този период определя 
централни аспекти на живота като избора на образованието, 
професията, семейството. Според авторите, ориентацията към бъде-
щето може да бъде разделена на три компонента: когнитивен, 
мотивационен и афективен. Афективният компонент, отнасящ се до 
степента на оптимизъм или песимизъм за бъдещето, е най-често 
разглежданият.Данните от проведеното проучване с 5144 ученици 
от средните училища в Стокхолм, свидетелстват, че песимистич-
ният възглед за бъдещето е по-често срещан сред кибер-агресорите, 
които са едновременно и жертви на кибертормоз ("насилници-
жертви")  в сравнение с невъвлечените. Интересно е и, че кибер-
агресорите, които не са обект на тормоз от други, също имат по-
песимистична ориентация към бъдещето в сравнение с невъв-
лечените. Най-големите пропорции на ученици с песимистична 
ориентация за бъдещето са открити в категорията "насилници-
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жертви", те са по-високи и от тези на учениците в категорията „само 
жертви на кибертормоз“. 

 
Заключение 
 
В статията са систематизирани концепции и емпирични данни 

за широк спектърот проблеми свързани с осъществяването на 
кибер-агресия. Направено е сравнение между традиционните форми 
на тормоз и кибер-тормоза, като са изтъкнати онези, които правят 
електронната версия по-увреждаща от традиционните форми на 
тормоз. Разгледани са и различните роли, които кибер-агресорите 
играят. Анализът на разпространението на агресивното поведение 
във виртуалния свят показва, че наличните данни в литературата 
варират в много широки граници и зависят от начина, по който се 
дефинира кибер-тормозът. Както и да се дефинира той обаче, 
налице са два типа кибер-агресори: тези, които само тормозят 
другите и тези, които са насилници-жертви, тоест са както жертви 
на кибер-насилие, така и самите те го осъществяват по отношение 
на други. Показано е, че именно втората група се намира в най-
затруднено положение и инкасира най-големи личностни загуби в 
сравнение както с класическите кибер-агресори, така и с тези, които 
не са били обект на кибер-тормоз.В много отношения насилниците-
жертви са в по-трудна ситуация дори от онези, които са само 
жертви на кибертормоза. Анализът показва и наличието на редица 
личностни черти, особено от спектъра на психопатията и гран-
диозно-манипулативните тенденции, които са много тясно свързани 
с кибер-агресията, докато моралната зрялост и моралната ангажи-
раност играят превантивна роля по отношение на киберагресивното 
поведение. 

Направените констатации могат да се използват както за 
превенцията на кибер-агресията, така и за програми за  интервенция 
с цел преодоляване или ограничаване на кибер-агресивното 
поведение. Необходими са интегриращи подходи, които насърчават 
моралното съзряване и моралната ангажираност, включително под-
тикват към по-задълбочено разбиране за това, защо тормозът е 
морално недопустим.  Има остра необходимост и от разкриване на 
начини за стимулиране на личностни черти, които противодействат 
на психопатните черти – често асоциирани със системно кибер-
агресивно поведение.Настоящият анализ дава ориентири за постига-
нето на тези задачи.  
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АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА КОГНИТИВНА 
ЕМОЦИОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ (CERQ) В БЪЛГАРСКИЯ 

СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ 
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Резюме: Теориите за емоционална регулация и инструментите за 
измерването й привличат значително внимание в клиничен и изследо-
вателски контекст. Основна цел на настоящото изследване е конструи-
рането на българска версия на Въпросника за когнитивна емоционална 
регулация(CERQ; Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001). Извадка от 280 
възрастни попълниха онлайн българския превод. Eксплораторен и 
конфирматорен факторен анализ показват, че данните от българската 
версия подкрепят оригиналния девет-факторен модел. Вътрешната 
надеждност на повечето скали варира между 0,731 и 0,848. Лицата с 
високи стойности на удовлетвореност от живота използват по-
адаптивни стратегии за когнитивна емоционална регулация, което 
свидетелства за конвергентната валидност на скалите. Резултати 
показват важни целите на практическите интервенции ииндивидуални 
различия. 

Ключови думи: когнитивна емоционална регулация, конфирматорен 
факторен анализ, български превод 

 
ADAPTATION OF THE COGNITIVE EMOTION REGULATION 
QUESTIONNAIRE (CERQ) IN BULGARIAN SOCIOCULTURAL 

CONTEXT 
 

Jenia Milusheva 
Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 

jenia.milusheva@gmail.com 
 

Summary: Emotion regulation theories and measurement scales have 
received considerable attention in clinical and research settings. The main aim 
of the current study was to construct Bulgarian version of Cognitive Emotion 
Regulations Questionnaire (CERQ; Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001). А 
sample of 280 adults completed online the Bulgarian translation of the 
questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analysis indicated that the 
data collected with the Bulgarian version do also support the original nine-
factor model. Internal reliability scores for most of the scales ranged from 0.731 
to 0,848. People with high levels of life satisfaction use more adaptive strategies 
for cognitive regulation of emotions, which is evidence of the convergent 
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validity of scales. The results show individual differences, which are important 
for the goals of practical interventions. 

Keywords: cognitive emotion regulation, confirmatory factor analysis, 
Bulgarian translation 

 
Теориите за емоционална регулация стават все по-популярни и 

полезни за разбирането на индивидуалните различия в психологи-
ческото функциониране и психопатологията. Емоционалната регу-
лация е дефинирана като съвкупност от външни и вътрешни 
процеси, които отговарят за проследяването, оценката и промяната 
на емоционалните реакции, особено за интензитета и продължи-
телността на техните характеристики, за да бъдат постигнати нечии 
цели (Thompson, 1994). Този процес цели да се установи контрол 
върху това кои емоции се преживяват, кога и как се преживяват и 
как се изразяват (Gross, 1998). Могат да се използват широк спектър 
от поведенчески и когнитивни стратегии за постигането на регу-
латорни цели. Различните стратегии обаче имат различни после-
дици за адаптивното функциониране (John & Gross, 2004). Липсата 
на емоционална регулация се счита за трансдиагностичен рисков 
фактор, свързан с редица психични разстройства (Kring & Sloan, 
2009). Редица изследвания показват, че хората, които не успяват да 
регулират своите емоции или които използват неефективни или 
неподходящи стратегии, са изложени на по-голям риск от 
емоционални разстройства (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010). 

Емоционалната регулация включва широка гама от съзнателни 
и несъзнателни физиологични и поведенчески когнитивни аспекти 
(Gross, 2001). Тя бива разглеждана от две гледни точки: от една 
страна като стратегии за емоционална регулация, които се активи-
рат преди или в началото на събитието и от друга - като стратегии 
за регулиране на емоциите, активирани след преживяването или 
след създаването на емоцията. Стратегиите за регулиране на емо-
циите, които са активирани преди настъпването на събитието 
играят съществена роля за контрола на отрицателните емоции, тъй 
като те водят до тълкуване на ситуацията по начин, който 
значително намалява отрицателните емоционални реакции (Gross, 
1998). Този вид стратегии регулират емоциите в три аспекта: 
когнитивен, поведенчески и комбинация от двете (Parkinson & 
Totteredl, 1999). Стратегиите за регулиране на когнитивните емоции 
са когнитивни отговори на предизвикващите емоции събития, които 
съзнателно или несъзнателно се опитват да променят величината 
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и/или вида на емоционалното преживяване на индивида или самото 
събитие (Gross, 2001; Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010).  

Съгласно процес-ориентирания модел, създаден от Грос и 
колеги, голям брой стратегии зависят едновременно от когниция и 
поведение. Изследванията показват, че особено мощната категория 
са стратегиите за емоциоанална регулация, които включват когни-
цията като начин за преработване на емоционално наситена инфор-
мация (Ochsner & Gross, 2005). Когнитивната емоционална регула-
ция се отнася до процеси на вниманието и мисленето, които имат за 
цел да променят вида, валентността, интензивността и времето на 
емоционалните реакции (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2001; 
Ochsner & Gross, 2008). Налице са данни, че изборът на когнитивен 
процес за емоционална регулация играе важна роля за психичното 
благополучие и реакциите на стреса (John & Gross, 2004). Също 
така са налице стратегии, които могат да бъдат реализирани 
предимно на когнитивно ниво (Gross &John, 2003). 

Емоционалната регулация посредством мисли или когниции е 
неразривно свързана с човешкия живот и помага на хората да 
управляват емоциите си след преживяването на стресиращи съби-
тия (Garnefski и колеги, 2001). Въпреки че капацитетът за когни-
тивна емоционална регулация е универсален, съществуват индиви-
дуалните различия в конкретните мисли или когниции, чрез които 
хората регулират емоциите си в отговор на житейския си опит. 
Налице са няколко модела, които описват когнитивната емоцио-
нална регулация или моделите на мислене, които са съзнателно или 
несъзнателно използвани при сблъсък с емоционален опит. Най-
изчерпателният модел на стратегии за регулиране на когнитивните 
емоции в настоящата литература е разработен от Гарнефски и 
колеги. В него са разгледани девет стратегии. Въпрос с практическа 
насоченост е как хората регулират своите емоции и се адаптират 
при стресови или отрицателни емоционални състояния. За да се 
улеснят изследването на тези въпроси, Гарнефски и колеги създават 
инструмент за самооценка (Cognitive Emotion Regulation Question-
naire или CERQ), предназначен да оцени набор от стратегии за 
когнитивна емоционална регулация. Въпросникът се откроява от 
предишните инструменти, защото включва по-широк набор от 
когнитивни стратегии. Пълният инструмент има 36 айтема, разпре-
делени равномерно между девет скали: самообвинение; обвиняване 
на другите; приемане; смяна  на фокуса на планиране; положително 
пренасочване на вниманието; преживяне; положителна преоценка; 
мислене в перспектива; и катастрофално мислене. Въпросникът 
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може да се използва за изследване на когнитивните стратегии, 
които характеризират индивидуалния стил на реагиране спрямо 
стресово събитие както когнитивните стратегии, които се използват 
в конкретна ситуация. CERQ е самооценъчен въпросник, подходящ 
за използване при лица над 12 години - възраст, след която децата 
имат когнитивните способности да разберат значението на въпро-
сите. 

Във връзка с наличните данни от изследванията, когнитивните 
стратегии за регулиране на емоциите са условно разделени на адап-
тивни и неадаптивни. Налице са изследвания, които потвърждават 
наличието на силни връзки между употребата на някои стратегии и 
наличието на емоционални проблеми(Garnefski, Boon, & Kraaij, 
2003; Garnefski и колеги, 2001; Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den 
Kommer, & Teerds, 2002; Garnefski, Teerds, Kraaij, Legerstee, & Van 
den Kommer, 2004; Kraaij и колеги, 2003). При използване на 
когнитивни стратегии като преживяне, катастрофално мислене и 
самообвинение, хората могат да бъдат по-уязвими спрямо емоцио-
нални проблеми. Тези стратегии за когнитивна емоционална регула-
ция са считани за неадаптивни. От друга страна хората, които 
използват други стилове като приемане, положително преосмис-
ляне, разглеждане в перспектива, положителна смяна на фокуса, 
смяна на фокус върху планирането може да са по-малко уязвими и 
във връзка с това тези стратегии са считани за адаптивни. Тези 
резултати показват, че биха могли да бъдат поставени важни цели 
по отношение на практическите интервенциите на базата на тези 
изследвания.  

 
Цел и хипотези на настоящото изследване  
Настоящото изследване има за цел конструирането на бъл-

гарска версия на въпросника за когнитивна емоционална регулация 
(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire; CERQ) разработен от 
Гарнефски и колеги (Garnefski, Kraaij и Spinhoven, 2001). Инстру-
ментът е предназначен за изследване на индивидуалните различия в 
прилагането на стратегиите за когнитивна емоционална регулация, 
някои от които изследванията са доказали като адаптивни, а други 
като неадаптивни (Garnefski, Boon, & Kraaij, 2003; Garnefski и 
колеги, 2001; Garnefski, Legerstee, Kraaij, Van den Kommer, & 
Teerds, 2002; Garnefski, Teerds, Kraaij, Legerstee, & Van den Kommer, 
2004; Kraaij и колеги, 2003; Kraaij, Pruymboom, & Garnefski, 2002). 
На проверка е подложена структурата на инструмента, както и 
степента на надеждност и валидност на формиращите я скали. 
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Конвергентната валидност на скалите е изследвана чрез уста-
новяване на взаимовръзки със сходни в концептуално отношение 
конструкти. Изследвания показват, че преоценка да се разглежда 
като стратегия, свързана с по-оптимално психично функциониране, 
за разлика от потискането на експресията (John & Gross, 2004), 
което дават основание да очакваме корелация на тази стратегия с 
адаптивните стратегии за когнитивна емоционална регулация. 

Конкурентната валидност на скалите, формиращи въпросника 
за когнитивна емоционална регулация (CERQ), е изследвана чрез 
установяване на взаимовръзки със степента на удовлетвореност от 
живота. Можем да очакваме, че по-високата удовлетвореност от 
живота е свързана с използването на по-адаптивни стратегии за 
когнитивна регулация на емоциите. 

Дискриминантната валидност на въпросника за когнитивна 
емоционална регулация (CERQ) е оценена чрез установяване на 
взаимовръзки с личностните черти по модела „Големите пет“.  С 
оглед на разликата в равнището на абстрактност между стратегиите 
за когнитивна емоционална регулация, от една страна, и личност-
ните черти, от друга, се очакват слаби взаимовръзки помежду им. 

 
Изследвани лица 
В настоящото изследване взеха участие 280 лица, сред които 

103 мъже и 177 жени.Таблица 1 представя разпределението на 
респондентите по пол и възраст. Разпределението по възраст, то е 
осъществено в 5 групи. Най-голяма част от изследваните лица са на 
възраст от 21 до 30 години – 71,4%, под 20 години  - 5,4%, между 31 
и 40 години - 10,7, между 41 и 50 години - 8,2% и над 50 години – 
4,3%.). 

 
Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по пол и възраст 

Пол  
Мъже Жени Общо 

под 20 години  12 3 15 

21-30 години  126 74 200 

31-40 години 16 14 30 

41-50 години 17 6 23 

Възраст 

над 50 години  6 6 12 
Общо  177 103 280 
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Инструментариум 
За целите на изследването беше подготвен чрез процедура на 

обратен превод български вариант на Въпросника за когнитивна 
емоционална регулация(CERQ; Garnefski и колеги, 2007), диску-
тиран допълнително до постигане на съгласие по формулировките. 
Инструментът се състои от 36 твърдения. Те оценяват степента на 
използване на пет адаптивни (приемане, положително преосмис-
ляне, разглеждане в перспектива, положителна смяна на фокуса, 
смяна на фокус върху планирането)  и четири неадаптивни (само-
обвинение,  преживяване, катастрофално мислене, обвиняване на 
другите) стратегии за емоционална регулация, които хората използ-
ват, за да регулират негативни емоции.  

Също така изследваните лица попълниха Въпросник за емо-
ционална регулация (ERQ) (Gross & John, 2003), Скала за удовлет-
вореност от живота (SWLS) (Diener и колеги, 1985) и Личностни 
черти по модела „Големите пет“ (mini-IPIP) (Donnellan и колеги, 
2006). 

Въпросник за емоционална регулация (ERQ) (Gross & John, 
2003). Инструментът е адаптиран за България от Явор Василев 
(Василев, 2017). Състои се от десет твърдения и оценява степента, 
до която стратегиите „когнитивна преоценка“ и „потискане на екс-
пресията“ се използват за регулация на отрицателни и положителни 
емоции. Като формат за отговаряне се използва седем-степенна 
Ликъртова скала за съгласие. Скалата показва добра вътрешна 
консистентност - α=0,72. 

Скала за удовлетвореност от живота (SWLS) (Diener и колеги, 
1985) измерва оценката, която човек дава на своята актуална 
житейска ситуация като съответстваща на субективен идеал. Из-
следваните лица дават изразяват степента на своето съгласие с пет 
айтема чрез пет-степенна Ликъртова скала. Вътрешна съгласу-
ваност на инструмента в настоящото изследване е с високо равнище 
- α=0,79. 

Личностни черти по модела „Големите пет“ (mini-IPIP) 
(Donnellan и колеги, 2006).Инструментът е адаптиран от Карабельова и 
колеги (Karabeliova и колеги, 2016). Измерва а невротизъм, екстра-
версия, добросъвестност (целенасоченост), сътрудничество и откри-
тост към нов опит. Респондентите отговарят чрез пет-степенна 
Ликъртова скала в каква степен 20 твърдения се отнасят до тях. 
Стойностите на коефициента на вътрешна съгласуваност в настоя-
щото изследване на скалите са α=0,73 за „невротизъм“, α=0,51 за 
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„екстраверсия“, α=0,81 за „добросъвестност“, α=0,80 за „сътрудни-
чество“ и α=0,76 за „откритост към нов опит“. 

