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ОПИТ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ  
НА САМОЗАПАЛВАНИЯТА У НАС В ПЕРИОДА 

ФЕВРУАРИ–МАРТ 2013 Г. 
 

Минко Хаджийски 
 

Abstract: The paper is an attempt at social-psychological analysis of the 
happenings of self-immolations in the country in the period February to March 
2013. It advocates that they were suicide attempts in the cluster. Due to the 
specific expression of the effect of Werther and the particular socio-
psychological situation due to the protests and their media coverage. Emphasis 
is placed on some media suggestions and statements of politicians and experts, 
leading to increased emotional reactivity, subjective perception of social 
problems and their impact on the mass activity part of which are the said suicide 
attempts. 

Keywords: Effect of Werther,  social problem, suicide, mass cluster, 
emulation suicide  , mob, media, 

 
Идеята да напиша този доклад, дойде спонтанно по време на 

публичните самозапалвания станали при протестите в края на 
зимата. Бях провокиран и от медииния акцент, коментарите на 
хората, но най-вече от разнопосочните, спекулативни и незадоволи-
телни коментари на различни специалисти, политици и журналисти. 
Същите изобилстваха от повърхностно-съжалителни и социални 
внушения, както и от опити за героизиране на жертвите1. Спирайки 
на опитите, тематиката остана като аргумент на предизборното 
политическо говорене, без да бъде направен приемлив социално-
психологически анализ2. Общоналоженото усещане за изключител-
ност на ситуацията, социална радикалност и обща заплаха, посте-
пенно се смениха със здравото егоистично разбиране за станалото, 
като въпрос на собствен избор или лична патология. 

Днес от дистанцията на времето, когото фактите са история, 
може да се направи опит за анализ. Защо социалнопсихологически? 
Първо, защото подходът за индивидуална личностна диагностика е 
труден и невъзможен. Освен това, дори намирането на относително 
категорични психически индикации, едва ли може да даде надежно 

                                                            
1 На 11.04.2013 г. кандидат за депутат в дебат по въпросите на социалната 
политика казва: “Хората се палят по площадите и това ще продължава”. 
2 Психолози от Бургас заключили, че самозапалванията се дължат на ниски доходи. 
Бел. авт. 
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основание за общ извод относно причината3. Подходът за обясня-
ване чрез търсене на основания за връзка с имплицитно съдържа-
щите се в различните теории виждания за личностна дисфункция, е 
основен в психотерапията, но при станал факт – неудачен. Дори и 
да бъдат установени такива, те единствено водят до скучно и без-
плодно психологическо теоритизиране. И най-точният психологи-
чески портрет или профил на самоубиеца не е достатъчен, защото 
неговите черти са били вероятно налични и преди, но не са довели 
до екстремално самоунищожително поведение. Второ, защото 
човешкото поведение, включително аномалното, винаги е функция 
на личността и средата. В този смисъл дори и най-лошото съчетание 
на личностни диспозиции не би могло да доведе до значимо 
действие без стимул от средата, който да отключи съответната 
мотивация. Такъв стимул безспорно е социалната ситуация.  

Какво всъщност се случи4? 
Хрониката на събитията от преди три месеца показва следното: 

На фона на ескалиращи протести, провокирани от сметките за ток, и 
стигнали до отричане на цялата политическа система, започва 
поредица от опити за публични самоубийства чрез изгаряне. На 
18.02.2013 г. във Велико Търново 26-годишен мъж с психическо 
разстройство се самозапалва и по-късно почива. На 20.02.2013 г. 
пред сградата на общината във Варна се самозапалва 36-годишен 
мъж, който също почива в следствие на получените изгаряния. По 
повод на смъртта му е обявен национален траур. На 26 февруари 
пред общината в гр. Раднево се самозапалва 53-годишен мъж и 
също почива. На 15 март в Пловдив е намерен обгорен труп на 
жена, известна с психическите си проблеми и предишни опити за 
самоубийство. Същият ден пред Президентсвото в гр. София се 
самозапалва 51-годишен мъж, който е спасен. На 20 март 40-
годишен мъж в с. Ситово, общ. Силистра се самозапалва и по-късно 
почива. На 24 март 73-годишен мъж заявява, че ще се самозапали 

                                                            
3 Какво от това, ако по някакъв начин в отделните случай се открият интра-
психически конфликти, травми и дефицити от детството, либидна енергия отделе-
на от ероса, застрашена Аз-концепция, хронична дистимия, загуба на смисъл и 
екзистенциална криза, нисък фрустрационен толеранс или хистрионна акцен-
туация. 
4 Тук давам само известните случаи на самозапалвания. Допускам, че през това 
време са сатнали и други опити или реализирани самоубийства. 
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пред Президентството, но до осъществяване на опит не се стига5. На 
27.03. в Ботевград е предотвратено самозапалване на 48-годишен 
мъж, изтъкнал битово-икономически причини.  

Беглият поглед на тези трагични инциденти показва някои 
общи неща. Преди всичко това е фактът, че се случват в рамките на 
ограничено време, около месец и половина, което ги поставя в 
категорията на т.нар. клъстърни самоубийства. Същите биват два 
вида- point cluster, съвпадащи по време и по район и mass cluster- 
съвпадащи само по време6. Характерна особеност на клъстерните 
самопосегателства е участието на медиите, които чрез даваната 
информация се явяват основен фактор за психическо заразяване. 
Механизмът на това заразяване е прост – добре познатото само-
убийство служи като модел на следващото. В световната практика 
са известни редица масови клъстери на самоубийства, станали със 
стимулиране от страна на медиите. Непосредствено след шумното 
отразяване на самоубийството на М. Монро през 1962 г., само-
убийствата в САЩ само за месец август същата година, нарастват с 
12 % (200 бр.). През 1978 – 79 г. във Великобритания са регист-
рирани над 80 самозапалвания по политически причини, също 
широко отразявани от медиите. В по-ново време се случва серия от 
самозапалвания, започнали от Мохамед Боазизи през 2010 г. в 
Тунис и превърнали се в символ на т.нар. Арабска пролет. 

Подражателният (cоpycat) характер на станалите самозапал-
вания у нас даде повод да се заговори за проява на Ефекта на 
Вертер. Този ефект, формулиран през 70-години на 20. век от 
професор Дейвид Филипс определя повишаване броя на самоубий-
ствата и опитите за такива след огласяване на станали само-
убийства. Нещо повече, професор Филипс разширява влиянието на 
ефекта и върху транспортните инциденти, при които загиват хора 
без намерение да се самоубиват7. 

Тъй като не разпалагаме с данни за това „скрито“ влияние на 
ефекта на Вертер, трябва да се насочим към търсене на явно такова. 

                                                            
5 Тук се двоумях дали да не спомена публичното (в интернет) отрязване на част от 
пръст на 27.03, но същото, макар да се вписва в ситуацията, очевидно има 
демонстративно-манипулативен характер, и цели по скоро нейното използване. 
6 The Cultural Dynamics of copycat suicide. Alex Mesoudi  2009. www.plosone.org 
7 Обяснението, което Р. Чалдини дава се състои във връзката, която се създава от 
пресата между самоубийствата и реакцията на траур, което води до това , че някои 
„стават невнимателни при управление на автомобилите и самолетите“. Чалдини Р. 
Влиянието. С., 2005, с. 241. 
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Според виждането на Филипс, научавайки от пресата (или от 
приятели) за нечие самоубийство „неприятно голяма количество 
хора решават, че самоубийството е подходящо решение и за тях 
самите“8. По този начин нивото на самоубийствата скача. 

Как стоят нещата у нас? По неофициални данни опитите за 
самоубийства в България през първота тримесечие на 2013 година 
са над 2009. Ако това е вярно, не само няма скок на опитите за 
самоубийства, а има почни трикратно намаление. Дори да приемем, 
че бройката 200 е за месец, това пак е по-малко от средноста-
тистическата за последните четири години, която по груби изчис-
ления е 243. Следователно в този случай не може да се определи 
видимо увеличение на опитите, дори обратното- има лек спад. Това 
определено хвърля съмнение върху идеята за проява на Ефекта на 
Вертер в най-съществената му част, касаеща броя на повлияните. 
От друга страна имаме обаче безспорно клъстерно струпване на 
публични самозапалвания, което освен с медийното разгласяване, 
трябва да има и друго обяснение. „Хората, които са склонни към 
самоубийство – казва Чалдини – може да реагират на стресиращи 
обществени събития... като приключат изведнъж с всичко”.10 Това 
става още по-вероятно, когато е на лице пример. Като такъв в на-
шия случай се явява първото самозапалване във Велико Търново11. 
Независимо, че жертвата не е известна личност като М. Монро, 
Юкико Окада или Руан Лингю, copycat подражателният ефект не 
закъснява. Тук решаваща е ролята на медиите12. Освен, че разгла-
сяват случая, те популяризират типични и резонантни на ситуацията 
житейски и социални факти. По този начин стимулират процес на 
припознаване и идентифициране при лабилни, застрашени или 
гранични на нормата индивиди, които намират както субективно 
разрешаване на лични значим проблем, така и компенсиране на 
собственият Аз. Идеята на Алекс Месуди, че хората са склонни да 
се самоубиват в клъстери, поради откриване на прилика и социално 
научаване от модел13 би могла да се отнесе и към начина на 

                                                            
8 Цит. по Р. Чалдини, с. 244. 
9 По данни от телевизионно интервю на д-р Пл. Димитров от 03.04.2013 г. 
10 Р. Чалдини. Влиянието.Психология на убеждаването. С, 2005, с. 240. 
11 Всъщност вторият случай във Варна придоби по-голяма популярност в медиите, 
и като че ли тъкмо той стана пример. Бел. авт. 
12 Става въпрос главно за телевизиите, защото вестници купуват много малко хора, 
но затова пък телевизиите четат сутрин заглавията им. Бел. авт. 
13 Mesoudi, А.  The Cultural Dynamics of copycat suicide. PLOS ONE.2009. 
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реализиране. Ако първият и вторият опит14 са чрез самозапалване, 
то третият почти сигурно е да бъде отново такъв, както и стана. 

От казаното до тук може да се направи извод, че самозапал-
ванията представляват масов клъстър на опити за публично 
самоубийство. Частичното15 проявление на ефекта на Вертер, 
предизвикано от медиината активност, е факт, който добива смисъл, 
ако се разглежда в един по-общ социалнопсихологически контекст. 
Това логично води към оценка на социално-психологическата 
ситуация и нейното влияние върху поведението на този кръг хора, 
определяни като застрашени или склонни към крайни acting out 
постъпки.16 

Каква беше ситуацията в началото на годината и може ли да се 
определи като социален проблем? Отговорът на този въпрос би дал 
възможност за търсенe на връзка между масовата активност за 
неговото разрешаване, индивидуалното поведение и някои причини 
за станалите самозапалвания. 

Непосредствено след коледно-новогодишните и последвалите 
януарски празници, дойде време за плащане на ток и парно. На 
фона на изчерпаните семейни бюджети, голяма част от хората 
получиха неочаквано големи сметки, за които нямаха финансова 
възможност и психологическа нагласа. Съвсем естествено някои 
групи в София и по-големите градове реагираха с протест. Тези 
протести не бяха нещо изключително, а по-скоро нормална за всяко 
демократично общество и проява на гражданско недоволство с 
определени икономически искания17. В течение на седмица и повече 
                                                            
14 Наричам самозапалванията опит за самоубийство, защота към момента на 
реализиране, особено на публично място, фаталният изход не е сигурен, и само 
предпалагаем, дори допускам и нежелан. 
15 Частичното, не само поради това, че статистически не е довело до увеличаване 
на опитите за самоубийства, а и поради факта, че в един метаанализ на 47 
изследвания (статии) показва, че подражателните индуцирани самоубийства са 
най-малко представени сред хората в средна възраст, както е в нашия случай. Вж. 
Sisosk, M. Varnik, D. Media Roles in Suicide Prevention. A systematic Review. Int. J. 
Environ. Res. Public Health 2012, 9, 123-138. В това изследване се отбелязва и на 
обратния  Папагено ефект на медиините публикации, съобщен в 6 от статиите. 
Такъв вероятно е имало, но нямаме конкретни данни. 
16 Вероятното наличие на психопатологични отклонения в някои от случаите не 
изключва, а по-скоро засилва влиянието на социалнопсихологичния фактор. Бел. 
авт. 
17 Такива протести в условията на икономическа криза бяха често явление по 
различни поводи – здравни, социални, екологични и пр. Бел. авт. 
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обаче, протестиращите не получиха задоволителен отговор на 
простия въпрос „Защо сметките са толкова големи?” Опитите да се 
дават половинчати и несъстоятелни обяснения от чиновници не 
успокоиха, а по-скоро разгневиха протестиращите. В редица градо-
ве броят им нарастваше лавинообразно и се образуваха класически 
тълпи18 с характерно поведение. От конкретно икономически иска-
нията се разширяваха в социална, политическа и нравствена посока. 
Появи се тенденция на идеологизиране19, която поради своята не-
възможност достигна само да елементарно, но лесно за възприемане 
отрицание. Гневът, като доминираща емоция на тълпите се пре-
насочи от конкретни обекти към всички и всичко, към самия живот. 
Появилите се лидери, отначало като говорители, критикуваха без-
разборно, убедено и едностранно аргументирано различни страни 
на социалната икономическа и политическа реалност, но така и не 
успяха да формулират единен проблем. Напротив, разнопосочното 
и крайно по своя негативизъм говорене, създаваше у публиката 
усещане за неяснота и объркваше тълпата, която без реален и дей-
ствителен „враг” беше обречена на демотивация. Тук идва въпросът 
„Можеше ли всичко това да е израз на социален проблем?” Според 
Бутмоър20 един проблем се определя като социален когато „сериоз-
но застрашава самото общество или спъва важните стремежи на 
много хора”. От тази страна погледната, ситуацията в страната към 
началото на протестите едва ли предполага наличие на общ со-
циален проблем21. От друга страна обаче, според Фулър и Майърс22 
преценката се затруднява от възможно противаречие между обек-
тивното състояние и субективното определяне на нещата. Субек-
тивното определяне е „осъзнаване от страна на известни индивиди, 
че състоянието представлява заплаха за някои съкровени ценности”. 
В такъв случай не е изключено тъкмо субективната преценка за 
наличие на криза или социален проблем да стои в основата на 
масово протестно поведение. По дефиниция същото е форма на 
социална активност, която оказава натиск за решаването на 

                                                            
18 За тълпите вж. Д. Градев. Социална психология на масовото поведение. С, 1995, 
с. 14-22. 
19 Отрицание на съществуващата политическа система, идеи за „кръгла маса“ и 
„исландски модел “ на управление. Бел.авт. 
20 Цитиран по Д. Градев. Цит. съч., с. 225. 
21 Налице е държавност, работещи институции, социална система, финансова 
стабилност, минимален ръст на икономическите показатели. Бел. авт. 
22 Цитат по Д. Градев. Цит. съч., с. 225. 
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социалните проблеми. Но когато проблемът в по-голямата си част е 
субективно възприет като такъв, то и опитите за разрешаване чрез 
конфронтиране с конвенционалните норми и ценности, остават в 
сферата на отрицанието, и както се видя безплодни. Масовото 
поведение не достигна качеството на социално движение, въпреки 
издигнатите лозунги23 за смяна на системата и нов социално-
политически ред. 

То остана на нивото на „неформално организирна социална 
маса“ с тенденция на разпад24. Накратко, социалната ситуация в 
страната, само частично приличаше на социален проблем, бедност, 
безработица, корупция и монополи добиха актуалност и станха 
основна причина за субективното му възприемане. Това стана с 
решаващата намеса на медиите. Когато разглеждаме тяхното 
участие и принос в социално психологическата картина на този 
период се очертават два аспекта, които са свързани. 

Първият е формиране на атитюди относно живота, ония 
когнитивни, емоционални и поведенчески нагласи по екзистен-
циалните въпроси на хората. В този смисъл например, повтаряният 
като мантра и до днес рефрен „Най-бедни сме в Европа“ едва ли 
цели информиране по въпроса. Истинската цел или по-скоро 
резултат е внушение за неуспешност на политиките и провал на 
личните цели. От там убеждение за безизходица и радикализиране 
на мисленето по посока на всеобщо и грубо отрицание на 
социалния ред25. В този смисъл може да се разглеждат отразяването 
на протестите, отоншението към тях и появилите се водачи. Още от 
самото си начало протестите станаха централна тема на всички 
телевизии, вестници и радиа. Най-голяма беше активността на 
централните телевизии, които от сутрешните блокове, до късните 
новини предаваха преки репортажи и студийни коментари на 

                                                            
23 Ескалирайки, възванията на някои протестиращи лидери, дадоха заявка за 
крайно социално движение от идеологически тип – вж. Д. Градев. Цит. съч., с. 237. 
24 Причините сочи Д. Градев, цит. съчинение – слаба организация, отдалеченост на 
целите, психична умора, неприязън към организаторите. Основната обаче е 
липсата на социален проблем. Бел. авт. 
25 Убеден съм, че показването на лошите страни и статистиките може да има полза 
за общественото съзнание и контрола над властта, но ако беше обективно с 
двустранно аргументиране. Бел. авт. 
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събитията26. Общото впечатление, което се налагаше беше, че се 
случва нещо изключително. Освен това личеше явно отношение на 
одобрение, стигащо до организационна съпричастност27. Случаите 
на хулиганство и вандализъм, на някои участници в тълпите, макар 
и малко не бяха подлагани на обсъждане. Впрочем, общонородното 
одобрение на справедливите искания на първите протестиращи, в 
медииното поведение придоби вид на популиски флирт. Това се 
видя и от отношението им към появилите се водачи. В нормалното 
за подобни ситуации даване на трибуна и възможност за излагане 
на идеи, медиите почти изгубиха чувство за критичност и задъл-
жението за коректив на говоренето. Така обществото чу всевъз-
можни крайностни виждания за бедността, корупцията, невъзмож-
ността на политическата система и още по-радикални предложения 
за изход28. Това безспорно допринесе за субективното възприемане 
на нещата като социален проблем. Прякото показване на нараст-
ващите протести, заедно с непрякото внушение за правилност, 
създаде у мнозина убежданието, че това е начин за неговото реша-
ване. Поради тава масово повденческата активност се увеличаваше, 
поне до мамента, в който трябваше с организираност и ясни посла-
ния да бъде насочена към позитивни цели и рационални действия. 
Точно тук, в желанието си да покажат всичко, по възможно най-
интересния и интригуващ начин, медиите „помогнаха” за дискре-
дитирането на протеста. Отразявайки обърканите прояви на актив-
ност, разнопосочните искания и вождистки опити за създаване на 
органи за управление на процеса и следкризисно устройство на 
политическата система, те поставиха под съмнение моралната му 
страна. Показаното неразбирателство на медийно изявилите се 
лидери и личните им амбиции окончателно сринаха очакванията за 
безкористност и подбуди в масата недоверие.  

Успоредно с това, широко отразяваните публични самоза-
палвания отклоняваха вниманието от същността на протеста. Нещо 
повече, вместо да предизвикат засилено преживяване и увеличаване 

                                                            
26 Не искам дабъда разбаран погрешно, че съм ротив това медиите да отразяват 
случващото се в живота. Напротив, това им е мисията. Но тук говорим за 
резултата.Бел. авт. 
27 Имам предвид съобщаването на датата, мястото и часа на следващото протестно 
шествие. Бел. авт. 
28 Опитът за радикализиране на общественото умонастроение се провали. Послед-
ващото развитие на протестите им, по-скоро неразвитие, показа, че обществото не 
желае радикални промени, а спокойствие и сигурност. Бел. авт. 
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на протестния дух, те доведоха до „редуциране на социалния 
проблем до равнището на индивидуалните кризи“29. Егоистично-
скептичните атитюди на хората временно бяха разколебани, но 
останаха непроменени, а самите протести и тяхното представяне 
„имунизираха“ обществото30 спрямо бъдещи идеи за радикална 
промяна. 

Вторият аспект е свързан с нагнетяването на психическото 
напрежение и създаване на атмосфера на изключителност на 
ситуацията. В този смисъл, самото показване на протестите и 
случващото се покрай тях беше базирано на емоцията31. В някои 
случаи това изглеждаше като самоцел. Би могло да се допусне, че 
самата ситуация го предполага, ако това не беше стил и маниер на 
представяне на новини и всякакви събития. 

Независимо дали става въпрос за престъпление, природно 
бедствие, управленско действие или битов скандал, на преден план 
винаги се извежда сензационното, страшното и тревожещото, кол-
кото и малко да се съдържа в даден сюжет. Този медиен мани-
пулативен похват има две много лоши последствия. От една страна 
притъпяване и огрубяване на обществената сетивност, и от друга 
натрупване на негативни афекти у хората и обществото като цяло. 
При някои по-лабилни и склонни към декомпенсации индивиди, 
може да се премене границата на поносимост и естествените 
защити да се обърнат в самоувреждащо поведение. 

Не би могло да се твърди, че станалите самозапалвания се 
дължат само на това, но е факт, че по време те съвпаднаха  точно с 
периода на най-големите протести. Връзката между тях и медий-
ното представяне на случайте е очевидна, и като че ли умишлено 
търсена32. Няколко неща правят впечатление при оценката на това 
обстоятелство:  

1. Представяне в подробности на случаите. Подобен маниер 
може би е удачен в нормалните криминални репортажи, но при 
трагичните случаи засилва емоционалното внушение. 

2. Зле прикритото, зад съжаление желание за показване на 
героична самопожертвователност. По този начин вменяване на 
                                                            
29 Виж Д. Градев. Цит. съч., с. 230. 
30 Поне временно. Бел. авт. 
31 Според Чомски емоционалният акцент е една от предпочитаните форми на 
медийна манипулация. Бел. авт. 
32 Тъй като медиите иззеха функцията на обществен и обучен оценител на социал-
ния проблем, трябваше да докажат неговата наличност. Бел. авт. 
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алтруизъм и героизъм на постъпката, която може да баде оценена 
като заслужаваща подражание33. 

3. Акцент върху чувството за социална и личностна справед-
ливост. Нарушаването на това чувство е най-честата причина за 
гняв. Когато гневът е безсилен пред житейските обстоятелства, 
може да доведе до агресия към себе си. 

4. Непрекъснатите репортажи и прякото показване на проте-
стите пренася психологическата атмосфера от улицата в домавете 
на хората. При това положение е възможно някои да се като част от 
тълпата, без да имат нейната „безопасност“. Нещо повече, въз-
можно е дори да се възприемат, като нейни водачи и да пожелаят да 
изпъкнат с нещо по-впечатляващо. Може да се допусне, че с акта на 
самопосегателство жертвата се включва в моралната и психо-
логическа идея на тълпата. Така „дребният човек”, който желае да 
бъде чут и видян прави последен опит за реабилитация на съси-
пания си от живота Аз-образ чрез поведение, подобно на това в 
тълпата, при снижено съзнание, отговорност и самосъхранителен 
инстинкт.34 

5. Популяризиране на изказвания и мнения на граждани, поли-
тици и специалисти с популистки характер. Някои от тях показват 
самозапалилите се като жертви или герои, готови на самоунищо-
жение в името на справедливостта и промяната на системата. 
Освен, че това е грубо спекулиране с личните трагедии, издава 
неразбиране на проблема. Ако за политици и журналисти е понятно, 
за психолози и социолози е учудващо.35 

6. Манипулативно преувеличаване на фактите и резултатите от 
самопосегателствата. Това създава усещане за неизбежност и дори 
нормалност в дадената ситуация. Използването на изрази като 

                                                            
33 Д-р Н. Михайлов казва, че романтизирането на самозапалването съблазнява 
публиката, а героизирането превръща самоубийците в модел за подражание. 
34 МакДугъл, цитиран от З. Фройд казва, че афектите на човека едва ли се 
увеличават до такава степен, като това става в масата... и участниците се отдават 
неудържимо на своите страсти. З.Фройд. Тайната на живота. С., 1993, с. 72. 
35 Като например “Ужасни неща стават в България, хора да се самозапалват. Това е 
огромна вътрешна болка, която е натрупана“. 
„Тогава нямаше самозапалващи се хора и такива да си режат пръстите “ 
„Да променят ужасната картина на живота в България“ 
„Самозапаванията, които заляха страната не могат да се разглеждат като трагични 
инциденти, а като ясен знак“. 



 

 20 

„социалният феномен – горящи хора“ или „самоубийствата, 
които заливат сраната“ внушават тъкмо това. 

7. Вмъкване в промеждутъците между самозапалванията на 
други инциденти, изказвания в тази насока и различни, дори нелепи 
намерения на всякакви субекти, решили да се изявят. Новини като 
„Осъден си реже пръста показно“, „Жена ще се самозапали заради 
ипотека“, „Човек гладува, храни се със слънчева вода“ и други, 
освен че поддържат напрежение, подготвят почвата за нови, по-
впечатляващи актове. При показването им медиите не виждат или 
не акцентират на показно-манипулативният им характер. 

Обобщено може да се каже, че социално-психологическата 
картина през периода на протестите беше сложна и свръх емо-
ционална. Затова допринесоха в немалка степен и тия, от които се 
очаква да бъдат регулатори на общественото настроение и негови 
пазители- медии, социални фигури и авторитети. Най-вече медиите, 
които с малки изключения проявиха повърхностно, едностранчиво 
и слабо професионално отношение. В опитите си да отразяват 
социалната ситуация, която не разбираха, те неволно увеличиха 
емоционалната реактивност и допринесоха за създаване на усеща-
не за изключителност. На този фон станаха възможни някои екс-
центрични прояви, чието непремерено показване засили напреже-
нието и доведе до ескалиране. 

 
* * * 

 
Завършвайки, искам да кажа за ролята на психологията. 

Известно е, че с различните си теории и концептуални виждания, тя 
може да обясни всичко, но обикновено post factum, когато вече е 
станало. Що се касае до правенцията, нейните възможности на 
практика са ограничени, особено в индивидуално-психологически 
план. В този смисъл скрининговите наблюдения и профилактични 
терапии са практически неосъществими за прилагане в масов 
мащаб. Единствено възможно и необходимо според мен е създа-
ването на разгърната и достъпна мрежа за телефонно и интернет 
консултиране на застрашени или преживяващи кризи. А такива 
винаги ще има независимо от благосъстоянието, задоволяването на 
потребностите и житейския просперитет. 
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Психологията не може да направи човек по-щастлив36, но може 
да му помогне да не се чувства излишно нещастен.  

Освен това е длъжна да предугажда значими психологически 
събития и да съветва тези, които могат да им влияят.   
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36 Според Липен и Телеген „...да се опитваш да бъдеш по-щастлив е толкова 
безнадеждно, колкото да се опитваш да бъдеш по-висок”. Цит. по Д. Митева. 
Психология на оптималното функциониране. Варна, 2012, с. 91. 
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Abstract: This paper is devoted to the theoretical perspectives of the 

formulated by the author Critical Psychology. The idea is that precisely on the 
basis of its methodological reflexivity the traditional psychology of the Western 
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psychology refers to the traditional history and the fundamental paradigm of this 
psychology. The necessity to know the mutuality between the universal and the 
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Key words: Critical psychology, Reflexivity, History of Psychology, 
Psychological Paradigm, Universal and Specific 

 
Още в началото трябва да споделя, че тази Критическа психо-

логия не е онази критична психология от последните десетилетия на 
ХХ век. Онази критична психология е конкретизация в полето на 
традиционната западна психология /вж. 6, 19/ на родената във 
Вюрцбургската школа критична теория. Тази Критическа психо-
логия, възможно дефинируема на базата на критическия психоло-
гически подход, е резултат от собственото ми критическо преосмис-
ляне на историята и теоретичните основания на традиционното 
психологическо познание в нашата Западна цивилизация /вж. 3, 4 и 
5/. За краткост тук ще го наричам психологията.  

Онази критична психология е по-скоро традиционна критика 
по отношение на сковаващите идеологически функции и изследо-
вателски подходи на психологията, най-вече с подчертаната реаби-
литация на качествените методи. Този факт е обясним като се има 
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предвид, че критичната теория и конструктивизма се оказват основ-
ната теоретична опозиция на властващия позитивизъм и постпози-
тивизъм във всички сфери на западното социално и хуманитарно 
познание. Тази Критическа психология има за своя методоло-
гическа база принципите на Кантовата критическа философия и 
нейната критика е насочена към необходимото преформулиране на 
самите основи на традиционното психологическо познание, на 
психологията и нейната история. 

Разбира се, тази Критическа психология споделя критиката на 
критичната психология, но по отношение на дефинираната фунда-
ментална задача тя се явява и критика на самата критична психо-
логия. Това е така, защото критиката на критичната психология 
изобщо не се отнася към основния проблем – традиционната пара-
дигма на психологическото познание. Нещо повече – резонният 
стремеж на критичната психология да реабилитира качествените 
изследователски методи, колкото и да звучи парадоксално, в също-
то време възпроизвежда парадигмалната същност на същата тази 
психология. Иначе казано, дали ще изследваш „психичните характе-
ристики на един обобщен и абстрактен човешки индивид”, каквато 
е традиционната психологическа парадигма, било чрез количест-
вени или качествени методи, няма отношение към методологиче-
ските основи на самото познание. Вярно е, че да твърдиш, подобно 
на психологията, че познаваш същността на човешката психика и то 
посредством методическия инструментариум на природните науки 
е толкова абсурдно, колкото да смяташ, че изследваш Космоса с 
помощта на микроскоп. Но не по-малко вярно е, че само замяната 
на количествени с качествени методи също така не може да реали-
зира собствено психологическите фантазии относно някакво въоб-
разено състояние на блажено съзерцание на опознатата същност на 
психичното. Очевидно основният проблем и на традиционната, и на 
онази критична психология, е дълбоко методологически, което 
самите психолози не са в състояние да самоосъзнаят, безметежно 
уверени в реалността на пясъчните кули, които сами си създават и 
възпроизвеждат. 

Преди години големият френски социолог Пиер Бурдийо 
твърдеше, че социологията може да се превърне в цялостна наука 
единствено при положение, че е в състояние да реализира своята 
рефлексивност /1/. За голямо и искрено съжаление, психологията, 
т.е. психолозите, очевидно дори не са в състояние да разберат какво 
означава това, да не говорим, че могат да си го пожелаят. Вероятно 
психолозите нямат време за подобни занимания, увлечени в коли-
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чествени доказателства на хипотези от рода на: „Ако вечерта 
прекалиш с алкохола, то има голяма вероятност на сутринта да те 
боли глава”. Изследвания, които са с безспорен както теоретичен, 
така и практически „научен” принос. Между впрочем, съвременната 
психология изобилства с подобни примери, в които най-вероятно 
няма нищо смущаващо, освен комичната претенция, че това е 
опознатата същност на психичното.    

Преди време Карл Густав Юнг настоява, че победата на Хегел 
над Кант нанася най-голямото поражение на немския и съответно 
на европейския дух /вж. 21/. Той има предвид теоретичните барие-
ри, които несъзнаваната психична реалност, лична и колективна, 
поставя пред абсурдните претенции на позитивизма да познава 
същности в различните сфери на познанието изобщо, включително 
и на психиката в областта на психологията. Всъщност, точно такава 
е претенцията на традиционната психологическа парадигма – да 
познава същността на психиката на един обобщен и абстрактен 
човешки индивид, едновременно универсален, но и независим от 
етническа принадлежност, от езиковите, религиозните и екзистен-
циалните особености, които задават специфичното в човешките 
психични преживявания. Интересното е, че включването на култу-
рата в изследователския репертоар на психологията, за което 
настоява и постига крос-културната психология, се разглежда от 
традиционните психолози като недопустим пробив в традиционната 
психологическа парадигма /вж. 23/. Парадоксът в случая се свежда 
до това, че зад привидното парадигмално преформулиране, крос-
културната психология всъщност възпроизвежда западната психо-
логическа традиция, защото на мястото на онзи обобщен и абстрак-
тен човешки индивид тя поставя този обобщен и абстрактен 
културален индивид. Да не говорим за методологическата несъстоя-
телност на американската крос-културна психология, която слага в 
собствения си етикет характеристиката – културата, а не нейния 
субект – етническата общност. Това на свой ред възпроизвежда 
политическите функции на психологията, тъй като в американското 
идеологизирано познание е забранено да се говори за етнос /вж. 5/. 
В крайна сметка, абсурдът на психологията се свежда до това, че тя 
претендира да познава същността на психиката, докато в същото 
време се докосва само и единствено до нейни конкретни прояв-
ления. Това е призвана да й припомня непрекъснато Критическата 
психология, било в по-кратък, както е в този доклад, било в по-
разширен вариант, както е в наскоро публикуваната трилогия, 
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посветена на критическия психологически подход и базираната на 
него Критическа психология /вж. 3, 4 и 5/.  