 
Методика на емпиричното изследване 
Въпросникът беше изпратен онлайн на изследваните лица. 

Респондентите оценяваха в каква са съгласни или несъгласни с 
твърденията от въпросника като използваха петстепенна Ликъртова 
скала за оценка. Участниците получиха следната инструкция: "За 
всяко изложение по-долу твърдения, посочете Вашето съгласие или 
несъгласие. Направете го като отбележите 1 (Изобщо не съм 
съгласен/-на) до 5 (Напълно съм съгласен/-на).“ 

Всички участници попълниха въпросниците индивидуално в 
електронен формат. Изследваните лица въведоха анонимно 
отговорите си в приложението на Google Forms. 

 
Резултати и дискусия 

 
Анализ на липсващите данни 
Предоставения на изследваните лица въпросник е с общо 73 

айтема, като при 3 (4,1%) от тях са налице липсващи данни. Няма 
липсващи данни за пола и възрастта на изследваните лица. На 
равнище отделни айтеми делът на липсващите данни спрямо броя 
на респондентите варира от 0,4% (2 наблюдения) до 0,7% (1 наблю-
дение). Липсващите данни са незначително малко и не биха могли 
да повлияят резултатите от настоящото изследване. 

 
Анализ на структурата на въпросника за когнитивна 

емоционална регулация (CERQ) 
Структурата на въпросника е изследвана чрез експлораторен 

факторен анализ по метода на главните компоненти.  
В таблица 2 е представена компонентната структура на 

адаптивните стратегии за когнитивна емоционална регулация, уста-
новена чрез анализ на главните компоненти с Варимакс ротация. За 
всяка скала е извлечен само един фактор. Той обяснява между 
33,5% и 64,03% от общата дисперсия. Айтемите, предназначени за 
оценка на склонността към мисли за приемане на случилото се и на 
преживяното се групират в първия фактор от адаптивните стратегии 
за когнитивна регулация на емоциите - „Приемане“, обясняващ 
33,5% от дисперсията. Вторият компонент обединява айтемите от 
фактор „Положителната смяна на фокуса“, който се отнася до 
мисленето за нещо положително вместо действителните негативни 
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събития и обяснява 45,38% от дисперсията. „Положителната пре-
оценка“ е трети фактор, който включва намирането на позитивен 
смисъл на в ситуацията, която човек е преживял. Той обяснява 
66,24% от дисперсията. Айтемите, които се отнасят до преосмис-
лянето на това, което трябва да се направи, за да се подобри ситуа-
цията формират фактор „Смяната на фокуса върху планирането“, 
който обяснява 64,03% от дисперсията. Факторът, който формира 
последната скала от адаптивните стратегии за когнитивна емоцио-
нална регулация е „Мисленето в перспектива“. Той е свързан с 
наличието на мисли за преценяване на сериозността на преживяната 
ситуацията в едно по-широко сравнение с други неща и обяснява 
45,75% от дисперсията. 

 
Таблица 2. Компонентна структура на адаптивните стратегии за 

когнитивна емоционална регулация, CERQ, установена чрез анализ 
на главните компоненти с Варимакс ротация (N=280) 

 
Факторно тегло 

№ на 
айтема 
във 

въпрос-
ника 

Твърдения Прие-
мане 

Положи-
телна 
смяна 
на 

фокуса 

Положи-
телно 

преосмис-
ляне 

Разглеж-
дане в 
перспек-
тива 

Смяна на 
фокус 
върху 

планира-
нето 

h² 

2 Приемане 1 ,764 - - - - ,583 

11 Приемане 2 ,779 - - - - ,606 

20 Приемане 3 ,228 - - - - ,052 

29 Приемане 4 ,757 - - - - ,574 

4 

Положително 
преосмисля- 
не 1 

- 
,793 

- - - 
,629 

13 

Положително 
преосмисляне 
2 

- 
,795 

- - - 
,631 

22 

Положително 
преосмисля- 
не 3 

- 
,869 

- - - 
,755 

31 

Положително 
преосмисля- 
не 4 

- 
,797 

- - - 
,635 

6 
Разглеждане в 
перспектива 1 - - ,819 - - ,670 

15 
Разглеждане в 
перспектива 2 - - ,839 - - ,704 

24 
Разглеждане в 
перспектива 3 - - ,817 - - ,667 
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33 
Разглеждане в 
перспектива 4 - - ,721 - - ,520 

7 

Положителна 
смяна на 
фокуса 1 

- - - 
,652 

- 
,425 

16 

Положителна 
смяна на 
фокуса 2 

- - - 
,583 

- 
,340 

25 

Положителна 
смяна на 
фокуса 3 

- - - 
,701 

- 
,491 

34 

Положителна 
смяна на 
фокуса 4 

- - - 
,757 

- 
,573 

5 

Смяна на 
фокус върху 
планирането 1 

- - - - 
,711 ,506 

14 

Смяна на 
фокус върху 
планирането 2 

- - - - 
,758 ,574 

23 

Смяна на 
фокус върху 
планирането 3 

- - - - 
,779 ,608 

32 

Смяна на 
фокус върху 
планирането 4 

- - - - 
,789 ,623 

Собствена стойност 
(процент на обяснена 
дисперсия) 

3,35 
(33,5%
) 

1,82 
(45,38) 

2,65 
(66,24) 

2,56 
(64,03) 

1,83 
(45,75) - 

 
Забележка: h² - коефициент на комуналност. 

 
В таблица 2 са представени резултатите от изведената компо-

нентна структура на неадаптивните стратегии за когнитивна емо-
ционална регулация,CERQ, установена чрез анализ на главните 
компоненти с Варимакс ротация. И при тях за всяка скала е налице 
един фактор, който обяснява дисперсията. Айтемите, които са в 
скала „Самообвинение“ формират първия фактор. Той включва 
самообвинителни мисли за себе си във връзка със случилото се и 
това, което човек е преживял и обяснява 55,57% от дисперсията. 
Втория изведен фактор е от айтемите в скалата „Преживяване“, 
която се отнася до непрекъснатото преосмисляне на това, което се е 
случило и какво човек е преживял. Той обяснява 57,26% от диспер-
сията.„Катастрофалното мислене“ е факторът, обясняващ 58,98% от 
дисперсията и включва мисли, които подчертават отрицателните 
измерения на преживяната ситуация. Последната скала от счи-
таните за неадаптивни стратегии за когнитивна емоционална регу-
лация е „Обвиняването на другите“. Айтемите от нея също се 
групират в един фактор, който се отнася до обвиняващи другите 
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мисли за случилото се и за това, което човек е преживял  и обяснява 
59,21% от дисперсията. 

 
Таблица 3. Компонентна структура на неадаптивните стратегии 

за когнитивна емоционална регулация, CERQ, установена чрез анализ 
на главните компоненти с Варимакс ротация (N=280) 

Факторно тегло № на 
айтема 
във 

въпрос
ника 

Твърдения Самооб-
винение 

Преживя-
ване 

Катастро-
фално 
мислене 

Обвиня-
ване на 
другите 

h² 

1 Самообвинение 1 ,697 - - - ,485 

10 Самообвинение 2 ,812 - - - ,659 

19 Самообвинение 3 ,710 - - - ,505 

28 Самообвинение 4 ,757 - - - ,573 

3 Преживяване 1 - ,754 - - ,569 

12 Преживяване 2 - ,763 - - ,582 

21 Преживяване 3 - ,703 - - ,494 

30 Преживяване 4 - ,803 - - ,645 

8 Катастрофално мислене 1 - - ,751 - ,564 

17 Катастрофално мислене 2 - - ,787 - ,620 

26 Катастрофално мислене 3 - - ,741 - ,550 

35 Катастрофално мислене 4 - - ,791 - ,626 

9 Обвиняване на другите 1 - - - ,800 ,641 

18 Обвиняване на другите 2 - - - ,808 ,652 

27 Обвиняване на другите 3 - - - ,641 ,411 

36 Обвиняване на другите 4 - - - ,815 ,664 

Собствена стойност (процент на 
обяснена дисперсия) 

2,22 
(55,57%) 

2,29 
(57,26%) 

2,36 
(58,98%) 

2,37 
(59,21%) - 

 
Забележка: h² - коефициент на комуналност. 

 
Получените резултати разкриват, че всеки от айтемите, както 

сред адаптивните, така и сред неадаптивните стратегии за когни-
тивна емоционална регулация, получава високо факторно тегло 
само по един от компонентите на въпросника. Това показва, че 
може да се извлече само един  фактор за всяка от скалите, който 
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обяснява голям процент от общата дисперсия. Чрез експлораторния 
факторен анализ е потвърдена оригиналната структура на въпрос-
ника. Можем да заключим, че моделът възпроизвежда оригиналната 
структура на въпросника. 

 
Надеждност 
Коефициентът Алфа на Кронбах се използва за определяне на 

вътрешната надеждност на CERQ в българската извадка. Полу-
чените резултати в настоящето изследване свидетелстват за висока 
степен на надеждност на инструмента в рамките на българския 
социокултурен контекст (таблица 3). Най-ниски са стойностите на α 
на Кронбах за скалите „Приемане“ и „Разглеждане в перспектива“ 
съответно 0,551 и 0,593. Всички останали скали показват добра 
вътрешна консистентност, като стойностите им варират между 
0,731 и 0,848.  Надеждността на целия въпросник е висока - α=0,815. 
Стойностите, получени в настоящото изследване се доближават до 
тези в оригиналната версия  - надеждността на скалите в нея варира 
между 0,68 и 0,83, като пет от скалите са с надеждност над 0,80, а 
само една е с надеждност под 0,70. В българския социокултурен 
контекст също се установява високо равнище на вътрешна съгласу-
ваност на скалите, формиращи структурата на въпросника за когни-
тивна емоционална регулация (CERQ). 

 
Таблица 4. Представяне на броя айтеми, средната им стойност, 
стандартното отклонение и Алфа на Кронбах на стратегиите за 

когнитивна емоционална регулация 

Скали Брой 
айтеми 

Средна 
стойност 

Стандарт-
но 

отклоне-
ние 

Алфа на 
Кронбах 

Приемане 4 12,764 3,158 0,551 
Положителна смяна на фокуса 4 12,218 4,004 0,830 
 Положително преосмисляне  4 15,518 3,624 0,811 
Разглеждане в перспектива 4 13,982 3,116 0,593 
Смяна на фокус върху планирането 4 16,004 3,158 0,755 
Самообвинение 4 12,375 3,508 0,731 
Преживяване 4 13,511 3,871 0,749 
Катастрофално мислене 4 9,014 3,716 0,768 
Обвиняване на другите 4 9,104 3,232 0,762 
Адаптивни стратегии за когнитивна 
емоционална регулация 20 14,097 2,345 0,848 
Неадаптивни стратегии за когнитивна 
емоционална регулация 16 11,001 2,441 0,816 
CERQ 36 - - 0,815 
Забележка: h² - коефициент на комуналност. 
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Валидност 
В таблица 5 са представени взаимовръзките между деветте 

стратегии за когнитивна регулация на емоциите, адаптивните и 
неадаптивните стратегии и останалите изследвани конструкти.  

Очаквано е налице е слаби, но статистически значими, положи-
телни корелации между удовлетвореността от живота и всички 
адаптивни стратегии за когнитивна емоционална регулация, като в 
най-висока степен има взаимовръзка между общата стойност на 
адаптивните стратегии и удовлетвореността от живота (0,392). По-
високата удовлетвореност от живота е свързана с използването на 
по-адаптивни стратегии за когнитивна регулация на емоциите, 
което доказва конкурентната валидност на скалите, формиращи 
въпросника за когнитивна емоционална регулация. 

Установява се също умерена положителна статистически зна-
чима корелация между склонността към когнитивна преоценка и 
прилагането на четири от петте адаптивни стратегии. Тези резул-
тати се разглеждат като доказателство за конвергентната валидност 
на скалите. 

Корелациите на стратегиите за когнитивна емоционална регу-
лация с личностни черти са слаби. Значими, но не с висока стой-
ност, са положителните корелации между адаптивните стратегии и 
личностните черти откритост към нов опит и екстраверсия. Нев-
ротизмът е личностната черта, която има най-много значими 
взаимовръзки със скалите на когнитивната емоционална регулация. 
Три от адаптивните стратегии  корелират отрицателно с невро-
тизма. Всички неадаптивните стратегии за когнитивна емоционална 
регулация имат положителни корелации с личностната черта невро-
тизъм като корелацията на общия компонент на неадаптивните 
стратегии с невротизма е умерена и значима(0,422). Във връзка с 
ниските стойности на корелациите можем да заключим, че имаме 
доказателства за дискриминантната валидност, но е нужно допъл-
нително проучване на взаимовръзката на личностната черта невро-
тизъм със стратегиите за когнитивна емоционална регулация. 
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Таблица 5. Корелации (r на Пиърсън) на стратегиите за 
когнитивна емоционална регулация с удовлетвореността от живота, 

компонентите на емоционалната регулация и  личностни 
черти(N=280) 
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Удовлетвореност от 
живота ,191** ,329** ,289** ,214** ,303** ,392** ,073 ,020 -,097 -,104 -,037 

Потискане на 
експресията ,016 ,124* ,118* ,041 ,045 ,106 ,046 -,070 ,007 -,031 -,019 

Когнитивна 
преоценка ,088 ,364** ,497** ,277** ,444** ,495** ,157** ,066 -

,204** 
-
,159** -,048 

Откритост към нов 
опит ,119* ,028 ,157** ,074 ,224** ,170** ,161** ,200** -,056 -,025 ,108 

Невротизъм -,008 -
,193** 

-
,203** -,063 -

,188** -,198** ,222** ,312** ,413** ,187** ,422** 

Целенасоченост -,055 ,016 ,094 -,070 ,094 ,026 -,007 ,005 -,044 -,074 -,042 

Екстраверсия -,004 ,141* ,170** ,083 ,206** ,177** ,052 -,071 -,044 ,047 -,011 

Сътрудничество ,006 ,073 ,166** ,051 ,181** ,140* ,205** ,184** -,042 -,069 ,108 
 

Забележка: Статистически значимите корелации са представени с по тъмен шрифт; *p<0,05; 
**p<0,005. 

 
В заключение може бъде посочено, настоящото изследване 

показва, че българската версия на CERQ е добре обяснена от 
деветфакторната структура (деветте различни вида на когнитивните 
регулаторни стратегии), както в оригиналната версия на Гарнефски 
и колеги. Въпросникът за когнитивна емоционална регулация 
(CERQ) демонстрира много добри психометрични качества в 
българския социокултурен контекст. Налице са някои методоло-
гични ограничения. Извадката не включва голям брой изследвани 
лица, в нея преобладават жените и лицата между 21 и 30 години, 
което не позволяват да се провери наличието на потенциални 
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различия в структурата и психометричните качества, обусловени от 
пола и възрастта на респондентите. 
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Резюме: Изследването цели да провери дали при хората, търсещи 

силни усещания, е наличен специфичен личностен профил, както и до 
колко силно са изявени характерните за тях личностни черти. Използван 
е въпросникът на Леонхард и Шмишек за оценка на личностните 
акцентуации, тъй като той дава възможност да се проследи степента 
на изявеност на личностните особености и да се провери дали са налични 
екстремности. Избрана е специфична извадка – на пракикуващи високо 
рисков и немасов екстремен спорт  - паркур,  като ярки представители 
на търсещите силни усещания. В изследването участие взимат 100 
атлети. Според резултатите от проучването се открояват две типични, 
водещи личностни акцентуации – „Хипертимност“ и „Демонстратив-
ност“. Оценките по тях свидетелстват за силна изявеност на черти-те 
за извадката, но не отиват в крайностите. 

Ключови думи: търсене на силни усещания, личност, Леонхард, 
акцентуации, паркур 

 
PERSONAL CHARACTERISTICS OF SENSATION SEEKERS  
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kaprieva.d@gmail.com 

 
Summary: The study aims to examine whether there is a specific 

personality profile of the sensation seekers, and how strong these personality 
features are. Leonhard and Schmiescheck's questionnaire was used to assess 
personality accentuations as it gives the opportunity to examine the degree of 
the traits and to show whether extremes are present. A specific sample was 
selected – of practitioners of high-risk and not so massive extreme sport – 
parkour. They are taken as vivid representatives of the sensation seekers. 100 
athletes participated in the study. According to the survey, two typical, leading 
personality accentuations - "Hyperthymic" and "Demonstrative" are outlined. 
Scores on them reveal strong manifestation of the features in the sample, but 
they do not go to extremes. 

Keywords: sensation seeking, personality, Leonhard, accentuations, 
parkour 
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Въведение 
 
Зукерман (Zuckerman, 1994) определя търсенето на силни усе-

щания като: „личностна черта, свързана с търсенето на разнооб-
разни, нови, комплексни и интензивни преживявания и усещания, и 
с готовността за поемане на физически, социални, правни и 
финансови рискове с цел постигане на това преживяване“ (p. 27).  