Имануел Кант е категоричен, че „критическата философия не 
цели разширяване на познанието, а само неговото изправяне” /11, с. 
97; вж. също 12 и 13/. Критическата психология настоява, че като 
присъща на сферата на чистите разсъдъчни понятия, психиката е 
непознаваема като същност, познаваема е безкрайната поредица от 
нейните конкретни проявления. Това означава, че като си въобра-
зява, че описва същността на психиката, традиционната психология 
всъщност се опитва да дефинира само отделни нейни проявления. 
Същото се отнася и до основополагащият проблем за двойстве-
ността на човешката природа, която психологията си фантазира, че 
изчерпва като същност единствено с отношението „биологично – 
социално”, докато то е само конкретизация на безкрайната пореди-
ца на нейните проявления.  

С основополагащо значение за преформулиране на традицион-
ната психологическа парадигма като рефлексия на Критическата 
психология е фактът, че индивидуалните представи не изчерпват 
психичната регулация на човешкото мислене и поведение. Всъщ-
ност, те представляват само едната страна в друго възможно прояв-
ление на неизчерпаемата като същност двойственост на човешката 
природа. Другата страна в тази психична регулация са надинди-
видуалните психични регулатори на мисленето и поведението, 
независимо дали те ще бъдат дефинирани като колективни или 
общностни. Показателно е, че едновременната роля на индивидуал-
ните и общностните психични регулатори като необходима изсле-
дователска област на една възможна психология е безспорна необ-
ходимост, за която настояват такива изследователи в историята като 
Вилхелм фон Хумболд /7/, Вилхелм Вунд /2; вж. също 10/, Емил 
Дюркем /9/, Люсиен Леви-Брюл /14/, дори един Зигмунд Фройд 
чрез концепцията си за табу-то /22/, Карл Густав Юнг /21/, а в наши 
дни Серж Московичи /15/ и, разбира се, Критическата психология. 
Догмата на традиционната психология, че психиката е функция на 
мозъка, повтаряща дословно предимно политическата теза на вожда 
на болшевишката революция Владимир Илич Ленин, идеологиче-
ски прави невъзможна всяка друга интерпретация на човешката 
психична регулация, освен индивидуалната. Не се осъзнава, че това 
е само едно конкретно проявление, а не същността на човешката 
психика. Самите психолози дали от незнание или на базата на авто-
цензурата пропускат факта, че още Вилхелм Вунд с неговото 
актуално и Карл Густав Юнг с аналогичното му разбиране за 
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психиката, блестящо преодоляват тази догма. Нещо повече, както 
споделя още Вунд, психолозите формулират картина за проявления-
та на психичната регулация посредством наблюдаемото поведение, 
а не като изследват мозъка. Това значи, че по същия начин в 
предметната област на една нормална психология следва да бъдат 
включени и проявленията на онези психични регулатори, които 
идват от общността. Такъв регулатор, например, е езикът, който 
Авраам Ноам Чомски определя като вродена човешка способност 
/20/. От позициите на Критическата психология обаче, езикът по-
скоро е надинвидидуален психичен феномен, създаден от съответ-
ната етническа общност, чрез която тя съществува и се възпроиз-
вежда. Вярно е, че за да изпълнява тези си функции езикът се 
индивидуализира в членовете на общността. Не по-малко вярно е 
обаче, че той е съществувал преди раждането на всеки един от нас и 
с голяма степен на вероятност ще съществува и след нашата 
индивидуална смърт. Всъщност, двойственият характер на човешка-
та психична регулация, лична и общностна, като едно конкретно 
проявление на двойствеността на човешката природа изобщо, не 
само позволява на Критическата психология да зададе рамките на 
необходимото преформулиране на традиционната психологическа 
парадигма. Той задава параметрите и на онази рефлексивност, чрез 
която самата психология има шанса да се превърне в цялостна 
наука. След очертаните основания за преформулирането на нейната 
парадигма този процес естествено трябва да продължи с крити-
ческото преосмисляне на собствената й история. 

Рефлексивността на Критическата психология поставя очевид-
ната необходимост традиционната история на психологията да бъде 
видяна като част от традиционната история на Западната цивили-
зация. Известно е, че тази цивилизация дефинира себе си чрез 
триединството между Древна Гърция, Римската империя и хри-
стиянската религия. Западната психология определя своето раз-
витие през етапите на своята преднаучност, когато психологи-
ческата проблематика била поставяна философски; на онази описа-
телност, характерна за отделянето на частните науки и на така 
благата за позитивизма „научност”, когато психологията взима на 
въоръжение изследователския инструментариум на природните 
науки. Твърде лицемерно психологията обявява за свой „баща” 
Вилхелм Вунд, правейки се, че неговата народопсихология, в която 
настоява за двойната система на психологическото познание бази-
рана на съвместното значение на индивидуалните и надиндиви-
дуалните психични регулатори на човешкото мислене и поведение, 
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изобщо не съществува, че началото на „науката” психология се 
поставя през 1879 г. с откритата в Лайпциг експериментална лабо-
ратория. Тази твърде комична претенция ще накара тибетският 
психолог Йонги Ринпоче да възкликне, че с голямо учудване 
разбрал, че психологията е възникнала в Европа през ХIХ век, 
докато той и неговите колеги се обучавали в хилядолетните психо-
логически системи, всички до една продукт на Изтока /17/.  

Всъщност, рефлексивността на Критическата психология по 
отношение на историята на традиционната западна психология ни 
води към знание за онези културни и научни условия, в които се 
смята, че се е появила тази единствена и неповторима „научна 
психология”. Първите се свеждат до културната представа, че не-
европейците не са хора в истинския смисъл на думата, вторите се 
определят от научната представа, че същите тези „диваци” са 
всъщност междинното звено в еволюционната верига между живот-
ните и човека, под който съвършено разбираемо се има предвид 
само белия европеец. Така става ясно защо културата като надинди-
видуален психичен феномен бива  пренебрегната като обяснителен 
принцип и област на психологическото познание – защото „оче-
видно” за култура извън западната, при онези „диваци”, не може да 
се говори. И още нещо много важно – защо психичните преживя-
вания на онзи обобщен и твърде абстрактен човешки индивид 
стават съдържание на парадигмата на тази западна традиционна 
психология? Защото същата психология е призвана идеологически 
да възпроизвежда собствените политически претенции за универ-
салност на психичната конституция на западния човек. Интересно е 
да се има предвид, че самата история като научно занимание в 
Западната цивилизация носи със себе си претенцията да удържа 
нейната универсална значимост по отношение на другите цивили-
зации, така че историята на тази психология изпълнява същите 
функции, което изглежда се смята за повече от естествено, ако 
изобщо се проблематизира. Очевидно е, че рефлексивността на 
Критическата психология между културни и научни предпоставки 
както спрямо възникването, така и по отношение на съдържанието 
на това традиционно психологическо познание, е в състояние да ни 
даде отговор на въпроса, защо западната психология е такава, 
каквато е. Нещо повече – тази рефлексивност е в състояние по 
същия начин да очертае спецификата на съвременното психологи-
ческо познание и в страните от Азия, Африка и Латинска Америка, 
което традиционната психология обикновено дефинира като „не-
научно”, имайки предвид единствено и само собствените си крите-
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рии за научност. Тази психология просто не може да разбере 
връзката на модерните африкански психологически концепции с 
африканските културни и религиозни представи, да речем, или пък 
същата връзка на съвременните азиатски психотерапевтични 
техники с източните култури.  

Вярно е, че развитието на психологията и особено травмите, 
които й нанасят крос-културните изследвания в голяма степен 
подготвят началото на преформулирането на нейната парадигма. А 
също и на теоретичната заявка за възможността чрез собствената й 
рефлексивност да се превърне в цялостна наука, необременена от 
политически и идеологически функции, каквито й възлага Западна-
та цивилизация. Не по-малко вярно е обаче, че за реализирането на 
тази цел са необходими теоретични усилия, които разбира се ще 
срещат огромна политическа и административна съпротива. Като 
идеологическа дисциплина, западната психология и съответните 
институции са се погрижили чрез установените правила за препода-
ване на знания на студентите и за кариерното развитие в Универ-
ситета или пък в съответните институти, да не правят възможно 
проблематизирането на самите основания и изследователските 
традиции на психологическото познание. Изглежда е забравен 
призива на Хосе Ортега-и-Гасет, който настоява да не бъдем про-
стаци в науката, защото самият живот стои по-високо от нея, той я 
прави възможна, в крайна сметка /вж. 16/. 

Онова, което охранителите на психологията в западния 
Университет не разбират или идеологическата им обремененост им 
пречи да видят е, че психологизацията във времето на глобали-
зацията /вж. 24/ изобщо не предполага мечтаната универсалност на 
психичните преживявания както в нормата, така и в патологията. Не 
можеш да накараш австралийския абориген да си мисли, че евен-
туалните му проблеми не се дължат на нарушеното взаимодействие 
с природата, духовете на прадедите или с членовете на общността, а 
на сексуални травми в детството. Няма как да убедиш индийския 
човек, че неговата културна представа за продължаващия живот на 
душата след смъртта на тялото е дълбоко „ненаучна” и той трябва 
да се поправи. Абсурдно е да дефинираш слуховите халюцинации 
като симптом на шизофрения при африканеца, след като общу-
ването с духовете на предците в неговата култура се определя като 
привилегия. Невъзможно е, също така, да си мислиш, че си в 
състояние да измерваш интелигентността на наследниците на 
маите, например, с въобразени за универсални тестове за интели-
гентност /вж. 18/. Нещо повече – самите психолози в страните от 



 

 29 

Азия, Африка и Латинска Америка отдавна скъсаха с теоретичните 
и емпиричните конструкции на западната психология, облягайки се 
на собствените си културни и религиозни представи за психиката и 
нейните проявления /вж. 23, 24/. Да не говорим, че създателите и 
основните изследователи в американската крос-културна психоло-
гия са хора от второ или трето поколение американски граждани от 
азиатски, латино-американски или гръцки произход. Всичко това 
означава, че ако психологията в нашата западна цивилизация 
продължава да си въобразява, че изследва универсалните психични 
характеристики на онзи обобщен и абстрактен човешки индивид, то 
тя сериозно е заплашена от опасността да се утвърди като механич-
на занаятчийска практика, а Университета в средище за обучение на 
тесни специалисти, новите психологически варвари, ако си позволя 
да допълня Хосе Ортега-и-Гасет /вж. 16/. 

Методологическите рефлексии на Критическата психология, 
освен демонстрираната възможност за преформулиране на базисна-
та парадигма и на историята на традиционната западна психология, 
предполага и необходимостта от познание на взаимността между 
универсалното и специфичното в различните конкретни проявления 
на непознаваемата като същност човешка психика. Ще дам пример 
с фундаменталната екзистенциална дихотомия „живот – смърт”, 
надявайки се, че той е достатъчен, за да може тази взаимност да 
бъде провидяна и в другите проявления на психичното. Далай Лама 
смята, че всеки човек желае да живее и не желае да умре, че всяко 
човешко същество иска да бъде щастливо и не иска да страда /вж. 
8/. Иначе казано, универсалното човешко преживяване на основопо-
лагащата екзистенциална дихотомия „живот – смърт” е страхът от 
смъртта, страх, който не зависи от етническа принадлежност и 
споделени общностни ценности. Докато специфичното в това 
психично преживяване се съдържа в съответните културни или 
религиозни екзистенциални представи, чиято цел като надинди-
видуални психични регулатори на мисленето и поведението е да 
минимизират този универсален страх, да правят възможна поноси-
мостта на живота. Същата двойственост между универсално и 
специфично може да бъде видяна и в друг основен екзистенциален 
проблем, какъвто е този за смисъла на живота – универсален е 
човешкият стремеж към осмисляне на живота, докато съответните 
културни и религиозни представи дефинират съвсем специфичните 
смисли, характерни за една или друга човешка общност. Вярно е, че 
гладът е универсална човешка потребност, но процесът на хранене 
определено е специфичен за представителите на различните 
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етнически и религиозни общности. Тъкмо тази рефлексивност на 
Критическата психология предполага не само спестяване на 
илюзиите, но задава и така необходимата обективност на психо-
логическото познание – не да дефинираш дадени представи като 
„ненаучни”, а да си наясно, че като надиндивидуални психични 
структури те регулират мисленето и поведението на съответните 
човешки индивиди.  

Последното задава още едно от възможните проявления на 
рефлексивността на Критическата психология, отнесена към кри-
тиката на битуващите в една или друга етническа, национална или 
цивилизационна общност и тяхната култура общностни представи, 
особено към историческото им възпроизводство в регулацията на 
индивидуалното и колективното мислене и поведение. Така напри-
мер, от гледната точка на критиката на Критическата психология, 
предаващата се от поколение на поколение убеденост в универсал-
ния характер на нашата Западна цивилизация най-вероятно стои в 
основата на вековната претенция за глобална хегемония, прикрита 
зад паравана на хуманната идея за световна хармония, а нейните 
последици в историята са повече от известни, за да се спирам на 
тях. Не по-малко съществен е и примера с влиянието на пре-
вратните исторически представи в нашата собствена българска 
култура, които очевидно определят драматичните преживявания в 
националната психика, характерни не само за миналото, но и за 
настоящето. В този смисъл, чрез превръщането на психологията в 
цялостна наука, възможно на базата на постигната й рефлексивност 
с помощта на Критическата психология, тя е в състояние да играе и 
твърде значима социална роля в необходимото преформулиране на 
съответните национални и цивилизационни представи, а не да бъде 
само и единствено част от обслужващите даденото статукво 
идеологически и политически сфери, незнайно защо дефиниращи се 
като „наука”. Лично аз, а и без да го осъзнават или формулират 
критически, и редица други изследователи поставяме категоричната 
необходимост от демитологизиране на утвърдената и нанасяща 
непоправими последици върху психичните преживявания на поко-
ления в българската история представа за твърде съществен истори-
чески период, в който нашите прадеди съществували в състоянието 
на „робство”. Пораженията върху националната психика, която тази 
абсурдна представа възпроизвежда исторически в регулацията на 
българското мислене и поведение по никакъв начин не може да 
бъде провидяна от традиционната българска психология, което от 
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позициите на рефлексивността на Критическата психология е 
повече от безспорен факт.    

Очевидно е, че без да постигне собствената си рефлексивност, 
психологията в нашата Западна цивилизация не може да се 
превърне в цялостна наука, да бъде психологията изобщо, в която 
съвсем естествено да намерят полагащото им се място и психоло-
гиите по света. Не съм сигурен в подобно бъдеще, тъй като не 
забелязвам сериозни признаци на деполитизация и деидеологизация 
на същата тази психология, макар че тази констатация важи повече 
за българската психология. Що се отнася до нея обаче, подобно 
състояние не бива да ни учудва, защото ако до преди 23 години тя 
беше изцяло подчинена на каноните на съветската психология, то 
сега същата зависимост е наблюдаема по отношение на амери-
канската психология. Вероятно първата борба на българската 
психология, т.е. на българските психолози, би следвало да бъде тази 
за собствената им свобода, ако проблема за зависимостите изобщо 
се осъзнава, разбира се. В този смисъл бъдещето на психологията, 
включително и българската, ще е твърде интригуващо.  

В крайна сметка, уважаеми дами и господа, познанието 
наистина може да бъде забавно, когато осъзнава безсмислието на 
претенцията да познава същности, докато в действителност се 
занимава само и единствено с проявления. В тази посока рефлек-
сивността на Критическата психология наистина повтаря по друг 
начин задачата на психоанализата, която според самият Зигмунд 
Фройд не цели да създава убеждения, а да разтърсва предразсъдъци 
/вж. 22/. А разтърсването на собствените предразсъдъци на тради-
ционната западна психология е повече от очевидна необходимост, 
за което си струва да бъдат положени усилия. В случая моето 
удовлетворение започва да изглежда основателно, тъй като след 
защитените дисертации на Георгиос Йоанидис от Гърция и на 
Ариана Мучай от Албания в СУ „Св. Климент Охридски”, съвсем 
наскоро Виктор Добрев защити своята на тема „Културална 
каузалност на еврейската екстраполация в психологията” във ВСУ 
„Черноризец Храбър”, а това предстои да направи и Иван Габеров с 
дисертацията си „Отвъд християнската представа за саможертвата” 
в Софийския университет. С други думи, не без основателна 
гордост мога да заявя, че постепенно се оформя една българска 
школа на Критическата психология, което наистина ме прави 
щастлив и някак си уверен по отношение на бъдещето.  

Благодаря за вниманието!  
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Резюме: Представени са данни от изследване на характеристики на 

ученето, мотивационни характеристики, творчески характеристики и 
характеристики на лидер у юноши в контекста на адаптивността им в 
европейска перспектива. Цитирани са постижения на видни европейски 
автори в контекста на значими детерминанти на творческата им само-
реализация. 

Ключови думи: адаптивност, характеристики на ученето, мотива-
ционни характеристики, творчески характеристики и характеристики на 
лидер. 

 
Европейската перспектива на адаптивността на юношите в 

училищна среда е свързана с емоционално-ценностното им отноше-
ние към себе си и ученето. Самооценката им по личностни скали за 
изследване на характеристиките им на ученето, мотивационните им 
характеристики, творческите им характеристики и характеристи-
ките им на лидери обособява конкретната й модалност.  

Европейският социум предявява определени очаквания към 
юношите и прилага определени санкции при съответствие или 
несъответствие на индивидуалното поведение с тях. 

В съвременната европейска образователна практика се актуа-
лизират критерии и стилове на заимодействие с адаптивен лич-
ностен ефект [13]. Изследват се адаптивните стратегии и само-
реализацията на личността [9]. 

Самоприспособяването в качеството на определена личностна 
задача се обособява във всички структурно-съдържателни сфери на 
проблемите за самопознанието на учениците в юношеска възраст. 

Социалното приспособяване и координация на действията в 
процеса на съвместната дейност се строи на основата на норма-
тивния "Аз" на личността, в които са зафиксирани очакванията и 
предписанията на другите. Интериоризацията на социалните норми 
и ценности на индивида има адаптивна функция.  

К. Юнг специално обръща внимание на необходимостта от 
способността на индивида да различава действителния образ и 
идеал за себе си с оглед на самоосъществяването си (без да се 
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ощетява неговата цялостност и индивидуалност чрез прекалената й 
подмяна с персонифициращата я пред другите хора роля). 

“Сянката” представлява всички негативни тенденции, които 
субектът не е подозирал, че съществуват у него, но ясно е съзирал у 
околните - егоизъм, страхливост, индиферентност, мекушавост, 
подлост, интригантство и т.н. Тя съдържа “примитивното, уникал-
ното и различното… като архаично наследство… от една страна, 
поражда низкото и дивото инстинктивно поведение, което е в разрез 
със социалните императиви, а, от друга страна, зад тъмната сянка… 
лежи източникът на… непосредственост и спонтанност, първичност 
и непревзетост. В тази част на сянката К. Юнг вижда изворите на… 
най-чисти и съкровени емоции, на … творчески импулси.” [7]. 

“Самостта” е обособена от К. Юнг между съзнанието и несъз-
наваното и изразява балансът между тях. Тя е синоним на самобит-
ността на хората и естественият им стремеж към хармония, 
единство и интегритет между отделните им страни. 

Според К. Юнг духовно-психичната организация на човека е 
близка, но не е тъждествена, “на биологичните явления, нито на 
тези от сферата на духа. Едновременно с това психичното е 
абсолютна реалност. Психичното е специфично явление и следва да 
се изучава психологически. За Юнг психиката не представлява 
единство, а противоречива съвкупност от комплексни образувания. 
Благодарение на това е и способността да се саморегулира.” [7]. 

В своите трудове К. Юнг анализира три вида възпитание: 
възпитание чрез пример; съзнателно колективно възпитание и 
индивидуално възпитание. Възгледът му за мястото и системата на 
възпитание на надарените деца е актуален и днес. Развитието на 
надареността се оказва често в несъответствие със степента на 
зрялост на личността като цяло. Често творческата личност не е в 
състояние да оползотвори таланта си в полза на човечеството. Не 
винаги високо развития интелект се съпровожда с високо развитие в 
областта на чувствата и морала. Тогава е възможно затруднено 
общуване с родители, учители и другите хора. Новостта и оригинал-
ността, както и приложимостта нафантазните продукти са важни 
индикатори и критерии за качеството на въображението и даро-
ванието на личността. Вътрешната ориентация, доминирането на 
несъзнавани психични съдържания, отразени в творчески продукти 
е необходимо условие за да се започне процес на самоактуализация, 
за осигуряване на баланс на съзнание и несъзнавано [18], [16], [7]. 

През последните няколко десетилетия хуманистичната психо-
логия има важно влияние върху образователната теория и практика 
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[19], [20]. Основен хуманистичен принцип на ученето е, че инфор-
мацията ще се усвои и използва от обучаващите се само до 
степента, в която всеки от тях е открил за себе си смисъла й.  

Хуманистите са за съгласувано с учениците образование. 
Учениците трябва да играят активна роля при вземане на решение 
за това какво да се учи и кога да се учи. Те сами трябва да избират 
насоката на собственото си развитие, да осъзнават собствените си 
проблеми, да откриват личните си резерви за учене и да живеят с 
последствията на своите избори. Хуманистите разглеждат учители-
те главно като фасцилитатори (помощници). Според К. Роджърс 
истинското учене и адаптация на учениците в училищна среда се 
изгражда  по самоинициатива. Учителите, които съзнават важността 
на проблема, разглеждат себе си като ресурс, който учениците 
могат да използват и им предоставят много материал за учене. 

Ж. Пиаже разглежда развитието като адаптация [22]. Започ-
вайки с простите рефлекси, дадени им по рождение, хората 
постепенно променят репертоара си на поведение, за да посрещнат 
изискванията на средата, като си взаимодействат с нея в някаква 
дейност. Хората конструират серии от “схеми” - концепти или 
модели - за справяне с техния свят. Те са когнитивни структури, 
които хората си създават, когато трябва да се справят в типична за 
тяхната среда ситуация. Така според Ж.Пиаже, важна е не толкова 
информацията, която получават хората, а схемата или мисловната 
рамка, с която те ще я интерпретират [22]. 

Адаптацията включва два процеса: асимилация и акомодация. 
Асимилацията е процесът на разширяване на схемата на интерпре-
тиратацията й. Но някои от наблюденията им просто не отговарят 
на сегашните им схеми. В такъв случай балансът се нарушава. В 
резултат на това юношите са принудени да реорганизират пред-
ставата си за света в съответствие с новия опит. Така те създават все 
по-добри схеми за света. Акомодацията е процесът на промяна на 
дадена схема по посока на по-пълното й съответствие с реалността. 
В резултат на баланса между акомодацията и асимилацията се 
установява равновесието. Когнитивното развитие, според Ж.Пиаже, 
е белязано от редуващи се етапи на равновесие и нарушаване на 
равновесието [22]. Юношите са в стадия на формални операции. Те 
имат определен набор от схеми, които са в относително равновесие. 
Развиват абстрактното си мислене, могат да дискутират с научни 
термини и да проверяват хипотези. Съществуват механизми, които 
влияят върху информацията, която ги съпътства - как я струк-
турират, какво значение й придават, какво могат да я правят след 
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това. Процесът, наречен когнитивно научаване (учене чрез наблю-
дение, социално учене или моделиране) е разработен от теоретици 
като Бандура, Марсел, Цимерман и др. [18]. 

От гледна точка на трансформацията на перспективата, 
ученето не е просто допълнение към това, което вече знаем. 
Съществуващото знание се поставя в нова перспектива. То се 
реализира чрез преживяване на собствения минал опит на обуча-
ваните хора. Новият опит се асимилира от тях във връзка с тази 
трансформация на перспективата. Тя може да се приложи и в по-
академична учебна ситуация. В резултат на проблясък (insight) в 
съзнанието на обучаваните хора, ученето внезапно се променя от 
допълващо към трансформиращо. Появяват се нови, креативни 
идеи. Това не означава, че човек с нова идея знае много повече от 
друг, а по-скоро, че той или тя я „прибавят” по нов начин (към 
знанието, което вече имат), така че идеята се трансформира. 
Стимулира се творческото, дивергентното мислене.  

Участвайки в образователна дейност човек има някакви очак-
вания по отношение на различни резултати от това. Това е свързано 
с ценностния им смисъл. Валентността е алгебрична сума от 
ценностите, които индивидът залага по отношение на различните 
последици от участието си в образователната дейност [6]. 

Хората активно събират информация, която е релевантна на 
решенията им. Информацията от средата постъпва през сетивата и 
се преработва (кодира) за съхранение по системен и вероятно 
йерархичен начин с цел по-късно използване. След това се декодира 
и се комбинира с друга налична информация, така че действието 
може да се ръководи интелигентно.  

Тясно определено, познанието се отнася до знанията, а само-
познанието до знанието за себе си.  

Придобиването на знанието е свързано с две фундаментални 
психични функции: (1) възприятието или процеса, чрез който 
енергиите от средата се долавят и интерпретират от организма, и (2) 
ученето, т. е. процеса, чрез който се придобиват нови идеи и форми 
на поведение [10].  

Ако интелигентността се проявява в поведение, което е 
адаптивно и целенасочено, тя трябва да се локализира в даден 
контекст [1], [5], [12], [13], [21]. Сродни нейни понятия са нада-
реността, талантливостта, като основа на творчеството.  

Н.Лейтес установява, че трудолюбието е един от основните 
фактори на надареността [8]. Този автор намира, че съществуват 
индивидуални различия в склонността към труд, отнасящи се до 
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лекотата и бързината при мобилизиране на психиката, силата на 
съсредоточеността, на поносимостта и устойчивостта на напреже-
нието. В по-обща форма този фактор се изразява в склонност към 
дейност изобщо или по-специално към умствена дейност. А това се 
свързва с типологическите особености, както и с общата надареност 
на личността. Като се проучват особеностите на лица с висока 
степен на умствено развитие, но с различни типологически качест-
ва, се заключава, че свойствата на типа се разкриват в достойн-
ствата на ума, като му придават качествено своеобразие. Авторът е 
изследвал надарени деца. Надареното дете показва специално 
умение или дарба, далеч по-развита от онова, което се смята за 
нормално за неговата възраст. 

В психологичната литература се разграничава творчеството от 
интелигентността. Творчеството характеризира поведение, което е 
както адаптивно и целенасочено (т.е. интелигентно), така и ново. То 
представлява не само подходящо, но и ново решение на някакъв 
житейски проблем [2]. 

Без да се изчерпват всички опити за психологическата характе-
ристика на творческата личност, вижда се, че това е една твърде 
сложна, разнообразна, многостранна личност, която все още не е 
напълно анализирана и синтезирана като цяло. Характерен в това 
отношение е опитът да се представят в сумарен вид конкретните 
способности и психически свойства, необходими за работа в 
областта на науката и техниката [15]. Преработеният от американ-
ските автори Тейлър и Андерсън списък съдържа определени 
способности и личностни характеристики: необикновена енергия; 
находчивост и изобретателност; познавателни способности; чест-
ност, прямота, непосредственост; стремеж към овладяване на 
факти; стремеж към овладяване на принципи (закономерности); 
стремеж към открития; информационни способности. Ловкост, 
експериментално майсторство; гъвкавост, способност за лесно 
приспособяване към нови факти и обстоятелства; упорство, настой-
чивост; независимост; способност да се определя ценността на явле-
нията и изводите; способност за сътрудничество; интуиция; творче-
ски способности; стремеж към усъвършенствуване на духовния 
ръст; способност за удивляване при стълкновение с новото и 
необичайното; способност за пълна ориентация в проблема, за 
даване на ясна сметка за неговото състояние; спонтанност, непо-
средственост; спонтанна гъвкавост; адаптивна гъвкавост; оригинал-
ност; дивергентно мислене; способност за бързо овладяване на нови 
знания; възприемчивост ("откритост") по отношение на новия опит; 
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способност леко да се преодоляват умствени граници и прегради; 
способност да се отстъпва, да се отказва от собствени теории; 
способност "да се ражда всеки ден отново"; способност да се 
отхвърля несъщественото и второстепенното; способност за тежък, 
упорит труд; способност да се съставят сложни структури от 
елементи, способност за синтезиране; способност за разлагане, за 
анализ; способност за комбиниране; способност за диференциране 
на явленията; ентусиазъм; способност за самоизразяване; вътрешна 
зрелост; скептицизъм; смелост; мъжество; вкус; вкус към временен 
безпорядък; стремеж да се остава дълго сам; подчертава на своето 
"Аз"; увереност при условия на неопределеност; търпимост към 
неясности, двусмислености, неопределености. 

Въпреки дългия списък от качества и способности не могат да 
се обхванат всички особености на творческата личност. Например 
липсват онези страни на личността, които се отнасят до целенасо-
чеността и мотивацията, които имат много съществено значение 
при всяка творческа дейност (мотивационен компонент се включва 
в структурата на асертивността, която е свързана с интелигент-
ността) [12]. Но колкото и да се допълва този списък, все пак не 
може да с е обхване цялостната картина, особено като се имат 
предвид големите индустриални различия и разнообразието на 
творческата дейност. Тези и други подобни качества са развити в 
нееднаква степен, имат различни нюанси и най-разнообразни 
съчетания. Това дава онази неповторима индивидуалност, която е 
характерна за всеки човек и която се откроява особено релефно у 
творческите личности. А оттук следва и трудността, може да се 
каже, невъзможността да се даде изчерпателно определение на 
креативитета с оглед на качествата на личността [10]. 

Това се представя например в непълни определения на креати-
витета, като способност да се виждат нови отношения, да се проду-
цират необикновени идеи и да се отклонява от традиционни модели 
(начини) на мислене. Макар че се включват някои съществени 
особености, все пак се пропускат други, които се отнасят и за 
талантливостта (като самоактуализация на творческият потенциал), 
на личността и за процеса на творческата й самореализация [10]. 

Често срещано обяснение на творческия процес издига тезата, 
че той включва когнитивен стил, наречен дивергентно мислене, или 
способността да се мисли по много алтернативни пътища [4].  

При психологическия анализ на творческата (креативната, 
талантливата) личност се има в предвид нейната сложност и дина-
мичност [14]. Без да си поставяме за цел да разглеждаме цялостно 
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психологията на личността, тук ще се спрем на опитите да се 
очертае характеристиката само на творческата личност. Един от 
най-задълбочените анализи на тази личност прави Дж.Гилфорд - 
автор, дал значителен тласък за проучване на проблемите за 
креативитета.  

Като изхожда от правилното схващане, че този анализ не може 
да се основе на бихевиористичната концепция за стимул и реакция, 
Дж. Гилфорд се стреми чрез метода на факторния анализ да 
установи онези първични черти, които са съществени за творчест-
вото, респективно за творческата личност. Тези първични черти на 
личността той разделя на способности за творческо мислене и на 
други, които не принадлежат към категорията способности.  

Към първата категория се отнася преди всичко способността да 
се виждат проблеми, да се проявява отзивчивост към тях. Въз 
основа на своите изследвания Дж. Гилфорд изгражда хипотезата, че 
плавният поток на мисленето (Fluency) е важен аспект на креати-
витета, тъй като той е условие за пораждане на много идеи. Разгра-
ничават се няколко фактора на тази особеност на мисленето [10]:  

• Словесната плавност се изразява в способността да се 
създават думи, отговарящи на известни условия, например да 
съдържат определена комбинация от букви;  

• Асоциативната плавност се изразява в бързото и сполучливо 
намиране повече синоними да дадена дума, способност, характерна 
за писателя;  

• Експресивната плавност се проявява в способността да се 
конструират изречения за изразяване на определени мисли;  

• Идеационна плавност - това е способността да се предлагат 
повече идеи при изпълнение на определени задачи или решаване на 
проблеми;  

• Спонтанна гъвкавост (еластичността, подвижността) на 
мисленето - това е способността да се дават разнообразни идеи;  

• Адаптивна гъвкавост на мисленето - това е способността да 
се намират най-необичайните решения, без да се използуват 
шаблонните начини;  

• Оригиналност на мисленето - това е способността даваните 
отговори и предлаганите идеи да се отклоняват от онова, което е 
обичайно за средата, в която живее индивидът. Обикновено тази 
особеност се измерва с тестовете за така наречените отдалечени (по 
време и по място) асоциации;  
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• Евристичност на мисленето - това е способността да се 
дообработва даден материал и да се създават творчески продукти. 
Например въз основа на представени две хоризонтални или 
вертикални черти, или пък серия кръгове да се нарисуват възможно 
повече нови, завършени фигури (картини).  

 
При конвергентното мислене индивидът се стреми да получи 

само един правилен отговор на дадена задача или на една 
проблемна ситуация, отговор, който се приема за задоволителен. 
Дивергентното мислене се изразява в търсене на няколко отговора 
на даден въпрос или повече решения на една задача [10].  

Способността на юношите да използват символи, им дава 
мощни средства за разбиране и справяне със средата. Вербални 
символи и други измислени символи им позволяват да си 
представят събития, да анализират съзнателно преживяванията си, 
да общуват с другите, да планират, да създават. 