Търсенето на силни усещания включва четири компонента, 
отразени в четирите субскали на „Скалата за търсене на силни 
усещания“: (1) търсене на тръпка и приключение – желание за 
участие на физически и рискови дейности, водещи до покачване на 
адреналина; (2) търсене на преживявания – на нов опит, на нестан-
дартни интелектуални преживявания и хора с подобни възгледи; (3) 
дезинхибиция – потребност от сваляне на задръжките и различни 
провокативни дейности; (4) склонност към бързо отегчение – 
нетърпимост към скучни дейности и хора (Зиновиева, 2011; Петров, 
2014).  

Търсенето на силни усещания се свързва с някои определени 
характеристики на личностите, при които е по-силно изявено. Коста 
и Макрей установяват позитивна корелация между общия резултат 
по „Скалата за търсене на силни усещания“ и субскалата от NEO-
PI-R „Отвореност към нов опит“. Нещо повече – всички субскали  
от  „Скалата за търсене на силни усещания“ корелират значително с 
„Отвореност към нов опит“. Подобни резултати са получени и от 
други автори. Различни изследвания свидетелстват за негатвивна 
корелация между „Скалата за търсене на силни усещания“ и 
субскалата „Добросъвестност“ от NEO-PI-R. Установена е връзка и 
между търсенето на силни усещания и скалите „Психотизъм“ и 
„Екстраверсия“ от Личностния въпросник на Айзенк (Roberti, 2004). 
Според някои изследвания на клинични извадки се наблюдава 
връзка между резултата по „Скалата за тъсене на силни усещания“ 
и хипоманийните и антисоциалните тенденции (Zuckerman, 1994).  

Раскин и Тери (Raskin &Terry, 1988) откриват връзка между 
нарцистичния компонент „ексхибиционизъм“ и търсенето на силни 
усещания. Нарцисизмът също така е предпоставка за предприемане 
на рискови поведения. Хората с по-силно изразен нарцисизъм са по-
склонни да се въвлекат в такива поведения, тъй като те предвиждат 
по-големи ползи от поемането на риск в сравнение с хората с по-
ниски нива на нарцисизъм. Нарцистичните личности осъзнават, че 
едно поведение е рисково, но това, което ги отличава, е тяхната 
чувствителност към възнаграждението, което следва от това пове-
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дение (Foster, Shenesey & Goff, 2009). Свръхувереността на нарци-
стичните личности е свързана и с предприемане на по-неоправдани 
рискове (Campbell, Goodie & Foster, 2004). Често рисковите пове-
дения, които предприемат силно нарцистичните хора, са свързани с 
висока вероятност за краткосрочни и дългосрочни негативни по-
следствия за физическото и психическото благополучие (Buelow & 
Brunell, 2014). 

За някои хора възнаграждението, което получават от преживя-
ването на силни усещания, е по-значимо от евентуалните негативни 
последствия от предприемането на дадено поведение. Те са склонни 
да поемат риск в името на тръпката. Рискът сам по себе си не е 
източник на мотивация и цел за търсещите силни усещания. Пове-
чето от тях се опитват да го намалят, предприемайки предпазни 
мерки (Roberti, 2004). Тези, които предприемат риск, избират раз-
лични негови форми, сред които: пушене, злоупотреба с алкохол, 
употреба на наркотици, безразсъдно шофиране, шофиране след 
употреба на алкохол, промискуитет, криминални прояви, хазартни 
игри, екстремни спортове и др. (Zuckerman & Kuhlman, 2000). Един 
от социално приемливите начини за търсене на силни усещания е 
посредством практикуването на високо рисков спорт (Roberti, 2004).  

Хората с по-изявена склонност да търсят силни усещания са 
по-отворени към новия опит и имат по-голямо желание да участват 
в необичайни физически дейности. Екстремните спортисти са по-
егоистични, демонстрират по-ниска склонност към кооперативност, 
щедрост, емпатия, разумност, загриженост, отговорност и благона-
деждност в сравнение с хората, които се занимават с по-традицион-
ни спортове (Klinar, Burnik & Kajtna, 2017).  

В настоящето изследване за участници са избрани представи-
тели на специфичен, не особено разпространен екстремен спорт, 
свързан с висока степен на преживяване на силни усещания и 
появил се едва 80-те години на XX век– паркур. Наименованието 
„паркур” в буквален превод от френски означава „пътят през” и 
добре разкрива същността на дисциплината – достигане от точка 
„А” до точка „Б” чрез преминаване през всички препятствия, срещ-
нати по пътя, чрез тичане, скачане и катерене, като ефективността 
на движението е от централно значение. При по-късно появилата се 
дисциплина „фрийрън“ ефективността като цел на движението бива 
изместена от атрактивността му – добавят се салта, премя-тания. 
По-новите поколения практикуващи наричат себе си „трейсъри” 
или „фрийрънъри”, без да заявяват принадлежност към паркур или 
фрийрън (Каприева, 2010; Parkour Generations, 2014а). Поради тези 
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причини в настоящия текст понятията „паркур”, „фрийрън” се 
използват като взаимозаменяеми.   

Въпреки бързото разпространение на спорта и популяри-
зирането му в различни филми, музикални клипове, компютърни 
игри, все пак паркур остава немасов, специфичен спорт, харак-
теризиращ се с поемане на виок риск, тъй като се практикува 
предимно на открито, без обезопасяващи средства. Представителите 
на спорта, често го наричат „изкуство“, „философия“, които въплъ-
щават нетрадиционен мироглед, споделян от членовете на фрийрън 
обществото. Тренировките на открито обичайно привличат вни-
манието на минувачите, а използването на обществените сгради и 
съоръжения като терен и средство на тренировките нерядко се 
възприема като „скандално“ от незапознатите. Част от възгледите 
на трейсърите са свързани с приемането на града като „детска 
площадка“, а паркур – като средство за бягство от скуката, свързана 
с градското ежедневие (Gerling, Pach & Witfeld, 2013; Wallace, 
2013). Имайки предвид всички тези особености на дисциплината, 
може да се заключи, че избралите да се занимават именно с нея без 
съмнение са хора, склонни да търсят силни усещания. 

Същестуват ограничен брой изследвания, разглеждащи въпро-
са за личностните особености на практикуващите фрийрън в науч-
ната литература. Мерит и Тарп установяват наличието на високи 
стойности по скалата „невротизъм” и ниски по „съзнателност” от 
въпросника NEO-PI-R в отговорите на практикуващите паркур. 
Високите резултати по невротизъм разкриват тенденция към 
преживяване на негативни емоции като страх, тревожност, вина, 
гняв и др. Ниските нива на съзнателността пък свидетелстват за по-
ниска взискателност относно прилагането на моралните принципи, 
по-изразена апатичност към постигането на цели, с по-изявена 
склонност към търсене на хедонистични преживявания (Merritt & 
Tharp, 2013). 

Според данни на Казенав и Мишел (Cazenave & Michel, 2008), 
може да се заключи, че практикуването на рисков спорт като паркур 
има потенциала да служи успешно за регулация на емоциите и така 
да упражнява регулативен ефект върху младежите, преживяващи 
трудности, свързани с ниската самооценка. В това проучване 
авторите използват методика за изследване на физическото Аз 
(Physical-Self Inventory), а изследваните им лица са трейсъри на 
средна възраст 15 години. Резултатите свидетелстват за покачване 
по субскалите „обща самооценка”, „физическа самооценка”, „спорт-
ни умения”, „привлекателно тяло” след тренировка. 
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В проучването на Казенав и Мишел обаче резултатите сви-
детелстват, че ефектът на покачване на показателите по субскалите 
„обща самооценка”, „физическа самооценка”, „спортни умения”, 
„привлекателно тяло” продължава не повече от 2 часа. Тези 
открития предполагат, че макар практикуването на паркур да има 
позитивен ефект върху емоционалната регулация, то една трениров-
ка не е достатъчна на юношите, за да изпитат позитивно възнаграж-
дение от рисковто занимание. Следователно, за да повторят пози-
тивното емоционално състояние, в което са били, е възможно те да 
се поставят в други рискови ситуации (Cazenave & Michel, 2008). 

Това съответства и на теорията на Соломон, според която 
хората с времето привикват към високо рисковите поведения и 
търсенето на „тръпка”, по модела на зависимостите, до такава 
степен, че липсата на това поведение се свързва с преживяването на 
неприятни емоции. На този принцип трейсърите развиват своеоб-
разна пристрастеност към практикуването на паркур (Wallace, 
2013). 

Тази „пристрастяваща” функция на паркур да повишава само-
оценката сякаш е един от силно мотивиращите фактори за прак-
тикуване на дисциплината. В този дискурс напълно логично би 
било предположението за наличието на една преувеличена само-
оценка при фрийрънърите. Именно преувеличената позитивна визия 
за себе си и търсенето на стратегии за нейното поддържане са два от 
основните елементи, характеризиращи нарцисизма. Нарциситич-
ните личности се възприемат като по-специални, по-оригинални, 
по-уникални, по-успешни и като цяло по-добри от останалите. Има 
данни, според които те често имат висока склонност към търсене на 
силни усещания и поемане на риск именно като средство за пови-
шаване на самооценката (Cazenave, 2007).  

Изхождайки от тези особености на конструкта „нарцисизъм”, 
Казенав провежда изследване на група трейсъри (на средна възраст 
14 г.), чиито резултати сравнява с тези на контролна група 
гимнастици (средна възраст 14 г.). За целите на проучването са 
използвани скала за измерване на търсенето на силни усещания 
(Sensation Seeking Scale) и методика за проверка на нарцистичните 
черти в личността (Narcissistic Personality Inventory).  Резултатите, 
получени от Казенав, свидетелстват, че юношите, които практику-
ват паркур, се нуждаят от повече силни усещания в сравнение с 
изследваните лица, които тренират гимнастика (спорт, който има 
някои подобия с фрийръна, но за разлика от него се реализира в по-
обезопасена среда). Това засилено желание за търсене на силни 
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усещания включва не само нуждата да се попада в опасни ситуации, 
но и стремежа към нови преживявания, атипични срещи, живеене 
извън конвенционалното, извън конформизма. Трейсърите също 
така имат по-високи резултати по въпросника за измерване на 
нарцисизма, като проявяват по-изявени склонности към демонстри-
ране на лидерство и власт. Резултатите по другите дименсии на 
нарцисизма не са статистически значими (Cazenave, 2007). 

Цел на настоящето изследване е да провери хипотезата, че ще 
се отчете специфичен личностен профил на търсещите силни 
усещания, в случая – в групата на трейсърите. Очаква се да имат по-
висока самооценка и по-високо желание за привличане на внима-
ние. Имайки предивид склонността поведението на търсещите 
силни усещания да е на ръба на социално приемливото, а понякога 
и отвъд него, възниква въпросът дали личностните им особености 
преминават към крайности. 

 
Метод 
 
Изследвана извадка 
 
В настоящето проучване участие взимат 100 изследвани лица. 

Осемдесет и два процента (n = 82) от участниците декларират, че в 
момента активно практикуват фрийрън, докато 18 % (n = 18) от 
изследваните лица са преустановили заниманията си в дисцип-
лината с днешна дата. На въпросника са отговорили 6 трейсъри от 
женски пол (6 %) и 94 – от мъжки (94 %). Най-младите участници 
са на 13 години, а най-възрастният е на 30, като средната възраст на 
извадката е 19.75 години (M = 19.75; SD = 4.11). Опитът на участ-
ниците в паркур варира между по-малко от 1 година и 12 години   
(M = 4.85; SD = 2.85), а възрастта, на която са започнали да 
практикуват – между 7 и 27 години (М = 14.17; SD = 2.96). Най-
много са представителите на паркур движението със средно 
образование (34 %; n = 34), следвани от тези с основно (26 %;                 
n = 26), висше (18 %; n = 18), средно-специално (15 %; n = 15) и 
полувисше (7 %; n = 7). Повечето от изследваните лица са 
несемейни (68 %; n = 68), 28 % (n = 28) декларират, че в момента 
имат сериозна връзка, а 4 от участниците (4 %) живеят с партньор 
на семейни начела. Сред трейсърите в тази извадка не се срещат 
женени/омъжени, разведени или вдовци. Нито един от участниците 
няма деца, но 90 % от тях (n = 90) заявяват, че ако имаха такива, 
биха ги насочили да се занимават с паркур.  
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Инструментариум и процедура 
 
За изследване на личностните особености на търсещите силни 

усещания е използван въпросникът на Леонхард и Шмишек за 
определяне на личностната акцентуираност. Същностно за акцен-
туациите е, че те винаги предполагат засилване на степента на 
определена личностна черта (Леонгард, 1976/1989). Съществуват 
различни степени на акцентуираност. „Скритата” акцентуация е 
вариант на нормата, докато „експлицитната” преминава отвъд сред-
ната норма, като нейните представители са склонни да демонстри-
рат абнормно поведение (Artemenko, Bakunova & Makadey, 2009). 
Използваната методика дава възможност да се изследва различната 
степен на изява на определени личностни черти, като позволява да 
се откроят и по-крайни варианти на акцентуираност. Възможно е 
резултатите на респондентите да отидат в  крайностите, поради 
високото ниво на риска, наличен при практикуването на паркур и 
фрийрън. 

Тестът на Леонхард и Шмишек се състои от десет субскали, 
съответстващи на десет вида акцентуации на личността: „Демон-
стративност“; „Педантичност“; „Ригидност“; „Възбудимост“; 
„Хипертимност“; „Дистимност“; „Циклотимност“; „Екзалтираност“; 
„Тревожност“; „Емотивност“. Методиката съдържа 88 въпроса, на 
които изследваният отговаря с „да” или „не”. Резултатът по всяка 
субскала се приравнява към 24-бална скала, осигуряваща въз-
можност за сравняване на оценките. Ако изследваното лице получи 
резултат от 0 точки по дадена скала, това означава, че то не 
притежава характеристиките, описващи съответната акцентуация. 
При резултат между 8 и 12 се очаква умерено проявяване на акцен-
туацията, а възможно най-високата оценка е 24, която свидетелства 
за много ярка изразеност (Батаршев, 2009). 

Проверена е надеждността на десетте скали от въпросника на 
Леонхард и Шмишек. Стойностите на коефициента α на Кронбах са 
на пръв поглед незадоволителни, тъй като варират между 0.2 и 0.6. 
Тези данни обаче могат да бъдат обяснени с малкия брой айтеми в 
скалите (около и под 10). Вътреайтемната корелационна стойност 
на скалите обаче е приемлива – средните по нея варират между 0.4 
и 0.8, което свидетелства за задоволителна връзка между айтемите 
(Pallant, 2011). Ниските стойности на коефициента α на Кронбах са 
очаквани, имайки предвид високата степен на хомогенност на 
изследваната група. Целта на настоящето изследване не е стан-
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даритизиране на въпросника, затова и ниските стойности на α на 
Кронбах не са от решаващо значение.  

Методиката е администрирана през април 2015 г., като бива 
разпространена с помощта на неправителствената организация 
„Freerun Bulgaria”, която публикува линк към онлайн проучването в 
социалната мрежа „facebook”, и по-конкретно, в официалната група 
във „facebook” на организацията, чието предназначение е комуни-
кация и споделяне на информация между хора, които практикуват 
паркур и фрийрън. 

В настоящето изследване е използван квазиекспериментален 
подход, като е изследвана специфична група от хора, които прак-
тикувайки високо рисков спорт, какъвто е паркур, са представители 
на търсещите силни усещания. Резулатите на тази група по 
използвания въпросник на Леонхард и Шмишек са сравнени с 
нормите за методиката за цялата популация, получени при нейната 
стандартизация. По този начин ще се очертае профил на хората, 
които имат склонност за търсене на силни усещания, в случая – 
посредством ангажиране с рискови спортове. 