Проблемът за адаптивността на юношите в училищна среда все 
още предизвиква изследователския интерес в психологичната 
литература. 

Настоящото изследване има за цел да насочи вниманието на 
учители и изследователи към ролята на характеристиките на учене-
то, мотивационните характеристики, творческите характеристики и 
характеристиките на лидер на юношите за адаптивността им в 
училищна среда. 

Изследването се проведе в реална училищна среда. Използвани 
са подходящи психо-диагностични личностни скали: Скали за 
самооценка на Дж. Ренцули и Р. Хартман (адаптирани от И. 
Паспаланов). Корелационният анализ е реализиран по програма 
SPSS. 

Изследвани са ученици от ПМГ“Акад. Сергей Корольов” – 
Благоевград (31 човека), на възраст 15-18 години. Установени са 
корелативни зависимости между характеристиките на ученето, мо-
тивационните характеристики, творческите характеристики и харак-
теристиките на лидер на юношите като психични детерминанти за 
адаптивността им в училищна среда.  
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Корелационните критерии на Пиърсън по данните на 
учениците по скалите за самооценка на Дж. Ренцули и  

Р. Хартман (адаптирани от И.Паспаланов)  
от ПМГ “Акад. Сергей Корольов” – Благоевград 

 

Correlations  

 
 

Характе-
ристики  
на ученето 

Мотивацион-
ни  

характеристи
ки 

Творчески  
характери-

стики 

Характери-
стики на 
лидер 

Pearson  
Correlation 1,000 ,238 ,564(**) ,223 Характе-

ристики 
на 
ученето Sig.  

(2-tailed) , ,206 ,001 ,236 

Pearson  
Correlation ,238 1,000 ,532(**) ,486(**) Мотива-

ционни 
характе-
ристики Sig.  

(2-tailed) ,206 , ,002 ,007 

Pearson  
Correlation ,564(**) ,532(**) 1,000 ,659(**) Творче-

ски 
харак-
тери-
стики 

Sig. 
(2-tailed) ,001 ,002 , ,000 

Pearson  
Correlation ,223 ,486(**) ,659(**) 1,000 Характе-

ристики 
на лидер Sig.  

(2-tailed) ,236 ,007 ,000 , 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 
Анализът на резултатите демонстрира високи зависимости 

между творческите характеристики и характеристиките на лидер на 
юношите. Най-слаби зависимости са между характеристиките на 
ученето и творческите им характеристики. 

 
В нашите изследвания се проявиха само някои детайли от 

характеристиките на юношите да се себеизразяват и самореали-
зират. Адаптивността им е свързана с необходимостта от една 
продуктивна, подкрепяща среда на обучение. В тази среда те са 
съавтори на взаимодействие между ученици и учител. Ето защо 
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настоящото изследване е само етап от по-задълбочена научно-
изследователска работа. 
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Резюме: За човек ориентиран към другите и подхождащ с разбиране 

и добронамереност към нуждите и спецификите им, реализацията в 
професията учител е изключително подходяща. Разбира се, необходим е и 
баланс между висока научна подготовака и умело приложена в обучава-
щия процес на учениците, емоционална интелигентност. Колкото и добре 
подготвен да е в определена научна сфера човек, колкото и усърдно да 
следва административните изисквания за управление на училищното 
образование, се изисква и още нещо, което да го допълни и изгради в 
представите на учениците като обичан и силно уважаван учител. В най-
общи линии това специфично, допълващо условие е любов към другите 
хора. 

Ключови думи: позитивна социална нагласа, социална ориентация, 
контакт, пълноценно общуване, възпитание, заучена безпомощност, аз-
ефективност, мисия; 

 
Студентството е предизвикателство към човека – да събере 

впечатления, да изживее провокации, които да останат в паметта 
като „хубавите дни на младостта”, да прецени познанствата си и 
да отбере тези от тях, които ще са полезни за бъдеще. Това е на 
пръв поглед най-основното на студентския живот, но не е точно 
така. Една от най-важните цели на студента е да придобие навика да 
възприема, разбира и използва по предназначение необходимата му 
информация в дадена сфера на научното познание и след това да 
открива подходящи техники, с които да превежда тази информация 
към действителността, като я впряга за своите цели. Чудесна цел! 
Още по приятна става когато в даден момент от следването илезе на 
преден план и фундаменталният въпрос, съпътстващ човек още от 
ученическите му години: „За какво го уча, това сега?!”. В търсене 
на задоволяващ и адекватен отговор, студентът се впуска в 
доброволна и силно желана изследователска дейност, с мотивацията 
да открие отговор, чрез който да аргументира усилията си да 
продължава да следва. Такова изследване е избора на професио-
нална насоченост на избраната специаност. В качеството си на 
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студент по психология, авторът на статията предлага гледната си 
точка относно възможността да се насочат сформираните навици, 
способността да се борави с научни текстове и методики използ-
вани в психологията в попрището на педагогиката. През третата 
година от следването си авторът избира да започне успоредно с 
редовното си образование и курс за предобиване на следдипломна 
квалификационна степен: “Учител по Психология, Логика, Филосо-
фия Етика и Свят и личност” в същото висше учебно заведение: 
ВСУ „Черноризец Храбър”. Това решение я изправя пред непред-
видени ситуации и предизвикателства изискващи адекватна и 
оригинална реакция. Съвсем нови въпроси заемат водещи позиции 
при вземането на решения относно бъдещата реализация. Подобна 
специализация провокира един интроспективен, саморефлектиращ 
подход за преценяване на собствените възможности на студента за 
успешно справяне със задачите на професията учител. Като обща 
необходимост и същевременно водещ мотивационен фактор се 
откроява социалната позитивна нагласа на студента желаещ да се 
квалифицира като учител.  

 
Позитивна социална насоченост – необходимост в 

обучението по педагогика 
 
Когато заговорим за нагласите, обикновено имаме в предвид 

даден хипотетичен конструкт, чрез който си обясняваме наблю-
даемите реакции в поведението на човека и следим да измерим 
именно определения аспект чрез който се стремим да достигнем до 
умазаключения. Нагласите към даден обект могат да бъдат оценя-
вани с положителен или отрицателен заряд, определящ основни 
контури на поведението на човека. Нагласите могат да се класи-
фицират в три разграничаващи се категории реакции и те са [4]: 

 когнитивни реакции – представляват убеждения, отразя-
ващи възприятията или информацията на човека за атитюдния 
обект. 

 афективни реакции – представляват оценки и чувства към 
обекта. 

 конативни реакции – предтстваляват поведенчески наме-
рения, тенденции и действия по отношение на обекта. 

Разгледани съобразно разглежданата тема, тези видове нагласи 
биха предобили следното звучене: 

 В зависимост от учениците, пред които се изправя подгот-
вещия се за учител и съобразявяйки се с вариациите на инди-
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видуалността на всеки ученик, груповите динамики на класовете и 
информацията, която се снема като важна се различава и самото 
възприемане на съответната ситуация. Това различие провокира 
възприятието да бъде приемано съответно като приятно или 
неприятно. Ако изначалната нагласа е ориентирана към оптими-
стичния спектър на реагиране, то и по-непредвидените и неочак-
вани неприятни възприятия, по-лесно и по-качествено биха били 
редуцирани до определеното като хомеостазно състояние на 
преподавателя. 

 Колкото и да се стреми един кандидат, обучаващ се за 
учител, не винаги е възможно да реагира безпристрастно и напълно 
професионално спрямо учениците. Разбира се, недопостимо е да 
бъдат явно и демонстративно проявявани симпатии или негативни 
реакции пред учениците! Но това, че няма да бъдат реализирани 
като поведение съвсем не означава, че те не се пораждат като 
усещания в преподавателя. Именно тук важна роля играе доброна-
мереното и целенасоченото позитивно оценяване на учениците. В 
крайна сметка, дори и тези, ученици, които провокират тревожни 
или смущаващи усещания са способни да обогатят и предпоставят 
едно израстване по отношение на общуването с възпитаниците. 
Друг аспект е, че се случва така, че първоначално оценяваните като 
проблемни ученици, често оставят трайни спомени у преподавателя 
и е много важно той освен паметовите следи да добави и усещане за 
удовлетворение от добре осъществена комуникация и осъществя-
ване на продуктивен диалог между двете страни. 

 Третата разновидност е и най-основната и важна за етапа, 
през който студента се подготвя за позицията учител. Ако студента 
не усеща в себе си наличие на подобни намерения за положително 
поведение пред учениците, съобразено с етическите принципи и 
правилата за поведение общовалидни за училището като инсти-
туция, то желателно и дори необходимо е да преосмисли дали има 
смисъл изобщо да продължава да полага усиля за понататъчно 
обучение в тази насока. Обучението му не би могло да бъде реали-
зирано пълноценно ако нагласата му към учениците е в негативния 
спектър. Възприемането на обектите, към които ще се прилагат 
обучителни техники и методи, чрез които се възприема, консоли-
дира и възпроизвежда учебния материал, като неприятни, неподхо-
дящи за нормално общуване, незаслужаващи всички усилия, които 
трябва да бъдат осъществени за тяхното обучение или като 
„врагове” не може да бъде основа за пълноценно разгръщане в 
професията учител.  
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Типове учители според класификацията: ориентацията на 
човек спрямо другите на К. Хорни 

 
За нагласите и социалните условия, под чието въздействие се 

формират характерни за личността прояви на поведението говори и 
Карен Хорни [4]. Тя разделя начините на реакция на човек по 
отношение на обществото ( другите хора, с които е в система от 
взаимозависими отношения) в три групи: 

• човек може да е в движение срещу другите – когато човек 
приеме този вид ориентация към хората, той започва да се 
превръща постепенно във враждебен тип личност и на преден план 
в поведението му могат да се наблюдават желание за власт и 
стремеж към експлоатация на другите. Ако такъв човек избере да се 
реализира професионално като преподавател, то неговия възможен 
стил на преподаване би бил интелектуално-авторитарен тип. При 
този тип учител се наблюдават следните характеристики: набляга се 
високите изисквания към учениците, граничещи на моменти с 
тирания, не се предоставя възможност за компромиси, при незнание 
от страна на учениците, наказанията са строги и вдъхващи респект 
и страхопочитание, не се допуска съмнение относно високата 
научна компетентност на учителя, няма наличие на склонност към 
поощрение на не добре справили се с поставената задача ученици.  

•  човек може да се отдалечава от другите – при този вид 
ориентация, човек се откъсва от хората и постепенно се отдалечава 
като за него може да се твърди, че е откъснат тип личност и харак-
терно за поведението му е наличието на усещане за смодостатчност 
и ограничаване на контактите с другите, които са въприети като не 
до там необходими за целостта на живота. Такъв човек би могъл да 
бъде конвенционален тип учител. Основни характеристики са: 
поради желанието за дистанцираност от учениците, този тип учител 
съсредоточава вниманието си към правилата, към нормата и 
бюрократичната организация за провеждане на учебния процес, 
родителите го предпочитат и често бъркат ориентацията към след-
ване на протокола с висока научна компетентност, учениците биват 
възприети по-скоро като статистически единици, отколкото като 
емоционални, интензивно развиващи се, любопитни същества. 
Възможно е с течение на времето този тип учител да промени своя-
та позиция като приеме посока към подобряване на взаимоотно-
шенията си или в посока тяхното ощетяване. 



 48 

• човек може да е ориентиран към другите – тази ориентация 
е най-подходяща за професията учител, човек който е отворен към 
свободната комуникация с другите може да бъде определен като 
отстъпчив тип. Храктеристики, с които би могъл да се опише са: 
приближаване и осъществяване на контакт с хората, проява на 
интерес и разбиране към особеностите на човека отсреща, способ-
ност за привързаност и изпитване на доброжелателност в стабилно 
състояние. Човек от този тип, избрал да се развива като препо-
давател би могъл да се опше като идеален тип учител. Описание 
подходящо за него: поддържа хуманистичен стил на взаимоотно-
шенията си с учениците, съчетава научната си подготовка с умело 
представена емоционална интелигентност, създава усещане за 
лекота и естественост на комуникацията, предизвиква положителни 
нагласи към себе си, вдъхва доверие и може да се определи от 
самите ученици като безапелационен авторитет. За този тип 
учители може да се твърди, че професията им е призвание, те 
поддържат връзки с учениците си дълго след като са завършили 
обучителния прериод, отличават се със силно изразена моралност в 
характера и се помнят често за цял живот. 

 
Забележка: Има и още един тип учители, който се откроява 

със силно негативно влиание върху учениците и не е за препо-
ръчване, хора склонни към поведение силно накърняващо достойн-
ството на дугите да се занимават с преподаване и възпитание на 
деца. Този тип се нарича деструктивен тип учител. 

 
Още за социалния характер на професията учител 
 
Емил Дюркем е социолог с френски произход. В своите разра-

ботки свързани с възпитанието и образованието на децата в сред-
ните училища, той акцентира главно на позитивите от социалната 
положителна ориентация на учениците непосредствено след успеш-
но завършване и напускане на учебната институция. Той извежда 
следната дефиниция: 

„Възпитанието е въздействието оказвано от възрастните 
поколения върху онези, които още не са узрели за социалния живот. 
То има за цел да създаде и развие в детето определен набор от 
физически, интелектуални и нравствени качества, които и поли-
тическото общество като цяло и специалната среда, за която то 
в частност е предопределено, изискват от него.” [2] 
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Основната разлика между университетския преподавател и 
училищния учител се състои в това, че преподавателя свежда своят 
контакт със студентите основно до качествено и обстойно преда-
ване на фундаментите на дадена дисциплина, насочване на внима-
нието към методи за подбор и анализ на необходимата информация 
по определена тема, докато в професионалната характеристика на 
учителя наравно с представянето на учебния материал пред учени-
ците стои и задачата за тяхното въвеждане в смисъла на моралните 
ценности, запознаване с общестените норми, извеждане на водещи 
принципи – възпитание. В този ред на мисли, Дюркем насочва 
разсъжденията си към идеята, че възпитанието се състои именно в 
методичната социализация на младото поколение. Според него 
съществува двойственост в човешката природа. Човек може да се 
разглежда като сбор от своите психични състояния, които касаят 
единствено него и отразяват събития от неговия личен живот 
(индивидуално същество) или като система от идеи, чувства и 
навици, които не изразяват самата личност, а по-скоро дадена 
група, към която човек принадлежи1 (социално същество). Като 
основна цел на възпитанието социологът изтъква обособяването, 
посочването, осъзнаването на тази социална част във всеки човек и 
поставянето й в системата от взаимодействащи отношения в 
обществото по един хармоничен начин. Ролята на учителя е да 
осъзнае и открие подходящ подход, чрез който възпитанието да 
окаже необходимото влияние върху детската същност, за да се 
стигне в даден момент до поставената цел – развитието на ученика в 
социално същество, осъзнаващо своята отговорност спрямо себе си 
и другите и търсещо подходяща изява, чрез която да реализира 
максимално пълноценно собствения си потенциал. Идеята, че 
способността на човек за социализиране в обществото не е зало-
жена в примитивната му същност и тя трябва да бъде култивирана и 
насочвана, поощрявана за развитие би трябвало да бъде разглеж-
дана често в хода на обучението на учителя. Особено подходящи са 
беседи на тази тема, при кандидати за придобиване на квалифика-
ционна степен учител, които имат представа и са започнали 
обучението си в сферата на Психологията. Чрез психологията много 
по-голяма част от тази теория би могла да бъде обяснена.  

                                                 
1 Принадлежността към група може да е според дадени общи характеристики: 
според религиозни вярвания, морални убеждения и практики, национални 
традиции, професионални практики, колективни мнения и т.н. 
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„Човекът спонтанно не е склонен да се подчинява на поли-
тическия авторитет, да съблюдава нравствена дисциплина, да се 
посвещава и да се принася в жертва. Не съществува нищо в 
наследствената ни природа, което да ни предразполага да служим 
на божества, символични емблеми на обществото, да ги издигаме 
в култ, да се подлагаме на лишения, за да ги почитаме. Със своето 
формиране и развитие самото общество вади от собственото си 
лоно тези огромни нравствени сили, пред които човекът усеща 
своята малоценност.” [2] 

Знанието за механизмите на действие и ролята на социалните 
процеси и явления като конформизъм, влияние от авторитета, со-
циални нагласи и атитюди, лидерски стилове на поведение, меха-
низми за решаване на проблеми, алтруизъм, начини за общуване 
(вербално, невербално), мотивация, предразсъдъци, агресия и агре-
сивно поведение и т.н. предпоставя за едно холистично и обхва-
щащо самата същност на социализацията, провеждане на обучение 
в училищата.  