 
Резултати 
 
Особено силно изразена сред трейсърите е акцентуацията 

„Хипертимност”, като нейната средна стойност е 17.64; SD = 4.94, 
следвана от „Демонстративност” със средна оценка 14.82; SD = 
3.96. За сравнение средните стойности по другите скали варират 
между 8.43 и 13.26 (виж графика № 1). Скалата „Екзалтираност” 
показва близки средни стойности с тези на „Демонстративност” (M 
= 13.26; SD = 5.28), но тя не се приема за водеща скала, причините 
за което са обсъдени по-долу в изложението.  
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Графика № 1. Средни стойности по скалите 
 

* Ди = Дистимност (М = 8.43; SD = 3.95); Т = Тревожност (М = 8.58; SD = 5.52);                                    
В = Възбудимост (М = 10.89; SD = 5.54); Пе = Педантичност (М = 11.40; SD = 4.98);                          
Р = Ригидност (М = 12.30; SD = 3.49) ; Ем = Емотивност (М = 12.30; SD = 4.54);                                

Ц = Циклотимност  (М = 12.48; SD = 5.46); Ек = Екзалтираност (М = 13.26; SD = 5.28);                  
Де = Демонстративност (М = 14.82; SD = 3.96); Х = Хипертимност (М = 17.64; SD = 4.94) 

 
За изявена акцентуираност се приема тази, чиито средни 

стойности са от 13 нагоре, защото в оригиналния ключ за методи-
ката на Леонхард и Шмишек резултатите са разделени на този 
принцип: 0 означава липса на изразеност на дадената акцентуация; 
стойностите от 8 до 12 се приемат за средна величина; а оценка 24 е 
маркер за ярка изразеност. Затова в настоящето изследване оцен-
ките по скалите са разделени в три групи: от 0 до 7 – ниски 
стойности, от 8 до 12 – средни стойности, и от 13 до 24 – високи 
стойности. В настоящето проучване се обръща внимание единстве-
но на високите стойности по скалите, тъй като средната степен на 
изява на дадена акцентуираност предполага изразеност на някои от 
характеристиките на типа, едновременно с отсъствие на други, 
което е типично за средната норма. Тоест средните оценки не дават 
сведения за специфична тенденция сред изследваната извадка. Про-
центното разпределение на изследваните лица според ниските, 
средни и високи резултати по десетте скали може да бъде раз-
гледано нагледно в графика № 2: 
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Графика № 2. Разпределение на ниските, средни  
и високи стойности по скалите 

 

* Де = Демонстративност; Пе = Педантичност; Р = Ригидност; В = Възбудимост;  
Х = Хипертимност; Ди = Дистимност; Ц = Циклотимност; Ек = Екзалтираност;  

Т = Тревожност; Ем = Емотивност 
 
На тази графика се отличава основанието за решението скалата 

„Екзалтираност” да не се разглежда като водеща, макар и средната 
й оценка да е над 12 (М =13.26; SD = 5.28). Може да се види, че 
резултатите на по-голямата част от извадката по тази скала попадат 
в средните стойности, а не във високите. Причина за това най-
вероятно е малкият брой айтеми, включени в „Екзалтираност” 
(четири), на два от които по-голямата част от участниците са 
отговорили утвърдително, а на другите два – отрицателно. 

Имайки предвид направената уговорка, че за изявена 
акцентуираност, се приема тази, по която болшинството изследвани 
лица са получили високи оценки, най-ясно може да се онагледят 
резултатите, потвърждаващи първата хипотеза, в следната графика 
(„Графика № 3”), показваща процентното разпределение на 
изследваните трейсъри във високите стойности по десетте скали.  
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Графика № 3. Разпределение на високите стойности по скалите 
 

* Ди = Дистимност (11%); Т = Тревожност (19%); В = Възбудимост (30%);  
Ек = Екзалтираност (31%); Ц = Циклотимност (40%); Пе = Педантичност (41%);  
Ем = Емотивност (41%); Р = Ригидност (42%); Де = Демонстративност (69%);  

Х = Хипертимност (77%). 
 
Тук съвсем ясно се открояват двата водещи личностни типа 

„Демонстративност” и „Хипертимност”, като те са единствените, по 
които над половината изследвани лица получават високи резултати. 
Важно е също така да се отбележи, че макар и значителна част от 
изследваните лица да демонстрират високи стойности по двете 
скали, то тези стойности могат да бъдат интерпретирани като знак 
за наличие на силно изразени особености, а не като проява на 
патологичност, тъй като средните оценки на групата не достигат до 
екстремност (МДе = 14.82; Мx = 17.64).  

Високи стойности на личностовата акцентуация „Демонстра-
тивност” се наблюдават при 69 % от изследваните лица. Средната 
оценка на тази скала сред взелите участие в проучването трейсъри е 
14.82 (високите стойности по акцентуациите варират между 13 и 24 
точки). Тези данни свидетелстват, че за над половината фрийрънъри 
е характерна засилена степен на изява на личностните черти, 
описващи типа „Демонстративност”, като в случая може да се гово-
ри за леко отклонение от средностатистическия образ, тъй като 
средната оценка слабо надвишава средната норма. В този смисъл 
вероятността акцентуацията да премине в патологично състояние, е 
минимална.  

По-високи са средните стойности по втората водеща скала 
„Хипертимност” (М = 17.64, при възможна максимална оценка 24), 
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но те също не крият сериозна опасност от прехождане в патоло-
гично състояние, защото не предполагат прекалено екстремна 
изявеност на акцентуацията. Високи стойности по тази скала са 
характерни за 77 % от изследваната извадка, тоест може да се 
предположи, че значителна част от участниците в проучването 
притежават хипертимни характеристики и биха реагирали в раз-
лични ситуации по начин, характерен за представителите на тази 
акцентуация.  

 
Дискусия 
 
Резултатите от изследването свидетелстват за високи стойно-

сти по субскалата „Демонстративност“ при хората, склонни да 
търсят силни усещания, в случая – при практикуващите паркур. 
Може да се очаква те да притежават изявени: склонност към из-
тласкване и капсулиране в несъзнаваното; склонност към безкри-
тично фалшиво поведение, преиграване, театралничене, изопачава-
не на истината, манипулиране на околните; копнеж по внимание и 
използване на разнообразни способи за привличането му; прекалена 
заетост с външния вид и акцентиране върху него; търсене на 
оценката на околните; търсене на силни преживявания, на разнооб-
разие; екстравагантно поведение; нисък толеранс към фрустрация; 
необмисленост на реакциите; трудност в преценката на бъдещите 
последствия; висока комуникативност; гъвкавост; креативност; сце-
нични умения. 

Още по-характерни за търсещите силни усещания трейсъри са 
високите нива на „Хипертимност“, свидетелстващи за изявени: 
оптимизъм; енергичност; изобретателност; словоохотливост; пре-
скачане от тема в тема; приповдигнатост на настроението; нарци-
стични характеристики; склонност към попадане в рискови си-
туации; склонност към захващане с разнообразни дейности, което 
понякога да води до успехи и развитие, а понякога – до започване 
на прекалено много начинания, които да остават недовършени; 
склонност към несериозно отношение към важните неща от живота, 
към законовите и етични норми; склонност към раздразенение и 
гневливост; трудност в спазването на строги правила, в изпълне-
нието на монотонна дейност, в прекарването на повече време в 
самота. 

Тези резултати подкрепят издигнатата хипотеза и кореспон-
дират с данните от други изследвания. И за двете личностни 
акцентуации е типично търсенето на силни усещания и склонността 
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за попадане в рискови ситуации, което подкрепя становището, че 
трейсърите са ярки представители на хората, търсещи силни усе-
щания. Установените в други проучвания характерни високи нива 
на отвореност към нов опит (Roberti, 2004; Klinar, Burnik & Kajtna, 
2017), на невротизъм (Merritt & Tharp, 2013), психотизъм, екстра-
версия (Roberti, 2004), хипоманийност, антисоциални тенденции 
(Zuckerman, 1994), нарцисизъм (Raskin & Terry, 1988; Foster, 
Shenesey & Goff, 2009; Campbell, Goodie & Foster, 2004; Buelow & 
Brunell, 2014), и ниски нива на добросъвестност (Roberti, 2004; 
Klinar, Burnik & Kajtna, 2017) и съзнателност (Merritt & Tharp, 
2013), съответстват на описаните по-горе характеристики на изве-
дените като типични за трейсърите акцентуации – „Демонстра-
тивност“ и „Хипертимност“. Получените данни дават възможност 
да се очартае специфичен профил на хората, търсещи силни усе-
щания. 

Ограниченията на настоящето изследване са свързани с уста-
новената ниска надеждност на скалите от използвания за целите на 
изследването въпросник на Леонхард и Шмишек. Подобни па-
раметри методиката дава и в сходни изследвания (Бурлачук & 
Духневич, б.д.). Авторите смятат, че ниската надеждност на скалите 
може да се дължи освен на малкия брой айтеми в отделните скали, и 
на проблеми, свързани с превода на методиката. Изследваната група 
представлява специфична извадка на търсещите силни усещания. 
От изследователски интерес би било подобно проучване на връзката 
между личостните особености и склонността за търсене на силни 
усещания да се проведе и с други специфични групи или с по-
голяма неспецифична извадка, включваща участници с различни 
демографски показатели.   

 
Заключение 
 
Настоящето изследване си постави за цел да провери хипо-

тезата за наличие на специфичен профил на хората, търсещи силни 
усещания и по конкретно – на практикуващите паркур и фрийрън. 
Данните свидетелстват за обособяване на две водещи скали от 
използвания въпросник на Леонхард и Шмишек в изследваната 
извадка – „Демонстративност“ и „Хипертимност“. Очакванията за 
повишена самооценка и желание за привличане на внимание се 
потвърдиха. Подобно на данните от други изследвания върху лич-
ностните особености на търсещите силни усещания, се откроиха 
типични нарцистични характеристики, засилена комуникативност, 
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желание за експериментиране, склонност към несериозно отноше-
ние и подценяване на правилата и нормите. Макар и изведените 
общи личностни особености да са силно изявени, те не отиват в 
екстремните стойности, което свидетелства, че не е налична тен-
денция за патологичност в изследваната извадка.  
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ВРЪЗКИ НА ПСИХИКАТА С КОЖАТА 
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Резюме: Разглеждат се връзките на психиката с кожата в разби-
рането, че ефективната терапия на определени кожни заболявания е в 
контекста на асоциираните психосоциални фактори, като изисква и 
психиатрична помощ.  На заболяванията на психиката с дерматологични 
симптоми е отделяно сравнително малко внимание в научната литература 
и в дерматологичната практиката въпреки, че тези заболявания се асоции-
рат със суициден риск, ненужни хирургични интервенции и др. Връзките 
между кожните заболявания и психиката са в известна степен подценени. 
Дерматологичните проблеми са много повече от козметичен недостатък, те 
се асоциират с психопатология, социална дисфункция, занижена само-
оценка, срам и негативен образ за тялото.  

Ключови думи: психика, кожа, психосоциални фактори, самооценка, 
психодерматози  
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Summary: This review focuses on psyche - skin relationships, exploring 

the idea that effective management of certain skin conditions requires 
consideration of associated psychosocial factors, and psychiatric help. 
Psychiatric disorders with dermatological symptoms have received relatively 
little attention in research and dermatology practice, even though some of them 
are associated with suicide risk, unnecessary surgical procedures, etc. The 
connection between skin disease and psyche has been to some degree, 
underestimated. Мore than just a cosmetic disfigurement, dermatologic 
disorders are associated with a variety of psychopathologic problems, social 
dysfunction, low self-esteem, shame, and poor body-image.  

Keywords: psyche, skin, psychosocial factors, self-esteem, psycho-
cutaneous disorders 

 
Изследвания върху връзките между психичното здраве и това 

на кожата предоставят данни, че психосоциални фактори, само-
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оценката и качеството на междуличностните взаимодействия и 
отношения могат да бъдат в основата на механизмите, отключващи 
някои кожни заболявания. Липсата на позитивно отношение към 
детето още от ранно детство е възможно да доведе до формирането 
на изкривен образ за тялото и проблематично поведение в зрялата 
възраст (Sands, 1996). От друга страна, редица психични раз-
стройства биват често съпровождани или маскирани от дермато-
логични проблеми и кожни заболявания. 

 
Връзките между психика кожа и кожа 

се обясняват в известна степен с общия ембрионален произход на 
кожата и мозъка - и двата органа произхождат от ектодермата, а 
състоянието на кожата може да бъде директно усетено и оценено 
чрез сетивата. В контекста на изследването на взаимовръзките 
между висшата психична дейност, мозъчната дейност и кожа-              
та, психодерматологията се обособява като интердисциплинарна 
област в последните десетилетия, разглеждайки комплексните взаи-
мовръзки между заболявания на психиката и такива на кожата, и 
психосоциалните последствия за засегнатите индивиди. За фун-
даментите за нейното възнкване може да се твърди, че лежат в 
изучаването на връзките между психика и тяло и следователно, 
датират от древността. За подобни връзки твърдят още Хипократ, 
Аристотел и Сократ, а за Платон е известно, че определя като 
грешно лекуването на душата и тялото поотделно, поради невъз-
можносттта едното да бъде разединено от другото. Причинно -
следствените връзки  между заболяванията на кожата и психиката 
се разглеждат и в психосоматична перспектива - в психодина-
мичните модели, стояши в основата на определени заболявания 
Александър (Alexander, 1962) изброява седем класически психо-
соматични заболявания - психосоматози, между които и невро-
дермит, акцентирайки по-рано и върху важността на нарастващо 
опознаване на връзките на емоциите с телесните функции 
(Alexander,  1939).  

Разбирани не само като естетичен и козметичен проблем, 
някои дерматологични заболявания и състояния се асоциират с 
редица психопатологии и имат тежки социални последствия. По-
дълбокото разбиране на биопсихологичните фактори зад тези 
заболявания би било от голяма полза в анализирането на връзките 
между състоянието на психиката и това на кожата (Jafferany, 2007). 
Изследванията предоставят убедителни данни, че кожните заболя-
вания могат да имат силно негативни последствия върху емоцио-
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налното благополучие и понижено качество на живот. Засеганите 
индивиди изпитват срам, имат негативен образ за тялото си и ниска 
самооценка (Ginsburg, 1996). Широк спектър дерматози вървят ръка 
за ръка с депресията и могат да доведат до екзацервация на забо-
ляването, още повече, защото влошаването на физическото състоя-
ние неминуемо бива придружено с изпитването на негативни емо-
ции, причинявайки не само физически, но и психичен дискомфорт. 
Псориазис, хронична екзема, разновидности на ихтиоза, ринофима, 
тежко акне и други, неестетични кожни лезии имат негативни 
последствия върху взаимоотношенията, самооценката, образа за 
тялото и могат до доведат до депресия и соиална фобия (Jafferany, 
2007). Депресия и суициден риск се наблюдават при множество 
кожни заболявания, и суицидно поведение при дисморфофобия 
(Gupta, Gupta, 1998) и тежко акне (Cotterill, Cunliffe, 1997). 

Въпреки, че универсална класификация на психодерматоло-
гичните заболявания (психодерматози) не съществува и повечето от 
състоянията присъстват в повече от една категория, понастоящем е 
широко приета тази на Ку и Лий (Koo, Lee, 2003).  По тази система, 
психодерматозите се класифицират в три основни групи:  

1) Психофизиологични (псориазис, атопичен дерматит; акне 
екскориата, хиперхидроза, уртикария);  

2) Психиатрични заболявания с дерматологични симптоми 
(дерматитис артефакта, паразитни делюзии, трихотиломания, обсе-
сивно-компулсивно разстройство, фобии, дисморфофобия, раз-
стройства на хранителното поведение, невротични екскориации, 
психогенен сърбеж); 

3) Дерматологични заболявания с психиатрични симптоми 
(алопеция ареата, витилиго и др.). 

Редица психодерматологични случаи от клиничната дерма-
тологична практика демонстрират  необходимост от намесата на 
психиатър в диагностицирането и терапията им, тъй като лечението 
само по отношение на дермосимптоматиката – с козметикуми и 
локални кортикостероиди е едностранен подход, който не би довел 
до терапевтична резултативност. Правят впечатление случаите, при 
които пациенти с дерматитис артефакта, попадайки вероятно при 
неопитен дерматолог, биват подложени на лечение на кожната 
симптоматика без да се потърси причината за кожните лезии и рани. 
Обезкосмените участъци по главата се третират като микози 
(гъбички), а кожните екскориации – с антибиотици и противовъзпа-
лителни средства, докато пациентът на практика има нужда от 
психиатрична консултация. Дерматитис артефакта (патомимия) се 
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характеризира с автоагресия и има коморбидност с обсесивно-
компулсивното разстройство. Този тип пациенти показват ранички, 
язвички и белези по кожата си, които могат да имат странна форма, 
с геометрични очертания, размити ръбове, възпалителен инфилтрат 
( гной), крусти и еритем. Типичното за тези случаи е, че пациентите 
отричат да са самоиндуцирали тези лезии. Това, обаче предполага 
те да бъдат изрично попитани за възможните причини за 
присъстващите лезии и ранички по кожата им, вместо да се 
пръстъпва директно към лечение на видимата симптоматика. 
Подобна е ситуацията с невротичните екскориации - също форма на 
автоагресия,  като за разлика от дерматитис артефакта пациентите в 
контекста на ползотворното общуване с лекаря обикновено си 
признават, че лезиите са самоиндуцирани. Практиката показва, че 
този тип пациенти могат да самопредизвикват наранявания по 
кожата си, само за да им бъде обърнато повече лекарско внимание, 
да бъдат изслушани, и да получат съчувствие.  

Изследванията предоставят данни за препокриване на пси-
хиатричната коморбидност, личностните черти и демографски 
данни при патологичното чоплене на кожата и трихотиломанията 
(Lochner, Simeon, Niehaus, et al, 2002). Tрихотиломанията е описана 
в МКБ, 10-та ревизия (F63.3) и според описанието там, скубането на 
космите се предхожда от нарастващо напрежение, с последващо 
чувство на облекчение и удовлетворение вследствие акта на 
скубане. Важно е да се отбележи, че за този тип алопеция, пациента 
отрича да е самоиндуцирана, а отскубнатата коса при трихотило-
маниаците може да бъде сдъвкана и гълтана (трихофагия). В общу-
ването с такива пациенти прави впечатление тяхното невербално 
поведение, а именно - действията на завъртане и отскубване на мал-
ки снопчета коса с доминиращата ръка, които пациента извършва 
неосъзнато, докато говори. Понякога такива пациенти идват на 
консултация, след като са били лекувани месеци с антимикотици, 
вместо да бъде обърнато внимание на действията им, показателни 
за местата на самоиндуцираната алопеция по главата.  

Дисморфофобията, характеризираща се с изкривен, силно 
негативен образ за тялото се свързва тясно от някои изследователи 
със самоомразата и самоотричането, с отхвърлянето и неприемането 
на собствената телесна външност и нейни отделни характеристики, 
заради „дефекти” в нея, свързани с формата на носа, очите или носа 
и други части на тялото, размера на гърдите, на гениталиите и т.н. 
Може да се твърди, че при тези индивиди, често срещани явления са 
хипертатуирането, прекаляването с дермални филъри и силиконови 
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импланти, и постоянното подлагане на естетизиращи интервенции. 
Въпреки, че проучвания индикират за патология на гените като 
отговорна за възникването на дисморфобията  (т.е. и други членове 
от семейството в широк смисъл страдат от същото разстройство), 
механизмите зад нея се обясняват също и с психосоциални фактори 
- травмиращи житейски ситуации и обкръжаващата среда, свързани 
с негативният предишен опит по отношение телесната външност, 
причинили унижение на засегнатия индивид. Характерно за стра-
дащите от дисморфофобия пациенти е да споделят, че са  убедени, 
че са грозни и имат недостатъци в телесната си външност. Общо 
заниженото им самочувствие прави силно впечатление. Те рапорту-
ват за подлагането си на постоянни хирургични интервенции, но в 
разговора с тях става ясно, че тези интервенции не им помагат да 
променят отношението към външността си и цялостното отношение 
към себе си. Може да се обобщи, че освен ненужното подлагане на 
подобни интервенции, коморбидността може да включва включва 
разстройство на хранителното поведение. 

 
Червей в психиката или в тялото, или и двете? 

Паразитните делюзии имат сходна симптоматика с Моргело-
новата болест – усещане за присъствие и лазене под кожата на 
чрвеи, паразити, бръмбари, болка, парене, сърбеж. Индивиди с па-
разитни делюзии вярват, че паразитни организми са се размножили 
в телата им и с готовност предоставят на дерматолога „доказа-
телства”, свидетелстващи за  тази „инвазия” – обикновено това са: 
крусти, парченца от разчоплената кожа, както и части от насекоми, 
които съхраняват в кутийка (Koo, Lebwohl, 2001), (Damiani, Flowers, 
Pierce, 1990). Като правило, засегнатите търсят помощ от дерма-
толог, но не се обръщат към специалист в областта на психичното 
здраве. Показателен пример от практиката може да се даде с 32 
годишен пациент, който на дерматологичен преглед показва 
кибритена кутийка с колекционирани от него „паразити”, които той 
твърди, че е извадил от кожата си. Събраният от пациента материал 
е разгледан под увеличение и показан на пациента, като е направен 
опит да му се обясни, че това са тъканни власинки и кожен дебрис. 
Въпреки този опит, пациентът реагира с недоверие и отрича. Той 
споделя, че е заразен с тази екзотична болест и се е самодиагно-
стицирал след посешение на сайта на фондацията за Моргелоновата 
болест в САЩ. Изпратен е за консултация с психиатър и подложен 
на антидепресивно лечение, след което симптоматиката отзвучава. 
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Следва да се посочи, че в медицинската практика са описани, 
макар и редки случаи на действително опаразитяване на човешкият 
организъм (дирофилариоза), като засегнатите рапортуват за сходна 
симптоматика с тази на моргелоните. Особено важно е както за 
дерматолозите, така и за специалистите в областта на психичното 
здраве, общопрактикуваши и др. лекари да се прецени внимателно 
дали индивид със споменатата симптоматика следва да се диагно-
стицира с червей в психиката или в тялото, или и двете. Поставя-
нето на правилната диагноза е трудно, още повече, защото дирофи-
лариоза е възможно да присъства при индивиди с нестабилен и 
акцентуиран психичен фон. Подходящ пример е 52-годишна 
пациентка, със симптоми на мигрираща болезненост и сърбеж,                 
а фона на депресивно-параноична акцентуираност (Пенев, 
Красналиев, 2016). След консултации с офталмолог, съдов хирург, 
лицево-челюстен хирург, паразитолог, консултация с психиатър и 
назначени антибиотични, антидепресантни, имунностимулаторни и 
кортикостероидни терапии и козметични средства, пациентката е 
потърсила мнение от дерматолог.  В разговор с нея става ясно, че 
симптоматиката за която тя рапортува е много сходна с тази на 
Моргелоновата болест – тя съобщава за подкожно мигриращ, черве-
образен паразит, преминаващ през шията, дясното око и бузата. Все 
пак беше предоставена възможност на пациентката да се яви за 
преглед веднага, след като наблюдава движения на паразита под 
кожата. Близо 4 часа по късно пациентката се връща в кабинета, 
показвайки зоната под лявата ключица. Изследвайки зоната под 
увеличение  наистина бе наблюдаван подвижен червеобразен 
паразит, което категорично постави диагнозата дирофилариоза, 
което от своя страна не изключва съпътстващата психиатрична 
коморбидност.  

Болестите на психиката с дерматологични симптоми (като 
например паразитните делюзии и др.) се асоциират с депресия, со-
циална дисфункция и дори суицидно поведение. Редица кожни 
проблеми се характеризират с ниска самооценка и изпитването на 
отрицателни емоциии, и се свързват с психопатологии и социална 
дисфункция, което налага по-дълбокото изследване на механизмите 
зад причинно - следствените връзки между състоянието на кожата и 
това на психиката, в контекста на изследването, разбирането и 
подобряването на психичното и физическото здраве, и субектив-
ното качество на живот. 

 
 



 557 

Библиография 
1. Пенев, Ю., И. Красналиев. Dermatosis Paradoxum. Дерматологичен 

преглед, Бр.2/2016 
Penev, J., I. Krasnaliev. Dermatosis Paradoxum. Dermatology Review, Vol. 

2/2016 
2.  Alexander, Fr. Psychological Aspects of Medicine, Psychosomatic 

Medicine, Vol. 1, XXIV, No. 1, 1939.  
3.  Alexander, Fr. The Development of Psychosomatic Medicine, 

Psychosomatic Medicine, Vol. XXIV, No. 1, 1962.  
4.  Cotterill, J., A., Cunliffe, W., J. Suicide in dermatological patients. British 

Journal of Dermatology. 1997; 137:246–250. [PubMed]. Available at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, (13.04.18) 

5.  Damiani, J.,T., Flowers, F., P., Pierce, D.,K. Pimozide in delusion of 
parasitosis. Journal of The American Academy of  Dermatology. 1990; 
22:312–313. [PubMed]. Available on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed (20.02.16) 

6.  Ginsburg, I., H. The psychosocial impact of skin disease: an overview. 
Dermatologic Clinics Journals. 1996; 14:473–484. [PubMed]. Available at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  (01.04.18) 

7.  Gupta, M.,A., Gupta, A.,K. Depression and suicidal ideation in dermatology 
patients with acne, alopecia areata, atopic dermatitis and psoriasis. British  
Journal of  Dermatology. 1998; 139:846–850. [PubMed] Available at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (10.04.18) 

8.  Jafferany, M. Psychodermatology: A Guide to Understanding Common 
Psychocutaneous Disorders, The Primary Care Companion to The Journal 
of Clinical Psychiatry 9(3):203-13, February 2007, DOI 10.4088/ 
PCC.v09n0306. Available at: https://www.researchgate.net (01.05.18) 

9.  Koo, J., Lebwohl, A. Psychodermatology: the mind and skin connection. 
Am Fam Physician. 2001; 64:1873–1878. Available at: 
https://www.researchgate.net (01.05.18) 

10.  Koo,  J., Lee, C.,S. General approach to evaluating psychodermatological 
disorders. In: Koo JYM, Lee CS, eds. Psychocutaneous Medicine. New 
York, NY: Marcel Dekker, Inc. 2003, 1–29. 

11.  Lochner, C., Simeon, D., Niehaus, D., et al. Trichotillomania and skin 
picking: a phenomenological comparison. Depression and Anxiety. 2002; 
15:83–86. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com ( 02.04.18) 

12.  Sands, G.,E. Three monosymptomatic hypochondriacal syndromes in 
dermatology. Dermatology Nursing Journals. 1996;8:421–425. [PubMed]. 
Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ( 03.04.18) 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.researchgate.net
https://www.researchgate.net
https://onlinelibrary.wiley.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


 558 

ЕДИН НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ  
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Резюме:Въпреки, че когнитивно-поведенческата терапия е сред 

предпочитаните начини за управление на гнева, проучванията в 
границите на тази парадигма са относително малко на брой. Едната от 
причините за това е, че липсват адекватни измервания на когнитивния 
процес асоцииран с гнева. Настоящето проучване е насочено към тази 
липса, като се развива теоретично обоснован инструментариум за 
измерване на когнитивния процес, който се счита, че е асоцииран с 
неадаптивния гняв. Идентифицират се 72 точки, написани за да 
отразяват 5 домейна, които засягат когнитивните теории за гнева: 
свръх-генерализиране, провокативно поставяне на етикети, взискател-
ност, катастрофална оценка и погрешно приписване на причини. 

Ключови думи: гняв, когнитивно-поведенческа теория, развиване на 
инструментариум, когнитивни изкривявания 

 
A NEW INVENTORY FOR ASSESSING COGNITIONSIN ANGER 
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e-mail: plamen_tzokov@abv.bg 

Plovdiv University "PaisiiHilendarski" – Plovdiv, R.Bulgaria, 
e-mail: rozzz_87@abv.bg 

 
Summary: Although cognitive-behavioral therapy is the preferred anger 

management treatment, research on the cognitive processes associated with 
anger is relatively sparse. One reason for this has been a lack of adequate 
measures of the cognitive processes associated with anger. The current study 
addresses this limitation by developing a theoretically derived instrument to 
measure the cognitive processes thought to be associated with maladaptive 
anger. Pilot work identified a set of 72 items written to reflect 5 domains that 
cut across cognitive theories of anger: overgeneralizing, inflammatory labeling, 
demandingness, catastrophic evaluation, and misattributing causation.  

Keywords: anger, cognitive-behavioral theory, instrument development, 
cognitive distortions 
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Повишената склонност за изпитване на гняв се асоциира с 
определен брой негативни психологически, поведенчески, емоцио-
нални и междуличностни последствия /Dahlen&Martin, 2005; 
Deffenbacher, 1992; Martinet al., 1999; Tafrateet al., 2002/. Същест-
вува тенденция изследванията на гнева да изостават сред тези, 
свързани с когнитивния процес от типа на тревожност и депресивни 
състояния /DiGiuseppe, 1999;Howells, 1998/. Когнитивно-поведен-
ческата терапия е предпочитаният модел за лечението на гнева при 
личността /Beck&Fernandez, 1998; Dahlen&Deffenbacher, 2001; 
Deffenbacheet al., 2002/ въпреки, че проучването на последното е 
ограничено, поради липса на теоретично обоснован инструмен-
тариум за преценка на когнитивните грешки, които се предполага, 
че са в основата на неадаптивния гняв. 

Когнитивно-поведенческите концепции за гнева /Beck, 1999; 
Deffenbacher, 1996; Dryden, 1990;Ellis, 1977; Novaco, 1979, 1994/ 
поставят в различна степен акцента върху ролята на предубеденото 
анализиране на информацията в личностната регулация. В известна 
степен те се обединяват около разбирането, че гневът е негативен 
емоционален нюанс, субективен опит, емоция и състояние, предиз-
викани от противоположни събития. Той се задейства и/или про-
вокира от тях и представлява причиняване на умишлена вреда от 
близки подбудители за личността и приближени хора /Novaco, 
2000/. Провокациите обикновено са обиди, несправедливо третира-
не на индивида и осуетяването в представянето му. Активаторът по 
правило е свързан с представите за събитията и техните отговори. 
Гневът служи като пазител на самоуважението, работи като 
негативно отношение, усилва се от способността да се компенсират 
неправдите и повишава решителността за преодоляване на пречките 
за постигането на желаното щастие. Гневът е основен емоционален 
ресурс и мултифункционална емоция и като такива не трябва да се 
разпилява от ненужно активиране и изразходване /Novaco, 1975/. 
Неконтролираният гняв не само причинява беди, но също така е и 
несъвместим с признателността и щастието като идеята за 
„справяне с гнева“ може да се разглежда като „работна метафора“ 
/Novaco, 1991/. 

При овладяването и справянето с гнева е съществено да се 
установят разликите между „интервенцията с шокови стратегии“ 
(при тях се повишава емоционалния самоконтрол) и „интервенцията 
с консолидиращи стратегии“ (обект е гневната реакция). Двете 
стратегии могат да доведат до развитие на умения за пасивно 
справяне (релаксация и коремно дишане) и до когнитивно пре-
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структуриране на посоката в развитието (тренировки в резре-
шаването на проблеми и занимания със социални дейности) 
/Novaco, 1975/. 

Поддържането на ориентация към задачата повече, отколкото 
към провокацията и съсредоточаването върху себе си ще спомогне 
оптимално за намаляването на гневната възбуда. В повечето случаи 
гневният инцидент се възприема като предизвикателство или 
конфронтация, а при тях решенията се вземат в агресивна или 
защитна посока. При концентрация върху задачата се постига по-
висока ефективност при решаването на проблема /Novaco, 2000/. 

При овладяването и справянето с гнева от значение е и доколко 
провокация е отправена персонално срещу личността. Човек с по-
висока степен на самоуважение би реагирал гневно с по-ниска 
вероятност, отколкото този с ниско самоуважение. Индивид с изгра-
дени личностни качества и позитивна самооценка не се оставя 
лесно да бъде провокиран. Такива са личната компетентност, 
заявяване на искания с елементи на утвърждения или отрицания с 
апелиране към позитивното в другите /Novaco, 1994/. Усещането за 
упражнен контрол върху гневната ситуация намалява вероятността 
да се изпитва гняв и повишава вероятността да се появи позитивно 
поведение за справяне. Усещането за контрол подпомага изпит-
ването на удоволствие и радост. Насърчаването в използването на 
самоинструкции помага да се изпитва гняв в по-ниска степен. То е 
свързано с научаване как да се идентифицират последствията от 
провокирането на гняв в различни ситуации. Колкото повече са 
разрешени успешно чрез тези стратегии, толкова по-често се появя-
ва адекватно поведение за преодоляване на гнева и ще се повиши 
равнището на самочувствие и самоуважение /Novaco, 1994/. Лич-
ността трябва да развие социална чувствителност към своята гневна 
реакция. 

Повечето психолози, занимаващи се с когнитивно-поведен-
ческа терапия изхождат от това, че мислите са основополагащ 
фактор за гняв. Гневните хора почти винаги обвиняват с реакциите 
си някое събитие или лице. Те рядко осъзнават, че причините за 
това да са ядосани са ирационалните възприятия на света. Те се 
превръщат в ирационални убеждения. Установени са четири вида 
характеристики на мисленето, които допринасят за възникване на 
гнева /Ellis, 1977; Corensteinet al., 2007; Deffenbacher, 2011; Novaco, 
2000/: 

Ø Емоционални разсъждения. Установено е, че когато хората 
разсъждават емоционално, те тълкуват погрешно нормални 
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(повседневни) неща и събития, защото другите им казват, че това 
представлява заплаха за техните нужди и цели. Индивидите, които 
използват емоционалната (а не подбудителната) характеристика на 
мотива, са склонни да бъдат раздразнителни, защото го възприемат 
като атака срещу себе си. В дългосрочен план „емоционалната 
логика“ може да доведе до дисфункционален гняв и до изкривяване 
(погрешно тълкуване) на реалността. 

Ø Неудовлетвореност и нетолерантност. Често обездвижва-
нето, стресът и тревожността водят до неудовлетвореност и хората 
започват да възприемат нормалните неща от живота като заплаха за 
своето благосъстояние и/или своето Его. Поражда се нетолерант-
ност към фрустрации и по-често възникване на гневни ситуации. 