 
Контакт между обучаващия и ученика – взаимовръзка от 

особена важност 
 
Позитивната социална нагласа на учителя не означава прекъс-

ване на индивидуалния контакт с учиниците. Подготовката им за 
нормално, адекватно и добронамерено общуване в обществото не 
означава учениците да бъдат възприемани само като група или като 
съставни части на класа, недооценявани самостоятелно и в част-
ност. В обучението контакта между учителя и ученика е изклю-
чително важен и протича в двете посоки. Способността за обратна 
връзка при общуването и усещането за възможността да се проведе 
непренуден диалог са предпоставки за една приятна атмосфера за 
провеждане на учебните занятия. В България е приета колективната 
форма на обучение в средното (а и висшето) образование, като 
учениците са разпределени (на случаен принцип или според под-
бор) в класове, които формират съответния випуск. Учителят, вли-
зайки да изнесе планирания си урок се съобразява предимно с 
груповата динамика характерна за конкретния клас. Възможността 
за индивидуален контакт и целенасочено общуване с всеки ученик 
отделно не е заложена изрично в структурата и организацията на 
учебния час. Подобни контакти се получават спонтанно и обикно-
вено се насочват към темата, с която по предварителен план се 
провежда часа. Питър Реншоу директор на едно от най-известните и 
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уважавани музикални училища в света „Йехуди Менухин”, в едно 
свое итервю представя гледната си точка по този въпрос по следния 
начин: 

„ Просто прекалената големина2 загубва човешкото, личното 
онова, което дава топлината и разбирането. Аз съм убеден, че 
това е една от пукнатините на образованието като цяло. Ние 
трябва да разчитаме на истинските взаимоотношения между 
младите и възрастните, защото детето разбира моментално дали 
взаимоотношенията се изграждат в резултат на принуда или 
неискреност. Резултатът от такива взаимоотношения трябва да 
бъде ограничен – той се изгражда органично и ако успеете да 
изградите именно тези взаимоотношения като съставна част от 
динамиката на една образователна институция, тогава можем да 
се надяваме, че съществува някаква надежда за бъдещето на 
децата.” [3] 

Както често се получава на практика, учениците си изграждат в 
течение на годините прекарани в училището, представата, че за да 
се получи някакъв положителен резултат (например да се реши 
поставената задача), то единствения начин е чрез постигането на 
контрол и дисциплина както се случва в посока от учителя към 
учениците. След време и в отношенията си с околните (било то в 
ежедневието или в професионалното общуване) порасналите деца, 
отново се стремят  към достигане на състояние, в което те самите 
контролират околните и изисквайки строга дисциплина (често 
бъркана с безропотно послушание) и всяко разминаване с тази 
представа се изживява като конфликтна ситуация повишаваща 
нивата на стрес. Като част от обучаващото се общество, ученикът 
би спечелил много повече и за в бъдеще ако има възможност да 
сподели съвместните си преживявания с учителя и да приеме като 
естествено чувството за потребност за контакт с околните. Емо-
ционалната интелигентност е необходимост в днешния свят, извел 
на преден план като необходимост за осъществяване на ползот-
ворна комуникация на всякакви нива, приемането и предаването на 
информация и улемото й използване за успешно постигане на 
поставените цели.  

Друг важен аспект на позитивната социална насоченост в 
контакта на учителя с учениците се наблюдава във връзка с явле-
нието заучена безпомощност. Още в ученическите си години човек 

                                                 
2 Има се в предвид разпределението на учениците в класове. 
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започва да формира нагласата си спрямо проблемните ситуации, 
предизвикателствата, пред които е изправен ежедневно. В зависи-
мост от насоката, към която са ориентирани може да се говори за 
формиране на убеждения за личната си ефективност (Бандура, 1977) 
– човек вярва, че ще успее да завърши с поставената му задача, при 
това с добрър резултат и съответно алтернативния вариант чувство 
за заучена безпомощност (Селигман, 1975) – човек е убеден, че ще 
се провали въпреки вложените усилия за решаването на задачата. 
Положителното отношение на учителя към учениците и способ-
ността му да подкрепя и насърчава към завършване на поставената 
задача, както и да оценява положително постигнатия успех е осно-
вен инструмент в борбата срещу придобитата, заучена безпомощ-
ност. Човешкото бите е проблемно, то изисква от човек да се 
изправи срещу всевъзможни ситуации и преодолявайки ги да 
продължи напред. Човек изградил в себе си представата, че проб-
лемната ситуация е по дефиниция предикатор за стрес, чувство за 
дисхармония, затрудено функциониране и страдание значително по-
трудно и на по-висока цена може да определи себе си като успял. 
Ако проблемната ситуация се приема като предизвикателство, 
чиито завършек зависи от положените усиля за успешното му 
приключване, то и човек има усещане за удовлетворение от живота 
си. Възприемайки този обяснителен подход за възпитателен метод, 
учителя създава мост между конкретния момент на взаимодействие 
с учениците и бъдещата им способност за справяне с живота. 

 
„Мисията” на учителя 
 
Още Фройд [5] извежда три основни дейности, според него 

невъзможни по дефиниция – управление, психоанализа и възпита-
ние. Според него е така заради невъзможността да се опоменат 
изрично ясни граници, които да постолират конкретика – те са нещо 
повече от дейности или професии. Естеството на дейността, чрез 
която учителя възпитава ученика, въпреки силната му зависимост 
от административните задачи и привкуса на чиновническата 
суетност е такова, че се изисква нещо повече, нещо по-различно от 
стриктното следване на протокола: 

„Образованието трябва да стане отново не само дейност, 
специализация, професия, но и дълг за обществено спасение – 
мисия.” [5] 

Разбира се техниката на преподаване и методологията на раз-
витие на учебния урок са изключително важни, но следването на 
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тяхната предварително зададена последователност не е достатъчно 
да остави учениците с трайни впечатления за разбиране на техните 
мисли, емоции или подаване на емпатична обратна връзка. Онази 
вътрешна потребност, която оказва силно въздействие в някои 
учители да „да дат повече от самите себе си” е трудна за отчи-
тане, за дефиниране и представяне в табличен вид, чрез който да 
бъде предоставена възможност за препрограмирането й върху 
другиго при необходимост. Платон определя тази специфична 
потребност, без която не може да се осъществи качествено 
образование като: 

„Еросът, който е едновременно желание, удоволствие и 
любов, желание и удоволствие да преподаваш, любов към познание-
то и към обучаваните. Еросът позволява да се преодолее насла-
дата от властта в полза на насладата от самораздаването. 
Именно то може най-сигурно да събуди желанието, удоволствие-
то и любовта на ученика и студента. Там където няма любов има 
само проблеми, свързани с кариерата, с парите на преподава-
телите, с отегчението на обучаваните.” [5] 

Ето защо употребата на думи като призвание, мисия, поло-
жителна социална нагласа и любов към обучаваните са напълно 
уместни за тема като професионалната подготовка за реализация в 
образователната система като учител. Ако кандидат за обучение за 
учител/преподавател не може да се опише с тези на пръв поглед 
думи, но в действителност понятия натоварени с благородно 
звучене е редно да се замисли дали има смисъл да поема по този 
път, дали в един по-глобален план неговата дейност няма да 
допринесе за повече негативи, отколкото позитиви. Не е срамно, 
човек да прецени, че не е подходящ за учител, по-срамно е да 
лишава себе си от удовлетворение в професионалната си дейност, а 
учениците от възможност за пълноценно и качествено образование. 
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ДОЖИВОТНИЯТ ЗАТВОР БЕЗ ПРАВО НА ЗАМЯНА – 
„ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ” НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ 

 
Ралица Максимова 

 
„По-добре да умра, отколкото да живея тук до последния си дъх” 

 
Bulgaria adopted this sentence at the end of 1998 to replace the death 

penalty. Because of this its regulation is where the legal order of the death 
penalty used to be - Article 37, paragraph 2 and Article 38 of the Criminal Code. 
It represents the worst of all punishments, the humanity of which is highly 
disputed. Unlike life imprisonment, the death sentence eliminatesany possibility 
of commutation. Thus, the convicted may never lawfully regain his freedom, 
unless granted amnesty or pardon. 

 
Човешката цивилизация е изминала и продължава да изминава 

сложния и посипан с предизвикателства път, преминал през Homo 
erectus, еволюирал в Homo sapiens sapiens заразен с „Хомо невро-
тикус нормалис, който предпочита очевидното, фактите, живот по 
законите на неоспоримото, на природата, на „нормалността”. 
Животът му почива на причинно-следствена логика. Не е готов да 
приеме, че е необходимо да разруши много неща, когато тръгва на 
битка срещу илюзиите, и че без тази битка не може да бъде победен 
нито един негов страх. Заразен с пороци и омраза, завзе цялата 
планета, разпространявайки болестта на дисхармонията и изгубе-
ното равновесие. Но никога не изгуби надеждата, че ще открие 
правия път.” (В. Бернаскони). 

Еволюиралият човек, представител на „Homo sapiens sapiens” 
отхвърли смъртното наказание като безмилостно, жестоко и не 
хуманно отношение на възмездие към осъдените. Абсолютна 
равнопоставеност между извършеното престъпление и наказанието, 
наложено за него, e невъзможна. Абсолютна истина не съществува. 
Въпреки това през 21 в. обществото все още не умее (не е научено, 
или така му е угодно) да прави разлика между отмъщение и 
наказание, отмъщение и възмездие, не зачита човешките права и 
достойнства, а в същото време изисква да не бъдат накърнявани 
неговите. Парадоксално и също толкова заразно, ето как изглежда: 

Затворник с присъда „доживотен затвор без право на замяна” 
към обществото: 

- „По-добре да умра, отколкото да живея тук до последния си 
дъх!” 
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Обществото към затворника: 
– „Умри, ти не си човек, ти никога не си бил човек, ти си 

роден изрод (разбирай престъпник)!...”,  и ако имаше начин, биха го 
разпнали… 

Звучи като филмова сцена от средновековието, нали? А може 
би не?  

Да, за съжаление не е от средновековието. Това е действител-
ната картина, която изобразява жестокостта, мъстта, ако щете и 
кръвнината, на която човеците „не престъпници” са способни. 
Действието се развива през 21 в., век, в който се смята, че хуман-
ността и достойнството са основните привилегии на човек, на 
същия този човек, който не преминава границата на закона и на 
същия онзи човек, който вече е преминал отвъд закона. Човешките 
права са за всички хора, било то осъдени или не, болни или здрави, 
хетеросексуални или не. Човешките права са и за различните. 

До преди няколко години беше спусната информационна заве-
са за проблемите на хората, лишени от свобода. Въпреки, че вече 
над двадесет години живеем в режим на демокрация, обществото ни 
не желае да приеме, че местата за лишаване от свобода са именно 
социална структура (някои я наричат „огледало на обществото”) от 
същото това тяхно общество, а по-скоро ги приемат като репреси-
вен орган, който плаши и предизвиква дискомфорт и отвращение. 
Обществото ни не желае да поеме отговорност за прослойката, 
която е част от същото това общество, за чиито мотиви за пре-
стъпни деяния сме слепи, тъй като изградените деструктивни 
изменения у личността на правонарушителя най-напред се дължат 
на задоволяване на определени потребности. Що се отнася до 
държавата, към този момент тя абдикира, макар, че напоследък се 
правят плахи опити за промяна, но биват съсичани от коментари, 
базиращи се на емоции, а не на юридически обосновани доводи.  
Нещо повече, освен бягството от отговорност се налага поредното 
наказание – заклеймяване на изтърпяващия наказанието, с цел 
социална смърт. Изграждането на личността на правонарушителя 
трябва да се търси преди всичко в ранна детска възраст в процеса на 
биологичното и социално съзряване. Някога, някъде, назад във 
времето, някой вече е наранил (психически или психически и физи-
чески) човека, който хипотетично е готов да премине границата на 
закона, превъплъщавайки се от човек, спазващ норма, в убиец, 
крадец, изнасилвач и т.н. Втори път престъпникът е наказан от 
закона, и трети път от същото това обществото „хомо невротикус 
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нормалис”, от което е и той. Иначе казано, престъпникът е жертва, 
вследствие на което обществото също се превръща в жертва на 
извършеното от него деяние. Кръговрат, наситен с жертви на 
престъпления, в който не е ясно чия жертва е приносима (т.е. в 
жертвоприношение), но абсолютно е вярно, че от това страда цяло-
то общество, включително и лишеният от свобода.  

Комисията по помилването препоръча през 2012 г. да отпадне 
наказанието „доживотен затвор без право на замяна”, един от аргу-
ментите е, че наказанието е равносилно на смъртно. Вицепрези-
дентът М. Попова нарече по европейски „доживотния затвор без 
право на замяна” – „огледален образ на смъртното наказание”. Чест 
прави на вицепрезидента Попова, че в такива трудни времена за 
България положи основите за промяна в българския НК в посока 
хуманност, и то за една малка група от хора. Тя определя наказа-
нието без перспектива, надежда и цели, конкуриращо се със смърт-
ното. „Когато няма шанс за помилване човекът не се отчита като 
ценност”, каза вицепрезидентът. В същото време Съветът на Европа 
изразява разочарование, че България още не е отменила не хуман-
ната присъда. Според представители на комисията против изтеза-
нията, определят наказанието като нечовешко, тъй като не съдържа 
никаква надежда за освобождаване на осъдения. Сред препоръките 
в доклада е „специално обучение на съдии и прокурори за алтерна-
тивите на лишаване от свобода”. Известно е, че наказателната 
репресия не е нещо, което може да отстрани причините за престъп-
ността, напротив, утежняването й ожесточава престъпността. Не 
жестокостта на наказанието, а именно неговата неизбежност е 
резултатно средство за намаляване броя на престъпленията. 
Целите за налагане и изпълнение на наказанието могат да бъдат 
постигнати и в рамките на наказанието „доживотен затвор”.  

От юридическа гледна точка, всички състави на общо опасни 
престъпления, за които се предвижда „доживотен затвор” и „дожи-
вотен затвор без замяна”, са свързани с причиняване на смърт, т.е. 
възможно би било „без право на замяна” да отпадне. Законо-
творецът е предвидил широка рамка на наказания „лишаване от 
свобода” – от пет години до доживотен затвор без право на замяна. 
Създава се впечатление за несправедливост на всяка една от 
осъдителните присъди, без значение дали е в минимума или в 
максимума. Защо за осъществяването на едно и също престъпление 
веднъж може да се наложи наказание от 5 години лишаване от 
свобода, каквото наказание се налага и за леки престъпления, а друг 
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път може да се наложи най-тежкото наказание доживотен затвор без 
право на замяна. Например: Престъпление при което се планира, 
подготвя или води агресивна война. То се наказва с лишаване от 
свобода от 15 до 20 години или с доживотен затвор без замяна (чл. 
409 от НК) или престъплението геноцид, при което с цел да се 
унищожи изцяло или отчасти определена национална, етническа, 
расова или религиозна група се причини смърт, тежка телесна 
повреда или постоянно разстройство на съзнанието на лице, при-
надлежащо към такава група. Извършителят на такова престъпле-
ние се наказва с лишаване от свобода от 10 до 20 години или с 
доживотен затвор без замяна (чл. 416, ал. 1, б. „а” от НК). Още един 
ярък пример: апартейдът, при който с цел да бъде установено или 
поддържано господство или систематическо подтисничество на 
една расова група хора над друга расова група хора се налагат 
условия на живот от естество да причинят пълно или частично 
физическо унищожаване на расова група. То се наказва с лишаване 
от свобода от 10 до 20 години или с доживотен затвор без замяна 
(чл. 417, б. „б” от НК). 

От направено проучване за мястото в българската наказателно-
правна система на наказанията доживотен затвор и доживотен 
затвор без замяна се налагат следните изводи: 

1. Измежду наказанието доживотен затвор и доживотен затвор 
без замяна по-често предвижданата санкция е по тежката такава – 
наказанието доживотен затвор без замяна. 