Ø Неразумни очаквания. Проучванията са установили, че кога-
то хората „виждат“ нещата такива, каквито трябва да бъдат според 
тях, а не такива, каквито са възниква гняв. Той увеличава тяхното 
разочарование, защото хората, които са с неразумни очаквания 
предполагат, че другите действат по определен начин при опре-
делени събития, за да се държат по предсказуем начин. Когато това 
не се случна, възниква гневът последван от разочарованията и 
депресивната симптоматика. 

Ø Класифициране („етикетиране“) и „глобален рейтинг“ на 
другите. Проявява се в начин на мислене и действие, при които 
човек е склонен да поставя обидни и унизителни етикети на другите 
хора („кучка“, „копеле“, „кифла“ и т.н.). 

Като резултат от водещите характеристики на ирационал-ното 
мислене (мнения) възникват ирационалните убеждения, които са в 
основата на дисфункционалния гняв: 

Ø Дедуктивни нарушения. Хората, засегнати от такива нару-
шения са по-склонни от другите да тълкуват събитията или дей-
ствията като заплаха в постигането на целите си, както и като атака 
на тяхното достойнство, права и имущество. Като такива нару-
шения могат да се посочат: „четенето на мисли“; гадаенето на 
бъдещето; филтриране на емоционалните причини; погрешно (фан-
тазно) тълкуване на факти; погрешно тълкуване на повседневни 
събития и класифициране като застрашаващи целите. Такива нару-
шения се съпътстват от повишени нива на дразнене, болка и/или 
чувство за неудовлетвореност. 

Ø Дискомфортна непоносимост. Гневът често се съпътства от 
тревожност или виктимизация. Те се представят като опит да се 
предотвратят възприетите заплахи. Предполага се, че тези заплахи 
могат да бъдат два вида: заплахи за благосъстоянията (диском-
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фортна тревожност) и заплахи за самостоятелно представяне (его-
тревожност, изпитна тревожност, оценъчна тревожност). 

Ø Очаквания, представени като искания. Исканията обикно-
вено са резултат и водят до чувство за неудовлетвореност, което е и 
причина за дисфункционалния гняв. Такъв тип поведение може да 
се прояви в следните форми: тенденция да се морализират хората за 
това как те „трябва“ или „не трябва“ да се държат; наличието на 
една дълбоко вкоренена вяра, че обстоятелствата около нещо или 
някой трябва да са точно такива, каквито се очаква. 

Ø Пропуски в социалното учене при овладяване на гнева. Ако 
децата имат проблеми как да регулират и овладяват гнева те растат 
вярвайки, че загубата на собствената идентичност е приемлива и 
нормална реакция на него (“Прави каквото ти казвам, а не каквото 
правя Аз“). Зад гнева децата могат да скрият (несъзнавано) други 
емоции: тъга, мъка, срам, вина, самота и разочарование. 

Ø Лошо управлявани стресори. Ако стресът стане хроничен се 
превръща в навик за справяне с гнева. Обикновено може да доведе 
до лесна избухливост, изнервеност, раздразнителност. Може да се 
достигне до хронична липса на сън, безсъние, сънна апнея. Гневът 
може да е предизвикан от живот свързан със злоупотреба с 
упойващи вещества (алкохол, опиати, лекарства и т.н.). Промените 
в химията на мозъка са резултат от лоша регулация на гнева. Когато 
зачестят гневните изригвания се достига до посттравматично 
стресово разстройство. 

Ø Негативна Аз-концепция (липса на идентичност). Хората са 
склонни да тълкуват събитията като заплаха за себе си. Ниският 
толеранс в преживяването на гнева се изразява вербално в: „Нещата 
трябва да станат както Аз искам“, „Ако не го направи, не мога да го 
понасям“ и т.н. 

Възникването на дисфункционалния гняв се свързва с пет 
типа когнитивни грешки, които са в основата на когнитивно-
поведенческата терапия /Corensteinetal., 2007; Deffenbacher, 2011/. 
Те са в основата на инструментариум за измерване на когнициите 
на гнева /Martin&Dahlen, 2004/ и включват: 

Ø Погрешно приписване на причини. Отнася се до процеса на 
правене на негативни изводи, като се игнорира възможността за 
други интерпритации. Тясно се свързва с понятия като склонност 
към обвинения, персонализиране и „четене“ на чужди мисли, 
защото това включва тенденция за интерпретиране на намеренията 
на другите като злонамерени и за възприемане на неутрални 
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събития като такива, които имат лична насоченост (например, 
„Защо те ми причиняват това“). 

Ø Свръх-генерализиране на негативни събития. Описва се 
като тенденция да се използва широкоспектърен речник, когато се 
оценява провокация (тоест, да се използват думи като „винаги“, 
„никога“, „всеки“, „никой“ и т.н.). Хората, които свръх-генерали-
зират, са склонни да изживяват негативни събития като част от 
трайна тенденция, често имат интуитивен характер на отговорите 
по-скоро към тенденцията, отколкото към конкретно събитие. 

Ø Провокативно поставяне на етикети. Този процес се 
отнася до тенденцията да се категоризират събития по особено 
негативен начин. Често включва употребата на обиден език и силно 
емоционални думи с циничен смисъл. 

Ø Взискателност. Обозначава се процесът на настояване на 
собствените желания над тези на останалите (например, „Нещата 
трябва да са както аз искам“) и преживяват чувство за несправед-
ливост, когато техните очаквания не се оправдаят. Още повече, че 
те често се придържат към идеята, че те не би трябвало да се 
сблъскват с много от обичайните житейски препятствия или 
„несправедливости, които те могат да преживеят“ (тоест, ниска 
непоносимост към разочарования). 

Ø Погрешно приписване на причини („катастрофални пре-
ценки“). Имат отношение до тенденцията да се преценяват съби-
тията като силно негативни и личностните ресурси за справяне като 
абсолютно неадекватни. С други думи, процесът включва фокуси-
ране върху най-лошите възможни изходи и изпитване на гняв в 
отговор на тази преувеличена преценка вместо да се изпитват по-
реалистични емоции (раздразнения, разочарования и т.н.). 

Ролята на тези пет когнитивни процеса при изпитването на 
гняв /Martin & Dahlen, 2004/ получава значителна подкрепа в 
литературата /Eckhardt & Jamison, 2002; Eckhardt & Kassivove, 1998; 
Lohretal., 1988;Mizesetal., 1990;Tafrateetal., 2002; Zwemer & 
Deffenbacher, 1984/. Тези модели на мислене представляват една 
стабилна, вътрешна и латентна склонност да се изпитва прекален 
гняв при сблъсък с провокация. Те остават латентни, докато не 
бъдат активирани повреме на стрес /Beck, 1999; Deffenbacher, 
1995; Dryden, 1990/ или докато започнат да се прилагат като тео-
ретично обосновани мерки относно когниции, свързани с депре-
сията (Скала за автономни враждебни мисли на Snyderetal., 1997; 
Скала за дисфункционални отношения на Hollon&Kendall, 1980) 
или пряко да измерват когнитивните преживявания, свързани с 
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гнева (Скала на гнева на Novaco, 1994; Скала на преживяването на 
гнева на Sukhodolskyetal., 2001; Скала за депресията и гнева на 
Weissman, 1980). 

Обсъжданият инструмент за изследванекогнициите на гнева 
(Скала за когнициите на Гнева – ACS) /Martin&Dahlen, 2004/ 
измерва петте когнитивни процеса, включени при проблеми с гнева, 
преминавайки през вече обсъдените когнитивно-поведенчески 
теории. 

Скалата (ACS) се представя от 54 точки и е предназначена за 
преценка на когнитивните процеси, които теоретично са асоции-
рани с неадаптивния (дисфункционалния) гняв, които бяха подроб-
но обосновани. 

Представен е набор от 9 кратки сценария, отразяващи разно-
образието от реални ситуации, които провокират гняв (например, 
„Карате през населено място, когато някой вади колата си от алеята 
и за малко не Ви блъсва“; „Някой се блъска във Вас в МОЛ-а и не 
Ви се извинява и т.н.). Въпреки, че повечето сценарии описват 
междуличностен гняв са положени усилия да се подсигурят и 
представят сценарии с различни обекти на гнева (например, прия-
тели, семейство, непознати хора и т.н.) и гняв, насочен към об-
стоятелствата на околния свят (например, уличен трафик). Всеки 
сценарий е придружен от шест когнитивни отговора (общо 54 
елемента) и всеки даващ отговора определя от 1 („почти неве-
роятно“) до 5 („твърде вероятно“) вероятността за реакция в 
подобна ситуация. 

С цел да се осигури вярност на съдържанието, първоначалният 
инструментариум (сценарии и когнитивни елементи (точки) беше 
представен на вниманието на група от трима експерти с докторска 
степен по психология, които идентифицират себе си като имащи 
когнитивна или когнитивно-поведенческа ориентация. Експертите 
бяха инструктирани да: 

• преценят колко добре обсега на групата към всяка една от 
точките измерва сферата, която има за цел да отчете, като се 
използва предоставената скала на Ликерт (1 – „не, никак“ до 5 – 
„много добре“); 

• да зачертаят точки, които считат, че не измерват адекватно 
целевата сфера; 

• да добавят точки, които считат, че биха били от полза в 
измерването на целевата сфера; 
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• да предложат допълнителна обратна информация, която 
считат, че би била от полза. 

Резултатите от работата на групата експерти посочват, че 
средните оценки за всяка сфера са както следва: погрешно припис-
ване на причини – 4.67; свръх-генерализиране – 4.33; провокативно 
поставяне на етикети – 4.67; взискателност – 4.67 и катастрофална 
оценка – 4.33. 

В добавка към тези оценки, експертите подпомогнаха и 
промяната на някои от точките, като редактираха сценарии и 
предоставиха полезна обратна информация, която беше включена в 
групата по всяка от точките. 

Дискусия  
Приложението на Скалата за когниции на гнева (ACS) в 

български условия би осигурила информация при проучването и 
лечението на гневни клиенти (пациенти) в две посоки: 

• Първо, тя би улеснила преценката на когнитивните теории 
за гнева и предостави механизъм за преценка на специфичността на 
възможните модели за лечение на личности, изпитващи гняв 
(например, доколко когнитивното преструктуриране предизвиква 
редуциране на мислите, свързани с гнева, в сравнение с обучението 
да се релаксира?) 

• Второ, би било полезно за лечението, като се подпомогне 
терапевтът да идентифицира дисфункционалнитекогниции с цел по-
доброто информиране и планиране на въздействията. 
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Резюме: В ежедневната си практика зъболекарите от всички 

специалности се сблъскват много често с проблема, наречен дентофобия. 
Дентофобията като понятие е толкова разпространена, че практически 
всеки човек независимо от възрастта, пола или социалното положение 
смята, че има. Този проблем обикновено се е решавал в практиката 
емперично по различни начини: уговорки, прилагане на сила, консултация с 
невролози и психиатри, отстраняване на възникнали дентални услож-
нения с хирургични способи и обща анестезия. В наши дни се промени 
възгледът по този проблем и съответно се прилагат мерки за профилак-
тика и отстраняване на формираната дентофобия. 

Ключови думи: дентофобия, дентална тревожност, психологически 
комфорт, психотравма, страх. 
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Summary: In day-to-day practice, dentists in all disciplines often face a 

problem called dentophobia. Dentophobia as a concept is so widespread that 
practically every person, regardless of age, gender or social status, thinks it is. 
This problem has usually been resolved in practice in a variety of ways: 
appointments, application of force, consultation with neurologists and 
psychiatrists, removal of dental complications with surgical procedures and 
general anesthesia. Nowadays, the view of this problem has changed and 
accordingly measures for the prevention and elimination of the formed 
dentophobia are implemented. 

Keywords: dentofobia, dental anxiety, psychological comfort, psycho-
trauma, fear. 

  
 
Същност на явлението 
 
Дентофобия – това е състяние на непреодолим страх от 

стоматологични манипулации, възникване на трайни негативни 
емоции при всяко напомняне за болестите на зъбите, зъболе-
карския кабинет и т. н.  
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Този проблем е сериозен не само за пациента, но и за зъболе-
каря. Дентофобията не е вродена, а се предобива в процеса на 
жизнения опит, като за нейното сформиране спомагат определени 
обективни предпоставки: 

• анатомофизиологични особености на лицево – челюстната 
област (интензивна инервация и васкуларизация, близост с жизне-
новажни органи) 

• повишен праг на болката, в сравнение с другите области на 
човешкия организъм 

• индивидуалните особености на централната нервна система 
Изследванията показват, че дентофобията има сложна биоенер-

гетична структура, възниква в различни възрастови (критични) 
периоди и има определени етиологични предпоставки за възник-
ване. Особено влияние оказват предишният опит на прекарани 
соматични терапевтични и хирургични заболявания в ранна детска 
възраст и непосредственият опит от общуване със зъболекар. 

Именно първият опит на общуване със зъболекаря ще опре-
дели по-нататашния и психологичен, и дентален статус на пациента. 
При първото посещение на пацинта се оказва квалифицирана 
помощ със съответните предварителни обяснения. Тези манипу-
лации трябва да бъдат безболезнени и непродължителни. Пациен-
тът, особено ако е дете, трябва да изпитва психологически комфорт 
при спокойно, уверено и ненатрапливо общуване с доктора. В този 
момент детето като че ли се запознава с денталния специалист: 
доколко в лекуващия е развито елементарно състрадание към 
пациента, грижата за чуждата болка, общочовешката деликатност, 
вежливост.[1, стр. 48] 

При възрастните трябва да се позволи на пациента да разкаже 
за проблема и внимателно да се изслуша анамнезата. Зъболекарят 
води след себе си в разговора пациента. В това време се установява 
раппорт между пациента и лекуващия. Този термин в психологията 
определя състoяние на общност. Пациeнтът става верен съюзник в 
борбата за неговото собствено здраве. Често практикуващите ден-
тални специалисти казват, че такава общност е достатъчна и няма 
нужда от по- дълбока психологична помощ. Но състянието на 
безпокойство, тревога, нервност у пациента преди стоматологични 
манипулации – това не е дентофобия. Това е състояние на 
фрустрация, породена от тревожност, на фона на неизвестност. 

Зъболекарят, общувайки с пациента, достъпно обяснявайки му 
как ще се проведат манипулациите, какви ще бъдат усещанията, 
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фактически се разкрива пред пациента като личност. Ако пациентът 
вече е дошъл в кабинета и е седнал на стола, зъболекарят може сам 
да проведе необходимата психологическа подготовка. В състояние 
на дентофобия детето ще бъде доведено насила, а възрастният 
просто няма да дойде. В този случай е нужна специална психоло-
гическа корекция. 

Понякога причина за денталната фобия може да бъде не психо-
травмата от лечение, а високото ниво на на вътрешна агресивност и 
съзнанието за собствена изключителност, въпреки че детето създава 
за околните впечатление на умно и послушно. Такива деца също 
подлежат на психологична клинична консултация и терапия. В 
процеса на психодиагностика за родителите се откриват толкова 
неочаквани факти, че често това се съпровожда със сълзи и състоя-
ние на пълно объркване и смущение от установената причина, която 
понякога е свързана с тях.  

Обяснението е в това, че върху състоянието на лицево-челюст-
ната ситема на физическо равнище се проявява и реализира хармо-
нията или проличават всякакви отклонения и проблеми в областта 
на междуличностните взаимоотношения на подсъзнателно равнище. 
Загубата на близки хора, развод с любим човек, конфликтност с 
околните се изявяват във физически план много често в лицево- 
челюстната ситема. По характера на обеззъбяването след травми, 
онкология и други причини специалистът психолог може точно да 
определи проблема и главното – да направи корекция. В обратния 
случай опитен квалифициран зъболекар ще лекува кариес, след това 
естествено пулпит и периодонтит безрезултатно. Пломбите ще 
бъдат некачествени. Хирургът ще има на едно и също място след-
оперативни рецидиви. Протезите при ортопеда, които изглеждат 
направени качествено и грамотно, ще се чупят или ще причиняват 
болка и неудобство на пациента. Във всички тези случаи клинич-
ните проблеми ще бъдат съпроводени с проблеми в общуването с 
пациента, заплащането на работата, жалби по всевъзможни ин-
станции. 

Причината за тези явления е, че на неврофизиологично рав-
нище у пациента има дефект на поле – матрицата в зоната на 
лицево-челюстната област и опитите да се направи правилна форма 
в зоната на поражението са все едно да се поставя ръкавица въру 
деформирана от травма ръка. Това се потвръждава не само от 
съвременната психология, но и от фундаменталната наука. Лечение-
то при зъболекаря ще бъде възможно след корекция на личностния 
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проблем. Това може да стане в координация с психолог – психо-
терапевт, насочен към клиничното консултиране.[2] 

 
Причини за сраха от лекаря по дентална медицина 
 
Въпреки многото новости в областта на денталната медицина 

за много пациенти мисълта за посещение при зъболекар обикно-
венно предизвиква реакция на страх. Това не е смътна тревога или 
страх от неизвестното; по-скоро реакцията е провокирана от 
реалния страх на пациента от това, което той смята за неминуема, 
неизбежна и силно неприятна болка, свързана със зъболечението. 