2. В почти всички разпоредби, в които до 1998 година е 
предвидено налагането на смъртното наказание, след тази дата то е 
заменено с наказанието доживотен затвор без замяна, с изключение 
на чл. 342, ал.3, б „в” от НК. (“Затворно дело”, д-р Мария 
Карагьозова, бр. 2, 2010 г., ГДИН София) 

Доживотният затвор не е непознато наказание за българската 
наказателна система. В Наказателния закон от 1896 г. то не е 
самостоятелно наказание - "строгият тъмничен затвор е доживотен 
или временен (чл. 15 ал. 1 от НЗ). В своя коментар от 1921 г. 
Н.Ников пише: 

“Тази безпределност на наказанието придава на доживотното 
лишаване от свобода видима жестокост, рисувайки във въображе-
нието картина на ред години страдания,от които изходът е един-
смъртта, тъй че суровостта на това наказание затъмнява и измества 
на втори план дори смъртното наказание...” 
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Наказанието доживотен затвор без замяна не е изрично вклю-
чено в системата от наказания по чл. 37 от НК, поради което не 
следва да се приема като отделно по вид наказание. Не са 
предвидени и особени правила за неговото изпълнение. Различието 
му от обикновения доживотен затвор е в изключената възможност 
за неговата замяна с друга санкция. 

Доживотен затвор без право на замяна е наказание, чуждо на 
европейските наказателни системи и е дълбоко антихуманно, 
въведено в нашето законодателство като алтернатива на смъртното 
наказание. Отнето е на осъдения и зрънцето надежда за живот на 
свобода в необозримо бъдеще. В него е заложена идеята за пожиз-
нената изолация на осъденото лице от обществото. Изолацията е без 
възможности за отмяна през целия период на изтърпяване на 
наказанието. Тя определя съдбата на осъденото лице до настъп-
ването на неговата биологична смърт. Липсата на перспектива за 
живот на свобода убива надеждата за нещо по-добро, която крепи и 
стимулира всяко живо същество. Животът извън обществото е 
мощен стресиращ фактор, той води до сигурна и непредотвратима  
личностна деградация. Ако все пак емоционалната устойчивост се 
запази устойчива за по-дълго време и осъденият не изгуби чувство 
за реалност, отношението към другите (затворници, персонал) се 
заменя със злоба и агресия – първо вербална, след това и физическа. 
Доживотният затвор без право на замяна убива осъдения два пъти. 
В началото го умъртвява социално, защото след 7-8 години за него 
остава да си спомнят само най-близките. Загубата на човешките 
качества превръща човек в социален труп. Тогава биологичната 
смърт е по-скоро избавление или желана последица от предшест-
ващата я социална смърт. Повечето осъдени предпочитат ужасния 
край на смъртното наказание пред безкрайния ужас на доживотния 
затвор без замяна. Срещу отмяната на доживотния затвор без 
замяна най-често се изказват опасения, че ще отпадне превантив-
ната функция на закона. Спорен е въобще въпросът дали суровите 
наказания могат да стреснат или възпрат някого от извършване на 
престъпления. Суровата санкция не играе ефективна роля в семей-
ния модел, за да имаме основание да твърдим, че тя може да реши 
проблемите на обществото. Интерес буди и друг факт – броят на 
неразкритите „знакови” убийства, които се заблуждаваме, че ще 
предотвратим чрез тежки наказания, надхвърля 150 случая и 
продължава да се увеличава. Едно поръчково убийство обикновено 
се реализира от най-малко четири души, от които двама физически 
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извършители и поне по един помагач и подбудител. Излиза, че над 
600 килъри са на свобода и не се смущават от правосъдието. 
Очевидно е, че всеки който е решил да убива очаква да не бъде 
разкрит и за съжаление надеждите са твърде основателни. Върху 
неговата криминална нагласа не влияят нито смъртното наказание, 
нито доживотния затвор със своите разновидности. Наивно е да се 
смята, че превенцията се гради на доживотния затвор без замяна и 
че тя ще отпадне, ако това наказание бъде отменено. В законо-
дателството са заложени наказания доживотен затвор и доживотен 
затвор без замяна, юридически не съществува доживотен затвор с 
право на замяна. Вярно е, че обикновеният доживотен затвор може 
да бъде заменен с лишаване от свобода за срок от 30 години, но тази 
замяна не настъпва автоматично и не е „право” на осъденото лице. 
Това е една правна възможност – ако са изтърпени фактически или 
реално най-малко 20 години от наказанието, и ако има предложение 
от прокурор и решение на съда. Няма как да бъде заменен дожи-
вотният затвор, преди да е изтекъл минималният 20-годишен срок. 
При това замяната не води до незабавно освобождаване, тъй като до 
изтичане  на новото наказание остават още 10 години. По тези 
причини коментари като „осъденият ще бъде освободен преди да са 
изсъхнали цветята на гроба на жертвата” са абсолютно неоснова-
телни. Няма задължение за компетентния орган да сезира съда 
веднага след като изтече законовият минимум. Не съществува и 
пречка предложение за замяна да се внесе по-късно, примерно след 
30 или повече години, или изобщо да не се внесе, ако липсват 
основания за това. Към днешна дата има повече от 20 души, които 
са изтърпели по-голям размер от предвидения минимум, и на нито 
едно лице досега наказанието „доживотен затвор” не е заменено с 
лишаване от свобода. С други думи, укорите за неоправдан либе-
рализъм са неоснователни. Обикновеният доживотен затвор може 
да остави осъдения в затвора до края на живота му, дори и без да 
съществува наказание „доживотен затвор без замяна”. Когато този 
резултат е желан от държавата и обществото, може да бъде постиг-
нат само с доживотния затвор. Не е нужно да съществува доживо-
тен затвор без замяна, който не е познат в обществата с развита 
демокрация. С отпадането на доживотния затвор без замяна не се 
намаляват възможностите за въздействие срещу извършителите на 
най-тежките престъпления, а само се съхранява надеждата, че всеки 
може да си върне свободата, ако с поведението си докаже, че я 
заслужава. Това е по-хуманното решение и заслужава да бъде под-
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крепено. Налага се спешно синхронизиране на нашето законода-
телство с модерните европейски правни системи по отношение на 
наказанието доживотен затвор. На практика липсва сериозен диа-
лог, в който думата на професионалистите трябва да бъде чута. 
Другият проблем е спекулирането, че единствено изолацията от 
обществото може да реши проблемите с престъпността. Да, обаче 
тази изолация не трябва да е безкрайна във времето, защото целта е 
друга – ресоциализация. Излиза, че трябва да забравим, че задачата 
ни е не да убиваме затворника или той да умре поради липса на 
определеност на наказанието, а да бъде превъзпитан и върнат в 
обществото, от което всъщност произхождат и престъпниците. 
Самият факт, че популацията на доживотно осъдените постоянно се 
увеличава, в никакъв случай не означава, че това наказание е 
панацеята в полза на обществото. Напротив, дори смъртното нака-
зание не е възпирало хората от извършване на тежки престъпления. 
Фиксирането само в суровостта и неопределеността на наказанието 
доживотен затвор без замяна е оправдание за бездействието на 
Държавата по отношение на превенцията и контрола и провалът е 
именно с произнасянето на всяка следваща присъда.  

В тази връзка би следвало да се помисли, че някои други 
лостове и механизми в обществото не сработват. Като например, да 
се създаде механизъм за проследяване на психичното здраве от  
ранна детска възраст, както всъщност се проследява и физическото 
развитие. 

Световната здравна организация формулира здравето с поло-
жителни понятия: „Здравето е състояние на пълно физическо, 
психично и социално благополучие, а не просто липса на болест 
или недъг”, в този смисъл „Хомо невротикус нормалис” е предста-
вител на нездрави хора, заразен с пороци и омраза, но никога не 
изгубващ надежда, че ще открие правия път. Дали чрез контрол на 
импулсите на ТО (Фройд), или да откриеш собствената си себе-
осъществяваща природа, или да устоиш и научиш уменията, 
необходими за оптимално културно функциониране (поведенчески) 
са все модели за природата на човека, съотносими към психичното 
здраве. От нас, човеците зависи, до колко ще предадем имунитета 
си и ще позволим ли да бъдем лекувани от „Хомо невротикус 
нормалис”?! 

Наложени присъди „доживотен затвор без замяна” от 1999 г. 
до 2008 г. включително: 
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Графика 1: 

 
 

Графика 2: 

 
 
Извадка от заключението и препоръките към отговорните 

държавни институции от доклада на „Българския хелзинкски 
комитет“, озаглавен „Доживотният затвор без замяна-нечовешко и 
унизително наказание“ (април 2010) 

1. Да премахнат от НК наказанието „доживотен затвор без 
замяна“ 

2. Да заменят наказанието ДЗБЗ на всички осъдени лица с 
друго наказание 

3. Да продължат да предприемат стъпки за настаняване и 
разпределение на осъдените на ДЗ не само в резултат на присъдата, 
а и на оценката на техните нужди и актуализираната оценка на 
риска. 
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4. В съответствие с Препоръка Rec(2003)23 индивидуалното 
планиране на управлението на доживотната присъда трябва да цели 
осигуряване на прогресивна промяна. 

5. Да не се допуска сегрегация на затворниците с доживотна 
присъда само по причина на тяхната присъда. 

6. Доживотният затвор да се организира така, че да се 
доближава във възможно най-голяма степен до реалностите на 
живота в общността. 

 
В заключение може да се каже, че в списъка на политическите 

партии в Република България има поне дузина, в наименованието 
на които по някакъв начин е вмъкнато, че са проевропейски 
ориентирани. Самата ни страна е член на Европейския съюз. 
Недоумение буди обаче пренебрежението на управляващите към 
европейските препоръки в областта на наказателното изпълнение и 
в частност за премахване на наказанието доживотен затвор без 
замяна. От една страна е гордостта, че сме европейска страна и то 
член на най-мащабното междудържавно обединение, а от друга  - 
неспособността на политиците ни да работят за разясняване на 
проблема. Неразбирането на материята се предава отдолу-нагоре, 
като политическото мнение се ръководи единствено от интернет 
форумите. Това няма как да не бъде така предвид ярко очертаната 
тенденция към увеличаване на наказателната репресия. Никой от 
парламентарно представените партии не посмя да постави на 
дневен ред унищожителните критики в няколко последователни 
доклада на Комитета против изтезанията  на Съвета на Европа. Там 
безусловно е отразено, че е изключително нехуманно това да се 
лиши лице от свобода без алтернатива за цял живот-без всякаква 
реалистична надежда за освобождаване.  
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„Нищо ново под слънцето…освен името PR“. [7] Днес PR не е 

само изграждане на определен имидж, официално говорене от 
името на определена институция/личност или обикновен контакт с 
медиите. В него все повече започва да прозира психологическото 
съзряване на личностното развитие и общопсихологическата 
същност на публичното послание, вплетени както в очакванията на 
реципиентите, така и във функционалната модалност на субектив-
ната PR активност. В съвременното комуникационно общество PR 
вече не се възприема като предварително условие или атрибут на 
комуникацията – той по-скоро се превръща в неин императив и 
нейна психологическа закономерност. 

Виждането за PR се опира на „три основни кита“, които раз-
глеждани в матрицата на психологическия анализ, не могат да бъдат 
нито отречени, нито премодулирани, нито неглижирани. Това са: 

• използване на реално събитие в своя полза; 
• създаване на реално събитие, ако такова липсва и неговото 

отразяване; 
• използване на медийната технология. 
Целта на доклада е да „избяга“ от това лице на PR, което е 

„заключено“ в учебниците и да представи неговата истинска 
същност – без консервативност, „архивирано“ онагледяване (бази-
рано основно на предположения, вменени представи или неизслед-
вани твърдения) или разглеждане само чрез традиционни въпроси 
като: „Какво представлява PR?“; „Каква е дефиницията за PR?“; 
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„Каква е ползата от PR (ако такава бъде отчетена)?“ и пр. – все 
въпроси, които „барикадирани“ в конкретни дефиниции или строги 
научни постановки, дават на обществото една доста по-различна 
представа за това, което всъщност представлява самата технология 
PR.  

PR е психологическа платформа, която едновременно спори, 
задава въпроси, търси решения и дава отговори, т.е. „PR помага в 
нашето объркано и плуралистично общество по-лесно да се пред-
приемат решения и действия, чрез постигане на взаимно разби-
рателство между групите и институциите“. [2] Това разбирателство 
очертава едновременно както взаимоотношенията между индиви-
дите като психични феномени, така и субективността между образа 
за света и всеобщата представа за неговите психични функции. 

PR, в диалога на науката с обществото, може да се разглежда 
едновременно и като наука, и като изкуство: като наука, доколкото 
организирането на връзките и комуникациите с различните социал-
ни групи трябва да се създава не по системата на проба и грешка, а 
да се базира на определени знания; като изкуство – доколкото е 
важно умението да се използват теории и концепции, приложими 
към конкретни ситуации“. [1] Разглеждан в това поле на общест-
вения интерес и в контекста на кризисния период, на който сме 
свидетели в последните години, виждаме, че PR започва периодич-
но да споделя общото количество на психологическото преживява-
не на личността, както и да очертава все по-ясно: фрапиращото 
разминаване между теория и практика; между модели на поведение 
и модели на представяне; между трансформирано вътрешно напре-
жение и психологическо вербално  „отпушване“; между търсене на 
определен публичен образ и невъзможност този образ да бъде 
очертан, обособен и точно охарактеризиран. Всички тези фактори 
оказват влияние върху общото настроение в сектора, върху 
формите, методите и постановките, стоящи в основата на самото 
технологично случване на определено PR събитие. 

В последно време прави впечатление факта, че професионали-
стите в областта на PR започват да считат, че под въздействието на 
кризата се е променила (и продължава да се променя) самата 
структурата на предлаганите и търсени PR услуги или както те 
казват: „Турбуленцията за някои е възможност за други“. 

Заради кризата, а и не само, на път е напълно да отживее и 
класическия PR инструмент – пресконференцията. До нея се при-
бягва само при институционални казуси или при скандали, където 
все още пести време. В продуктовия и корпоративния PR това е 
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отживял модел [5], модел, в който остарелите комуникативни 
форми показват своята психологическа неадекватност и липса на 
социална значимост. В този психологически и кризисен универсум 
разнобоят от гледни точки става все по-голям, а общественото 
удовлетворение все по-малко. Защо тогава ни е необходим PR и как 
той би могъл да допринесе за уравновесяване на психологическата 
устойчивост, смисловата валидност и емоционалната съдържател-
ност на търсеното и предлагано комуникативно послание? 

Добре структурираният PR, особено в периоди на криза, 
„облича“ теорията в практика, дефинира не само последствията, но 
и публичните послания (предварително изследвани, анализирани, 
съдържателно осмислени и създадени във вариант, който ще 
задоволи любопитството на конкретна аудиторна формация), задава 
новите и различни субективно-обективни роли и не се разграничава 
от публичното „критикарство“. Тези му функции дават възможност 
за превръщане на различните социални роли, в които се превъп-
лъщават участниците в комуникативния процес, в най-видимата и 
социално полезна част на публичната личност – част, чрез която 
личността се вписва в съответни институции на дадено общество, 
изпълнявайки поведение според мястото, което заема в институ-
ционалния ред. [6] 

Природата и феноменологията на модерния PR налагат разли-
чен прочит на репрезентацията на добрата психологическа практи-
ка, в която PR не е обикновен комуникативен ключ, чрез който само 
изпращаме, получаваме и/или популяризираме своите послания. 
Той започва да се осъзнава като „работа с обществеността“, а не 
като „работа срещу обществеността“, т.е. кризата не е в технология-
та PR, в това дали бихме го признали или не. Тя по-скоро е в 
стремежа на психологическото познание да стигне до същността на 
PR-а – като нов вид социална комуникация, като форма на психоло-
гично управление на публичното послание, като своеобразно кана-
лизиране на желанието както за вътрешна, така и за външна 
комуникативна активност/зрялост. 

В света на психологията и социалното познание, PR пред-
ставлява преди всичко стремеж за доближаване на желания имидж 
до реалния – не само чрез постоянно проучване и анализиране на 
обществените фактори (целенасочено влияние чрез изграждане на 
определен образ, убеждаване, манипулация, промяна на обществе-
ното мнение и нагласи и пр.) но и чрез изследване на психоло-
гическия универсум на отделната личност, нейните явни и/или 
скрити психични процеси, нейния комуникативен и емоционален 
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инструментариум, индивидуалност, зрялост, устойчивост, нетради-
ционност. В този колективен (групов) универсум не действията 
водят кризата, а кризата определя действията или както казват 
специалистите: „PR е своеобразна психоанализа на организацията и 
от тази гледна точка е необходимо да се разкрият всички нейни 
цели, задачи, проблеми пред вътрешните и външните ауди-
тории“.[8] 

Структурирането на PR, както като комуникативен, така и като 
психологически инструмент, изисква да обособим неговите основни 
PR аспекти, а именно: 

1. Пъблисити – информация от външни източници, която се 
използва заради и според съществуващата новинарска стойност. 
Тъй като този метод за огласяване е неконтролиран (от една страна 
източникът не заплаща за оповестяването, а от друга – самите 
медии възприемат предоставената им информация като важна и 
атрактивна за аудиторията, но без да разкриват първоизточника й), 
то се предполага, че в рамките на психологическия анализ, методът 
по-скоро се доближава до емоционалното, отколкото до рационал-
ното послание. Тази постановка се включва в рамките на т.нар. 
„евентуална истина“ за изходния предмет на познанието, привне-
сено както от теориката, така и от абстрактната схема на създа-
ването на определена психологическа практика. 