Страхът обикновено се разглежда като адекватна защитна 
реакция на реална или действаща заплаха. За разлика от тревогата 
реакцията е кратка, опасността е обективна и лесно определима, а 
неприятните соматични усещания преминават, когато опасността. 
Страхът е класическа реакция от типа „бой или бягство” и може да 
служи за общ защитен механизъм, изострящ чувствата и способ-
ността за реакция на опасността. Реакцията със страх обикновено не 
се проявява с неадекватни постъпки за решаване на проблема, 
докато състоянието на тревога често води до неадаптивно 
поведение за избягване на заплахата. 

Причината за акцента върху тревожността и страха е тяхната 
пряка връзка с прага на болката при всеки човеки тяхната обратно-
пропорционална зависимост. Много изследвания доказват тясната 
връзка между болката и тревогата. Колкото е по-изразено чувството 
на тревога у човека, толкова по-вероятно е той или тя да определи 
реакцията на дразнителя като болезнена. С усилване на страха се 
намалява прагът на болката. Слабите, уморени и намиращи се в 
потиснато състояние хора реагират на заплахата с по-висока степен 
на неопределен страх и поради това са по-чувствителни и към 
болката. 

Пациентите се страхуват от зъболекаря по различни причини, 
сред които могат да се отделят: 

•  Слухове – разкази на други хора за неприятни усещания, 
които могат да бъдат или да не бъдат преувеличени; карикатури, 
телевизионни предавания или филми, описващи негативни очак-
вания. 

• Осъществяване на безмислена заплаха - очакване за упрек 
от страна на зъболекаря за постъпки от детството като спомена: 
„Ако капризничиш, зъболекарят ще ти извади всичките зъби!” 
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• Срам и страх от грешка - например пациентът може да се 
срамува от състоянието на зъбите си, независимо от реалното 
състояние на нещата или се страхува да не се покаже глупав и 
некомпетентен пред зъболекаря и персонала му. 

• Инструменти - представата за бъдещите процедури с 
приложението на всички остри инструменти, стоящи пред очите, 
шумът на някои иструменти като бормашината, турбината или 
аспиратора. 

• „Катастрофични страхове” - например страх от сърдечен 
пристъп на зъболекарския стол, загуба на здрави зъби, изтичане на 
кръвта, безчувственост в областта на анестезията, която ще остане 
завинаги, и т. н. 

• Болка - това е главният обект на страха в денталната 
практика. За повечето пациенти очакването за болка, а не самата 
болка създава у тях усещането за физическа заплаха - такава, която 
поставя пациента в стресово състояние. Страхът от болка често е 
резултат от заучена реакция, т.е. Този вид страх обикновено е 
възникнал в резултат от личен опит. Също така страхът може да е 
предизвикан от наблюдения над чуждите реакции при болка. Децата 
често усвояват много от страховете на своите родители или на 
другите деца. 

• Тревога на майката – тя може да разтревожи детето, което 
само не знае причината за нея. Тревожните майки могат да при-
чинят тревога на децата си за предстоящите дентални процедури. 

• Биологична предразположеност към тревога - Кент през 
1984 г. отбелязва, че основните страхове отразяват биологичната 
предразположеност към тревога по повод ситуация или обекти, 
които в хода на историческото развитие на биологичния вид са 
представлявали заплаха за него. Положението, при което пациента е 
легнал на зъболекарския стол и при това някой поставя в устата му 
остри инструменти води до смущение и тревожни асоциации. 

• Страх от увреда от друго  лице- в този смисъл е решаващо 
доверието към зъболекаря, че ще напрви всичко, зависещо от него, 
за да не навреди. Този възглед се съгласува с дълбоката привър-
заност, която тревожните пациенти изпитват към денталният си 
лекар. 

• Детски спомени  във висока степен тревогата на пацинта е 
предизвикана от спомен за усетена болка в детството и спомен за 
зъболекаря, който я е причинил. [3, стр. 56] 
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Прояви на дентален страх 
 
Четири вида страх са разпространени при всички пациенти: 
• Страх от неизвестното 
• Страх от загуба на контрол 
• Страх от физическа увреда или нараняване 
• Страх от безпомощност и зависимост 
Разбирането на изброените видове страх и произхода им 

позволява ефективно планиране на лечението при уплашени и 
притеснени пациенти. Имайки предвид максимата, че страховете 
изчезват при взаимоотношения на доверие, изграждането на добро 
разбирателство с пациента е много важно и стои на първо място. 
Психологическият климат, създаден при комуникацията между 
стоматолога и пациента, има решаващо значение за бъдещото 
лечение. В крайна сметка добре проведеното дентално лечение 
намалява всяко неприятно усещане.[4,стр.27] 

 
Физиологични прояви на страха 
 
В най- общ план, когато човек изпитва страх, болка или тре-

вога, възниква серия от физиологични реакции на автономната 
нервна система, скелетната мускулатура и ендокринната ситема. 
Тези физиологични реакции определят състоянието на стрес. При 
адаптация преобладават реакциите на симпатиковата нервна 
система: повишава се честотата на пулса, кръвното налягане, често-
тата на дишането, периферна вазоконстрикция, тонусът на скелет-
ната мускулатура и количеството на захарта в кръвта, намаляват 
пототделянето, перисталтиката на червата и слюноотделянето. 

При остра неадаптивна реакция доминират парасимпатиковите 
реакции и могат да възникнат колапсни състояния: забавя се пулсът, 
намалява кръвното налягане, честотата на дишането, мускулния 
тонус,усилва се слюноотделянето, потоотделянето, перисталтиката 
и периферната вазодилатация, наблюдава се обърканост на съзна-
нието и възбуда. 

При хронично съществуване на неадаптивни ситуации могат да 
се развият психосоматични разтройства. 

Централни мозъчни структури, отговорни за страха, са дълбоко 
разположените медиобазални слепоочни дялове. Тези мозъчни 
структури обгръщат мозъчния ствол като полояка. Това са хипо-
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кампа и нуклеус амигдале, които са основно съдържание на лим-
бичната нервна система, отговорна и за много други емоции. 

Страхът като реакция на опасност може да се разбира като 
особена форма на стресова реакция, при която играят съществена 
роля хормонът на стреса кортизол и принадлежащата хормонална 
система: хипоталамус- хипофиза-надбъбрек.[5] 

 
Вербални и невербални прояви на страха  
 
Невротичните дентални пациенти могат да прояват своя страх 

по различен начин: 
• Изражение на лицето: няма визуален контакт с лекаря, 

изразен нещастен вид и т.н. 
• Положение на стоматологичния стол: брадичката е наведена 

към гърдите, главата е обърната встрани от зъболекаря или 
пациента не иска да се облегне назад, особено при децата. 

• Усещане за слабост и гадене: повдигане като фон на 
анестезията в анамнезата. 

• Бъбривост и други начини за отлагане във времето. 
• Помръдване, кашлица или повторно гълтане на слюнката. 
• Хващане на стоматолога за ръката, отказ за отваряне на 

устата, плач и даже ухапване на зъболекаря при децата. 
• Закъснение за определения час – дотолкова, че за лечение не 

остава време. 
Страхът от стоматологични манипулации е много широко раз-

пространен и може да се явява като основен проблем за лече-
нието.[1,стр.66] 

 
Правила за поведение при проява на страх 
 
Според Фелдбау има четири правила, от които трябва да се 

ръководи зъболекаря, за правилно решаване на проблема с болката, 
тревогата и стреса: 

1. Щателна оценка на нивото на тревогата и стреса на пациен-
та чрез внимателно и прецизно разпитване. Неконтролираните 
тревога и стрес могат да доведат до неадаптивни ситуации, опасни 
за живота на пациента, с повишен медицински риск. 

2. На основата на цялата събрана информация за състоянието 
на здравето и психологичните особености на човека да се определят 
правилните методи за контрол на болката и тревогата. Тази оценка е 
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определяща за избора на адекватно лечение. Важно значение има и 
контролът на реакциите на пациента по време на лечение. 

3. Да се използват фармацевтични препарати като спомага-
телни средства за засилване на положителния ефект, но не като 
метод за контрол. Лекарствата лъжат страха, но не решават 
конфликтите. Също така винаги са важни взаимното разбиране и 
взаимоотношенията между зъболекаря и пациента. 

4. Да се прилагат методи за контрол към нуждите на пациента. 
Прилагането само на една методика за всички пациенти може да 
доведе до неуспех.[6] 

 
Техники за повлияване поведението на детето 
 
1. Подготовка  за първо посещение, включва: 
- Писмо, предназначено за детето, където с разбираеми думи 

се обяснява естеството на посещението и се приветства детето с 
„добре дошло”. Има информация и за родителите, за да бъде семей-
ството по- добре осведомено за обстоятелствата, свързани с лече-
нието. 

- Посещение за запознанство. Провежда се в стаята за раз-
говори, трябва да е приятелско и изпълнено с топлота и може да 
бъде съчетано с едно въвеждане в клиничната атмосфера. 

2. Метод на Addelston, представен като концепцията Tell-Show-
Do като процедура за модифициране на поведението. Преминава 
през следните етапи: 

А. На разбираем за детето език зъболекарят обяснява какво 
предстои да се направи. Всичко се обяснява бавно и се повтаря по 
няколко пъти. 

Б. Зъболекарят прави демонстрация чрез ролеви модел и 
показва как ще се приложи процедурата. Демонстрацията се 
осъществява бавно и продължава докато детето разбере за какво 
става дума. 

В. Зъболекарят прилага процедурите точно както ги е описъл 
и демонстрирал. Детето, което се справя успешно трябва веднага да 
бъде поощрено. 

3. Моделиране. Bandura създава моделирането или имитира-
нето като техника за модифициране на поведението, изхождайки от 
социално- познавателните принципи. Тои твърди, че познание може 
да има само от директен опит. Същият съобщава, че деца наблю-
даващи агресивно поведение, ще го имитират както вербално, така 
и невербално. Моделирането е подготвителен метод  за за 
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модифициране на поведението. Лесно приложим е като наблюдение 
на поведението на по- големи братя и сестри или видеофилм.[7] 

4. Общуване с детето. Общуването с детето е първото условие 
за установуване на поведенчески контрол. Екипът трябва да уста-
нови свой, собствен стил на разговор, който трябва да е естествен, а 
езикът, който се използва, да се състои от думи, предизвикващи 
приятни усещания. Първите реплики насочени към детето, трябва 
да свързани с външността и дрехите му, какво най- много обича да 
прави, за домашни любимци, за спорт и др. Този подход помага да 
се установи директен разговор. 

Изборът на думи, използвани от зъболекарят и начинът, по 
който те се произнасят, могат да повлияят върху  емоционалното 
състяние на детето. Според Lencher и Wrightзъболекарят трябва да 
използва т. нар. „second language“ или втори език, с оглед по-добро-
то разбиране от детето Това означава заместване на едни изрази с 
други, напр. 

• Микромотор и турбина - „въдичка” 
• Отпилките от кариозната маса - „червейчета” 
• Воден шприц - „душ за къпане на зъбчето” 
• Лигнинови ролки - „възглавнички” 
Важен е начинът, по който думите са изказвани. Говоренето 

със спокоен и вежлив тон се харесва на децата. Промяната в силата 
на гласа става, когато се дават нареждания.[8] 

Невербалният контакт с детето се осъществява с усмивка и 
разбиране и топлота, изразени с очите. 

5. Преформиране на поведението. Налага се при деца, които 
имат предишен негативен опит. Преформирането на поведението се 
осъществява чрез три подхода: 

А. Отлагане. Пациентът е дете, което е имало вече неприятно 
преживяване. Съществува риск това поведение да се затвърди. 
Зъболекарят решава да постави временна вложка на кариозния зъб и 
завършване на лечението в по- подходящо време. 

Б. Заместване. Ефективното приложение на този метод води до 
разбирателство между детето и стоматолога, напр. заместване на 
даден инструмент, който предизвиква тревожност у детето, с друг. 
Ако замяната е невъзможна, зъболекарят обяснява, че иструментът 
ще се използва, възможно най-кратко и внимателно. 

В. Овличане на вниманието. Осъществява се чрез разказване на 
различни истории, повтарящи се реплики, окуражаване или чрез 
аудио- и видеоматериали. Обикновенно се използва при болезнени 
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манипулации, които траят кратко и е най-приложима при поставяне 
на локална анестезия. Ingersoll използва видео- или рисувани 
филмчета. Активно отвличане на вниманието се постига и чрез 
използването на видео игри. „Включването” е техника, при която 
детето наблюдава манипулациите в огледалото. 

6. Поощрение и порицание. Теса неотменна част от форми-
рането на поведението. Finn  прави разлика между „подарък” и 
„подкуп”, като подкупът се дава, за да се обещае добро поведение, а 
подаръкът, след като то вече е демострирано. Същият езследо-вател 
препоръчва методът да се използва като отвличане на вни-манието, 
а не като подкуп. Martinez използват поощрението в комбинация с 
моделиране и внушение за промяна на плача, в спокойно, сътруд-
ничещо поведение. [9] 

7. Контрол чрез интонацията на гласа. Твърдите, техи заповеди 
концентрират вниманието, а нежният, монотонен глас успокоява 
тревожното и плачещо дете. 

8. Отделяне от родителите. Решението за оставянето или за 
отделянето на родителите се взема индивидуално от всеки лекуващ. 
Отделянето трябва да се извърши или не само соглед на решаването 
на поведенчески проблеми, и да не се действа шаблонно. 

Поведението на детето в денталния кабинет е фундаментална 
грижа на всеки лекар по дентална медицина. Правилото, че трябва 
да се повлиява и лекува пациентът, а не само да се отстранява 
локалният зъбен проблем, се отнася за всички, но е задължително 
при децата. В центара на вниманието е личността на детето пациент 
и търсенето на най- верни пътища, които водят към него. 
Подценяването на проблема води до многобройни неблагополучия, 
които не приключват с детската възраст, а придружават индивида, 
понякога през целия му живот. [10] 
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УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО 
ФАКТОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ  

КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 

Боян Пиперков, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
Резюме: Целта на проведеното изследване е да установи какво 

влияние оказва управлението на човешките ресурси върху формирането 
на привързаност на служителите в производствено предприятие в 
сферата на миннодобивната индустрия. В изследването се включиха 469 
служители от всички структурни звена в организацията. Факторите, 
които обхваща управлението на човешките ресурси, са: системи за 
подбор, система за оценяване, системи за обучение и повишаване, 
възнаграждение и управленски стилове. Привързаността към организа-
цията беше измерена в трите й форми – афективна, нормативна и 
продължителна. След проведения регресионен анализ бе установено, че 
управленските стилове оказват умерено влияние върху трите форми на 
привързаност, а нормативната привързаност в най-силно изразена сте-
пен се влияе от системите за оценяване и повишаване. Резултатите под-
чертават важната роля на ръководителите за формиране на привър-
заност към организацията.  

Ключови думи: управление на човешките ресурси, привързаност към 
организацията; 

Summary: The purpose of this research is to establish what is the effect of 
the management of human resources upon the forming of employees’s 
commitment towards the organization in the mining industry sphere. The survey 
involved 469 employees from all the structural units in the organization. 
Factors that involve human resource management are: selection systems, 
evaluation system, training and promotion systems, remuneration and 
management styles. The commitment to the organization was measured by three 
forms - affective, normative and prolonged. The results of the regression 
analysis show that the management styles have moderate influence on the three 
forms of commitment and normative attachment to the highest degree is 
influenced by assessment and enhancement systems. The results highlight the 
important role of managers in forming an organisation commitment.  

Key words: humman resoures managment, organisation commitment 
 
 
През последните години акцентът към управлението на чо-

вешките ресурси се засилва все повече и повече. До съвсем скоро 
първата асоциация на хората с термина „човешки ресурси“, беше 
свързан предимно с администриране на персонал и изготвяне на 
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заплати. След навлизането на множество международни компании 
на българския пазар започна по по-различен начин да се гледа на 
този термин. На дневен ред се поставя изключителната важност на 
обученията, психологическото здраве на служителите, изискването 
на обратна връзка и още много други процеси, които до сега не им 
бе отдавано необходимото внимание. Всичките тези динамични 
процеси влияят значително върху привързаността на служителите 
към организацията. За да може служител да изпитва положителни 
емоции към организацията именно управлението на човешките 
ресурси трябва да работят като добре смазан механизъм. За 
съжаление обаче това е предизвикателство за голям брой от компа-
ниите в България, независимо че според последни изследвания се 
повишават нивата на привързаност.  

Терминът „привързаност към организацията“ сам по себе си до 
голяма степен се свързва с процесите за управление на човешките 
ресурси. Според Илиева (1998) „под привързаност се разбира някак-
ва принуда, с която се действа срещу промяната на поведението, т.е. 
това е силата, която кара хората да се придържат към определена 
линия на поведение въпреки желанието си“. Тази „сила“ определено 
може да бъде свързана с процесите за управление на човешките 
ресурси и с това, по какъв начин взаимодействат по между си. 

Формирането на привързаност към организацията зависи от 
строго определени индивидуални характеристики. Те включват 
демографски характеристики (възраст, стаж, образование, пол) и 
личностни фактори (ценности и очаквания, мотивация за пости-
жение), а организационните характеристики се отнасят до заплаща-
не, възможности за развитие и повишение, организационна струк-
тура и политика, обективни характеристики на труда, социална 
включеност (Илиева, 1998). Ценностите също са много важни при 
формирането на привързаност. Хората се различават по своите 
ценности, но те са част от организацията, която интегрира общите 
организационни ценности и са носители на организационна кул-
тура, която са установили още преди започване на работа.  

Всяка година се провеждат десетки изследвания, които се 
стремят да открият какво точно оказва влияние на привързаността 
на служителите към организацията. Изискванията се променят 
непрекъснато и очакванията на служителите започват да бъдат 
доста високи. Молдей, Портер и Стиърс вярват, че ако служителите 
са лоялни към компанията, тя несъмнено също ще бъде лоялна към 
тях (Mowday, Porter, Steers, 1982, цит. по Ghosh, Swamy, 2014). 
Правят се аналогии с нивата на привързаност и закъсненията на 
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персонала, самоотлъчките, текучеството на служителите. В 
България до голяма степен влияние върху привързаността оказва и 
историческото минало. Често срещано явление е трудното сработ-
ване на по-възрастни служители с по-млади. По-възрастните много 
трудно могат да успеят да приемат млад ръководител, защото бол-
шинството от тях оценяват стажа в дадена компания за по-важен, 
отколкото образованието. Именно тези взаимодействия и резките 
промени в организационната йерархия могат да окажат значително 
влияние на формирането на привързаност. Поради тази причина е 
необходимо мениджърските екипи на компаниите да обмислят 
много добре ходовете, които са планували да правят в бъдеще 
време, за да избегнат лош сценарии.  

 
Методи на изследване и извадка 

 
Въпросник за измерване на подходи за управление на 

човешките ресурси (Илиева, 2006). Целта на използвания въпрос-
ник е да измери основните подходи на управлението на човешките 
ресурси върху организацията. Въпросникът съдържа 24 твърдения, 
като служителите могат да поставят оценка чрез петстепенна 
Ликертова скала, варираща от – „напълно не съм съгласен/а“ до 
„напълно съм съгласен/а“. Скалите които оценяват са следните: 

1. Подбор – дали подборът в организацията става по обективни 
и ясни причини и дали новопостъпилите служители отговарят на 
образованието и квалификацията на заеманата от тях длъжност. 

2. Оценяване – описва до каква степен длъжностните харак-
теристики отговарят на изискванията и задълженията при изпъл-
няване на служебните задължения, обективността на критериите за 
изпълнението на работата, безпристрастността на атестирането, 
стандартите за изпълнението на работата.  

3. Обучение и повишаване – скалата описва дали има ясно 
изразени правила за обучение и израстване в организационната 
йерархия и дали се предоставят възможности за обучение и квали-
фикация. 

4. Възнаграждение – оценява дали извършваната работа отго-
варя на получаваните възнаграждения. Също така описва различ-
ните видове стимули под формата възнаграждения и свързаността 
им с компетенциите на служителите.  

5. Управленски стилове – описва дали стилът на работа на 
преките ръководители допринася за ефективното извършване на 
работата, до каква степен развиват организацията, задачите които 
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поставят са ясни и изпълними, изискват обратна връзка от подчи-
нените си дали се стремят да улесняват производствените процеси.  

Резултатът за вътрешната съгласуваност на айтемите при 
първия въпросник (Алфа на Кронбах) е отлична – 0,946.  

Въпросник за изследване на привързаността на служите-
лите към организацията (Илиева, 1998, 2006). Съдържа 24 твър-
дения, които отново могат да бъдат оценени чрез пет степенна 
Ликертова скала.  

1. Афективна – желанието на служителите да останат да 
работят за организацията. Лицата със силно изразена афективна 
привързаност продължават да работят за компаниите от който са 
част, защото те наистина искат да го направят (Wolowska, 2014). 

2. Инструментална – инструментално привързаните продъл-
жават да работят за дадена организация, защото имат нужда от това. 
Майер и Алън твърдят, че продължителната привързаност оценява 
степента, която желае служителя да остане член на организацията и 
какво е готов да даде на организацията, за да остане (Ghosh, Swamy, 
2014).  

3. Нормативна – преживяването от индивида да остане да 
работи в организацията. Хората които имат високи нива на тази 
привързаност се чувстват задължени, че трябва да останат да 
работят в нея (Meyer, Herscovitz, 2001, цит. по Wolowska, 2014). 

Резултатът за вътрешната съгласуваност на айтемите при 
втория въпросник (Алфа на Кронбах) е добра – 0,898.  

 
Извадка – Общия брой на изследваните лица е 469 човека от 

една и съща организацията в сферата на производство. Според 
тяхната възраст изследваните лица се разделят в пет възрастови 
групи. Най-висок процент са хората във възрастовата група „46-55 
години“ (32,4%), сравнително по-малко са тези в групата „36-45 
години“ (20,3%), с незначителна разлика се нареждат „26-35 
години“ (19.2%), следвани от най-възрастните служители „Над 55 
годни“ (6,0%) и с най-нисък процент са най-младите служители „до 
25 години“ (3,6%). Както при демографската характеристика 
„Възраст“ (18,6%), така и при другите значителен брой изследвани 
лица не са посочили отговор. 

Според своя пол значително по-голяма част от изследваните 
лица са „Мъже“ (56,7%), в сравнение с „Жена“ (19,0%), не са 
посочили отговор (23,4%). Според общия трудов стаж най-висок 
процент заемат служителите „Над 20 години“ (33,7%), следвани от 
по-долната граница „16-20 години“ (13,4%), „6-10 години“ (11,7%), 
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„11-15 години“ (8,1%), „3-5 години“ (6,8%), „1-2 години“ (3,2%). 
Служителите с най-малко трудов стаж заемат най-малък процент от 
извадката „до 1 година“ (2,1%). Отново значителен процент не са 
посочили отговор (20,9%).  

Разпределението на изследваните лица според общия трудов 
стаж в изследваната компания е следния – най-висок процент 
отново заемат служителите „над 20 години“ (19,4%), следвани от 
„6-10 години“, „3-5 години“ (6,0%), „11-15 години“ (5,5%), „16-20 
години“ (4,1%), „1-2 години“ (2,1%), „1 година“ (1,7%) и няма 
отговор (53,7%).  

Според ниво в йерархията преобладават „Работници“ (49,5%), 
следвани от „Средно ръководство“ (11,7%) и „Висше ръководство“ 
(1,5%) и няма отговор (36,9%). Според образование, най-голям брой 
са служителите с образователно квалификационна степен „Средно 
образование“ (46,1%), следвани от тези с „Висше образование“ 
(28,8%), с „Професионален бакалавър“ (2,8%) и с най-ниско ниво на 
образование „Основно образование“ (1,3%), няма посочен отговор 
(21,1%).  

 
Резултати от проведените анализи 
 
За да бъде проверено дали съществуват взаимовръзки между 

привързаността на служителите към организацията и подходите за 
управление на човешките ресурси, беше проведен корелационен 
анализ. Резултатите от него показват статистически значими от 
слаби до умерени корелации. 

 
Таблица №1. Резултати от поведен корелационен анализ между 

подходите за управлението на човешките ресурси и привързаността на 
служителите към организацията 

Подскали Афективна Инструментална Нормативна 
Подбор 0,182** 0,251** 0,162** 

Оценяване 0,337** 0,358** 0,274** 
Обучение и 
повишаване 0,228** 0,298** 0,183** 

Възнаграждение 0,242** 0,329** 0,224** 
Управленски 
стилове 0,343** 0,393** 0,316** 

** p < 0,01 
 
От получените резултати се наблюдава, че управленските 

стилове и системите за оценяване в умерена степен корелират с 
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афективната  и инструментална привързаност. Към инструментална 
привързаност умерени нива на корелация се наблюдава и при 
възнаграждението, докато при нормативната се наблюдава умерена 
корелационна зависимост само при лидерските стилове.  

Основните характеристики на афективната привързаност – 
емоционалната свързаност на служителите с организацията и иден-
тифицирането им с нея се свързват добре с управленските стилове и 
в по-малка степен със системите за оценяване. Лидерските стилове 
в изследваната организация са еталон още от нейното създаване, 
което датира вече повече от половин век. Управлението със силна, 
но справедлива ръка засилва афективната привързаност у работ-
ниците, като свежда почти до минимум текучеството в компанията. 
Изградената система за оценяване също е от значение за афек-
тивната привързаност. Тя се прилага ежегодно и е добър инстру-
мент за обратна връзка.  

Слаба корелационна зависимост се наблюдава и между афек-
тивната привързаност и възнаграждението. Предвид непрестанния 
стремеж на ръководството за стабилност и равнопоставеност на 
служителите, получаваните заплати не оказват голямо влияние 
върху изграждането на силни положителни чувства към органи-
зацията. При другите две скали - системите за подбор и обучение и 
повишение, се наблюдава слаба корелационна зависимост спрямо 
афективната привързаност.  

Инструментална привързаност, която изразява желанието на 
служителите да продължат да работят за организацията, също в 
умерена степен корелира със системите за оценяване, възнагражде-
нието и  управленските стилове. Правилното оценяване само по 
себе си е ключов момент за всеки един служител. Когато чувството 
за правилна оценка съществува, служителите не чувстват необхо-
димост да напуснат работното си място, също така са значително по 
отдадени на работата, която извършват.  

При продължителната привързаност, за разлика от афективната 
наблюдаваме умерена корелационна зависимост с получаваното 
възнаграждение. Тежките производствени процеси, работата на 
смени са фактори, които ръководството се стреми да бъдат компен-
сирани с по-високо заплащане. 

Умерената корелация се наблюдава и между управленските 
стилове и продължителната привързаност. Този резултат допълни-
телно подчертава важността на лидерството при формиране на 
привързаност към организацията като цяло. При другите скали – 
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подбор, обучение и повишаване, идентично с афективната привър-
заност се наблюдават слаби корелационни връзки.  

Нормативната привързаност, която се свързва с моралния дълг 
на служителите да продължат да работят за организацията, има 
умерена корелационна зависимост с управленските стилове.  

Резултатите от корелационния анализ подчертават важността 
на системите за управление и в по-малка степен на системите за 
оценяване и възнаграждението за формиране на привързаност на 
служителите към организацията.  

 
Таблица № 2. Влияние на подходите за управление на човешките 

ресурси върху привързаността към организацията 
Подскали Афективна Инструментална  Нормативна 
Подбор    

Оценяване 0,363  0,404 
Обучение и 
повишаване    

Възнаграждение    
Управленски 
стилове 0,343 0,316 0,393 

 
След проведения регресионен анализ се вижда по-ясно, че 

оценяването и повишението в умерена степен оказват влияние 
върху афективната и нормативна привързаност. Докато при управл-
енски стилове умерено влияние наблюдаваме и при трите скали на 
привързаността. 

Оценяването и повишението според демонстрираните резул-
тати е в умерена регресия с афективната и нормативна привърза-
ност на служителите към организацията. Особеността на сферата на 
дейност на компанията определено изисква служителите да бъдат 
включени напълно към работния процес. Рутинното изпълнение на 
задачите съответно ще доведе и до негативни оценки в по-голяма 
степен, което може да бъде породено именно от недостатъчна 
оценка от страна на ръководството.  

Изискването за създаване на добре работеща система за оценя-
ване и повишаване, особено в тежката индустрия е задължително, 
но също така е огромно предизвикателство. Тя трябва да започне 
още с предоставянето на длъжностните характеристики на служи-
телите. Всеки служител трябва да бъде запознат отлично в какво 
точно му се състои работата и съответно до къде му се простират 
отговорностите. Ситуацията в Българя в момента често не позво-
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лява това да се случи, особено при по-старите организации, където 
един работник съвместява повече от една длъжност, с цел да се 
понижат разходите. Този често срещан проблем оказва огромно 
влияние върху афективната привързаност и желанието на служи-
телите да останат да работят в организацията. Това желание значи-
телно се понижава, именно когато се вменят допълнителни задъл-
жения, различни от тези в длъжностните им характеристики. При 
служители с висше образование тази тенденция би се засилила 
значително.  

Освен чрез длъжностните характеристики, другият вид оценка, 
които съществуват в организациите, също трябва да бъдат ясно 
разграничени. Атестирането и обратна връзка оказват значително 
влияние върху афективната привързаност. Ако няма добро общува-
не между сменните дежурства и по-високо в организационната 
йерархия производствените показатели ще бъдат нарушени, което 
ще доведе до негативни последствия и ще се понижи нивото на 
афективната привързаност.  

Процесите за повишаване в йерархията трябва да бъдат много 
добре обмислени и работещи. Трисменният непрекъснат режим на 
работа в изследваната организация е причина работниците да 
пропускат голяма част от времето, което могат да прекарат със 
семействата си. Когато оценката на труда им не съответства с 
реалната и когато назначенията, които се правят, не отговарят на 
действителността, нивата на афективна привързаност се понижават. 
Друг вариант при незначително развитие при дългогодишен трудов 
стаж на дадена длъжност също и при наличие на подходящо 
образование ще понижат нивата на афективна привързаност. Това е 
причината да има ясно изразени правила, по които служителите 
трябва да кандидатстват за заемането на дадена длъжност.  

Умереното влияние на лидерските стилове върху всичките 
скали на привързаността е напълно предвидим резултат. Лидер-
ството е основен подход при управлението на човешките ресурси. 
При големи организации (каквато е и изследваната) ръководните 
екипи са на няколко нива, което затруднява досега на обикновения 
работник с по-висшите слоеве на ръководството.  

Желанието на служителите да продължат да работят за орга-
низацията зависи до огромна степен именно от лидерските стилове. 
Сложният процес на работа е свързан не само и единствено с 
постигане на производствени резултати, но също така трябва да се 
отдава огромно значение и на безопасността при работа. Големият 
брой ръководители означава и различни лидерски стилове, които 
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оказват влияние върху подчинените. Редица други проучвания 
потвърждават получените резултати, че желанието на служителите 
да продължат да работят в организацията зависи именно от 
поведението на техните ръководители. Авторитарното управление, 
чрез настойчивостта за незабавно свършване на работата би се 
отразило негативно на афективната привързаност. Именно подобен 
вид управление е причина за създаване на излишно напрежение и 
текучество на служителите. И обратното, в ремонтните отдели на 
организацията често се налага преките ръководители на помагат на 
подчинените си. Съвместната работа може да повиши привърза-
ността на служителите към организацията.  

Умереното влияние на управленските стилове върху инстру-
менталната и нормативната привързаност подчертава тяхното зна-
чение за формирането на цялостната привързаност към организа-
цията. Свободната комуникация с ръководителите, свързана не само 
с производствените процеси, стимулирането на творчеството, ува-
жението на всяка личност - характеристики присъщи на демокра-
тичния стил на управление се свързват отлично с очакванията на 
работниците и определено биха имали положително влияние върху 
привързаността към организацията. 
 

Заключение 
 

С течение на годините значително се отдалечаваме от времето, 
в което човек прекарва целия си трудов стаж в една и съща 
организация. Демографският срив в България допълнително прави 
„войната“ на пазара на труда още по ожесточена. Формирането на 
привързаност при младите хора и поддържането на високите и нива 
при по-възрастните е много трудно. Настоящото изследване целеше 
да представи резултати за това по какъв начин управлението на 
човешките ресурси влияе върху формирането на привързаност на 
служителите в миннодобивната промишленост.   

Проведеният регресионен анализ потвърди получените резул-
тати от корелационния анализ. Беше установена умерена регресия 
между оценяването и повишение и афективнта и нормативна 
привързаност. Правилното оценяване и организационно израстване 
са от огромно значение за привързаността като цяло и в частност, в 
сферата на производството.  

Според получените резултати се наблюдава управленските 
стилове оказват умерено влияние върху трите скали на привър-
заност към организацията. Тези резултати подчертават високите 
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изисквания на служителите в организацията техните лидери да ги 
насочват в правилната посока, чрез която да постигат поставените 
си цели. Тези резултати също могат да бъдат отнесени към слож-
ните производствени процеси, където комуникацията и взаимната 
помощ между работници и ръководители трябва да бъдат непре-
къснати. Тежката демографска ситуация в България и гладът на 
перспективни служители все повече и повече ще карат рабо-
тодателите да търсят начини да засилват привързаността на своите 
служители.  
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