2. Пресагентство – целта на този аспект е основно привли-
чане на вниманието на обществеността. В периоди на криза прес-
агентството е особено полезен комуникативен похват, тъй като 
основната му стратегическа цел е преди всичко постигане на 
публичност. Подходът се основава на теорията за определяне на 
приоритетите, при които количеството медийно отразяване детер-
минира значимостта на кризисната новина – тя става достояние на 
повече хора, което изцяло променя формата и начина на психо-
логическото й оцеляване, независимо дали е с положителен или 
отрицателен заряд. 

3. Пъблик афеърс (РА) – според Рич Лонг Пъблик афеърс 
означава: „PR практики, приложими при стратегии за взаимоот-
ношенията с правителството, чиято цел е постигането на съвършена 
обществена политика“. Според други учени в тази „игра на думи“ 
Пъблик афеърс може да се доближи до понятия като „публична 
информация“, „комуникации“, „връзка с избирателите“, „законода-
телни връзки“ и „правителствени взаимоотношения“. [3] Според 
тази постановка психологическата валидност на понятието Пъблик 
афеърс по-скоро се превръща в „понятие-отношение“, отколкото в 
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самостоятелно понятие със своя собствена структурна, психоло-
гическа, социална и обществена съдържателност. 

4. Управление на резултатите – в този аспект съществува 
опасност за неподготвения (а и за подготвения) индивид да се 
„изгуби в превода“, заради полисемантичността на думата issues. В 
едни случаи тя се третира като проблем, спорен въпрос, предмет на 
конфликт между организацията и нейната общественост. В други – 
като резултат или процес, в който „символичната психологическа 
форма“ не толкова обозначава нещо конкретно, колкото има за цел 
да символизира многообразните прояви на определени качества на 
психиката (актове на съзнанието, асоциации, детерминиращи 
тенденции, образи и символи, отношения, гещалт и други). 

5. Лобизъм – това е специализиран PR аспект, който изгражда 
и поддържа отношения с правителството, за да влияе върху зако-
нодателната и регулативната му дейност, т.е. това е дейност за 
привличане на вниманието към потенциално важни мероприятия 
както на локално, така и на регионално и национално ниво. Лобиз-
мът, разглеждан като скрита форма на междуличностно влияние, 
предполага анонимност на субекта, която в контекста на когни-
тивната кризисна активност и структурната постановка на построя-
ване на цялостната жизнена дейност, извежда субекта от фазата на 
явните промеждутъчни променливи и го тласка в сферата на 
илюзорното, скритото, потенциално неясното и символното. 

6. Обществени мероприятия – според мнението на някои 
специалисти обществените мероприятия са вид лобизъм, според 
други понятието е по-уместно от PR и представлява негов синоним. 
Ф. Китчен определя обществените мероприятия като „патриоти-
зъм“[4], гражданска позиция, взаимодействие, социална отговор-
ност. В този контекст не само гражданската позиция, но и взаимо-
действието, и социалната отговорност буквално рамкират психоло-
гическата база на комуникативното послание, което както при 
кризи, така и извън тях, хората пречупват през своите специфични 
човешки преживявания, придавайки им нов редукционизъм и ново 
смислово съдържание. 

7. Развитие – развитието на PR аспекта на благотворителни, 
неправителствени и нестопански организации, способства изграж-
дането и поддържането на взаимоотношения със спонсори, дари-
тели и пр. Благотворителността е неразделен елемент от кризата, 
защото именно чрез нея се проявява емоционалната съпричастност, 
психологическата адитивност и частната психологическа подкрепа 
– от индивида и за индивида. Всъщност тази теза е изказана по-
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скоро във вид на препоръчителна норма, но тъй като тя е неми-
нуемо свързана с професионалния PR стил, няма как да не я вклю-
чим в представянето на най-важните  PR аспекти.  

8. Взаимоотношения с инвеститори – те представляват аспект 
на корпоративния PR, който изгражда и поддържа взаимноизгодни 
отношения между организацията, акционерите и финансовата общ-
ност, с цел постигане на максимална пазарна стойност. Тук акцен-
тът е поставен върху информираността и лоялността на акционе-
рите, в името на реалната им оценка за стойността на компанията. 
Интензивността на изброените особености поставя този аспект в 
сферата на доверителността, откритостта и взаимноизгодното парт-
ньорство – поле, в което емоцията на отделния индивид отстъпва 
пред колективното съпреживяване, ситуационния групов репертоар 
и адекватния ситуационен тезаурус. 

9. Финансов PR – този вид PR се третира като създаване и 
поддържане на  взаимно разбиране между организацията и онези 
финансови кръгове, от които зависи приоритетът й (в дългосрочен 
план). Независимо, че на пръв поглед финансовия PR не се свързва 
с някакви психологически характеристики, то този факт може да 
бъде оборен: поради своята несъстоятелност – относно нестабил-
ността на финансовите пазари, която кара личността да се чувства 
излъгана, неуверена, тревожна, нестабилна, рискова – т.е. психоло-
гически  неустойчива; поради емоционалната нестабилност на лич-
ността в период на криза – като подбудителна тенденция, включ-
ваща в себе си както елементите на универсалните форми за 
оцеляване, така и елементите на социалната желателност, ценност-
ното подкрепление и степента на дистинктивност в ситуационния 
обществен ред. 

10. Спонсорство – аспектът спонсорство много често е 
игнориран както в учебниците по маркетинг, така и в тези по PR. 
Според мен спонсорството е онази на пръв поглед некомуникативна 
област, която покрива (макар и частично) пространството между 
корпоративния и маркетинговия PR. Тази му характеристика го 
превръща в инструмент, който гради нов вид кризисен PR, урегу-
лира нов тип психологически връзки и предпоставя полагането на 
PR в полето на най-модерните професионални измерения. 

11. Вътрешни взаимоотношения – целта е създаване и 
укрепване на взаимоотношения с вътрешните за организацията 
публики. В рамките на тези взаимоотношения кризата също оказва 
своето влияние, тъй като води до свръхнапрежение, непригодност 
на психологическия контакт, потдаване на подбудителната тенден-
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ция за сметка на правилното структуриране на фирмения/органи-
зационния живот (климат), зададен отвътре.  

В тази междинност на ситуационния ред специалистите по PR 
трябва задължително да наблегнат: 

• на PR-а не като на форма за манипулация, а като на форма 
за уравновесяване на обществената пригодност – без излишно 
акцентиране само на положителната или само на отрицателната 
социална и психологическа активност; 

• на PR-а като нов вид технология, в която се търси връзката 
между асиметричната тактика за постигане на съгласие и симет-
ричната тактика за решаване на проблеми; 

• на PR-а като тенденция за постигане на психологическа 
атрибутивност – в рамките на съвременните структурно-функцио-
нални отношения, регулацията на преживяванията и поведенче-
ските актове, сензоперцептивната модалност и личностната пове-
денческа приспособимост. 

PR индустрията днес няма нищо общо с тази отпреди десет 
години. Различни са хората, различни са талантите, различни са 
уменията, опита, психологическата и социалната зрялост. Съвре-
менният PR, възприеман като модерна технология, работеща във 
времена на кризи, изисква рационално използване на всички 
комуникативни канали, на всички платформи и на всички индуст-
рии. Усилията трябва да се насочат към сферата на дигиталния PR, 
което от своя страна изисква създаването на нов тип специалисти 
(community managers), които да се съсредоточат както върху 
комуникациите в дигитална среда, така и върху кризисния PR. 
Всички изведени до тук съждения показват необходимостта от 
радикална промяна в характера на модерната PR дейност (на 
психологическо, социално, комуникативно и пр. ниво). Тя трябва да 
се съдържа в следните основни направления: 

• откритост; 
• глобалност; 
• оперативност; 
• навременен кризисен PR; 
• интерактивност; 
• акции в реално време; 
• сравнение с поведението на конкурентите; 
• взаимодействие между специалисти и клиенти; 
• психологическа рефлексия; 
• психологически структурализъм. 
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Представените десет важни направления включват елементите, 
чрез които психологическото структуриране на PR извежда на 
преден план няколко съществени проблема, а именно:  

1. Дефиниране на обхвата на PR като инструмент за психоло-
гическо влияние;  

2. Обособяване на PR в универсална структура на психопове-
денческата активност у човека;  

3. Актуализиране (без излишно териотизиране) на множестве-
ните психологически процеси, изграждащи визията на професията 
PR и адаптиране на аргументативната ефикасност на комуника-
цията към емоционалните, познавателните и волевите психични 
феномени на отделната личност. 

Актуалността на изложената проблематика е видна и изисква 
постоянна, упорита и целенасочена работа – както в областта на 
самия PR, така и в сферата на неговия нов психологически прочит. 
Без добро познаване на психологическите модели, комуникацията, 
във всичките нейни разновидности, би била вяла, структурно 
необусловена, неконструктивна и най-вече без реални ползи – както 
за отделния индивид, така и за обществото. Следователно, разкри-
ваща се като своеобразен водораздел в историята на публичните 
отношения, интерактивността на новите PR средства за комуника-
ция дава не само реално основание те да бъдат определени като 
нови (или постмодерни средства), но и да детерминират нови и 
постмодерни подходи за PR активности. [9] 

Предимството на своевременното повдигане на този проблем е 
в търсенето на иновативни практични и теоретични подходи, в 
креативността и зачитането на темпераментовите свойства на лич-
ността, в изучаване на кризата, раждаща нови активности и нови 
динамични процеси, в идеята за преплитане на двете научни полета 
– това на PR-а и това на психологията – защото напредъкът на всяко 
научно познание е не в отрицанието, а в търсенето на вечния 
смисъл, че щом нещо присъства в живота ни, значи то се нуждае от 
ново „разлистване на пластовете на социалното време“, от нова 
визия за света и случващото се в него, от нови екзистенциални 
преживявания и интеграция на познанията. Достигнем ли върха на 
тази Азова компетентност, значи сме съумели да превъзмогнем 
Азовата си генетична заложеност и да обогатим индивидуалния си 
опит – в полето на темпоралните особености – в и на професията, 
която днес наричаме PR. 
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Смята се, че социалната нагласа представлява съвкупност от 

жизнени ценностни ориентации на личността, свързани с опреде-
лена духовна култура на обществото, които водят до отношения 
към дадени дейности и стремеж за постигане на конкретни цели. В 
„Речник по психология” социалната нагласа се обособява като 
специфичен тип нагласа (установка). Тя се разглежда като ”придо-
бито в процеса на социализация латентно състояние на готовност на 
човека за социално действие при привидно еднакви обстоятелства; 
предразположеност към възприемане на социалните явления в 
определена посока, от дадени позиции, към оценяване на обект или 
символ по определен начин и към определено поведение” [1, с. 
542].  

Формирането на социалните нагласи се осъществява чрез 
различни форми на активност на индивида: подражание, иденти-
фикация, наставления, порицания и други подобни. Съществуват 
различни степени на усвояване на нагласите: приспособяване 
(индивидът очаква някакъв тип социална печалба); идентификация 
(индивидът стабилизира своя Аз-образ); интериоризация (новата 
нагласа се интегрира в ценностната система на индивида) [3, с. 548] 

Изследователите различават експлицитни и имплицитни 
нагласи [5, p.367]. Имплицитните нагласи са позитивни или нега-
тивни мисли, чувства или действия към обекти, възникнали поради 
преживявания в миналото и са или несъзнавани или не могат да 
бъдат свързани с някакво минало преживяване. Според Greenwald 
„Имплицитните нагласи са интроспективно неидентифицируеми 
(или неточно идентифицирани) следи от минало преживяване, което 
посредничи благоприятно или неблагоприятно върху чувства, 
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мисли или действия към социални обекти.” [11, p.8] От друга страна 
експлицитните нагласи са осъзнавани позитивни или негативни 
мисли, чувства и действия, тоест личността си дава сметка за своите 
чувства и мисли към даден обект. 

Нагласите могат да бъдат стабилни и значими или не. Мно-
жество характеристики диференцират нагласите, които са стабилни 
и значими, от тези, които не са. Това са характеристики като екстре-
малност, сигурност, значимост, познание, интензивност, интерес, 
директно преживяване, достъпност, толерантност към отхвърляне и 
неопределеност, афективно-когнитивна съгласуваност и други.[14] 
Характеристиките (дименсиите) на нагласата са операционализира-
ни чрез процедури за изследването им. Кросник определя димен-
сиите на нагласите  така: 

Екстремността на нагласата представлява степента, до която 
нагласата на индивида се отклонява от средната точка на димен-
сията в положителния или отрицателния полюс (операционализи-
рана е в разгърнати самооценъчни рейтингови скали).  

Интензивност на нагласата е силата на емоционалната реакция, 
провокирана от обекта на нагласата (атитюдния обект) в индивида и 
обикновено се измерва чрез самооценка на интензивността на 
чувствата, които индивидът има за обекта. 

Сигурността на нагласата се свързва със степента, до която 
индивидът е сигурен (убеден), че неговата нагласа към обекта е 
правилна (обикновено се измерва чрез преценка на сигурността). 

Значимост на нагласата – това е степента, в която индивидът е 
загрижен дълбоко и е лично ангажиран в нагласата. [14, p. 1133] 

Интересът се свързва със степента, в която индивидът е 
мотивиран да събира информация за обекта на нагласата. 

Познанието се отнася до количеството достъпна информация в 
паметта за обекта на нагласата. 

Достъпността е силата на обектно-оценъчната връзка в паметта 
и се измерва чрез продължителността на времето, необходимо на 
хората да съобщят за нагласите си към обекта, чрез вероятността 
хората да споменат обекта при отворени въпроси или чрез отчитане 
на това колко често ИЛ мислят за обекта и го обсъждат. 

Директното преживяване обхваща степента, в която индивидът 
участва в поведенческите активности, свързани с обекта и коли-
чеството директни контакти с него. 

Толерантност към отхвърляне и неопределеност – индивидуал-
ната толерантност към отхвърляне се отнася до размера на областта, 
в която индивидът среща отхвърляне или приемане на своята 
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нагласа; толерантността към неопределеност е областта, в която 
индивидът не намира нагласата нито за приемлива, нито за не-
приемлива. Тези конструкти обикновено са измервани чрез дава-
нето на твърдения, вариращи през дименсиите на нагласата и 
каращи ИЛ да посочат кое е приемливо и кое – не. 

Афективно-когнитивната съгласуваност се отнася до съответ-
ствието между чувствата на индивида към обекта и убежденията 
относно неговите качества.  

Тези десет дименсии, според Кросник, са така операционализи-
рани, че се различават една от друга. „Някои от тях са атрибути на 
самата нагласа. Например екстремалност, толерантност към отхвър-
ляне и неопределеност, други описват черти на когнитивните струк-
тури, участващи в нагласата, като познание и афективно-когни-
тивна съгласуваност или съдържат субективни състояния и само-
възприемания, като значимост и сигурност. Някои включват връзки 
с паметта – достъпност, а други вкючват поведенчески аспект, напр. 
директно поведенческо преживяване. Открива се, че дименсиите на 
нагласата са свързани с всичките четири аспекта на силата на 
нагласата: устойчивост, съпротива, въздействие върху когницията и 
въздействие върху поведението”. [14, p.1133] 

Според Кросник, макар тези дименсии да са чисто концеп-
туални и операционално да се различават една от друга, изследова-
телите често допускат, че някои от тях са взаимозаменяеми или че 
две или повече отразяват общи конструкти от по-висш ред. Макар 
между някои от тези дименсии да съществува силна връзка, 
повечето не са свързани помежду си. Според него, изглежда най-
подходящо да се мисли за всички тези дименсии по-скоро като за 
отделни, отколкото като за многочислени изрази на по-малък набор 
от атрибути, които лежат зад тях. В тази връзка, например, силата 
на нагласата се формира от множество отделни конструкти, 
свързани помежду си. [14, p.1132] 

Особено важно за изследователите е дефинирането и измер-
ването на силата на нагласата, тъй като може да се предполага, че тя 
ще определи поведението, съответстващо на тази нагласа. Силата на 
нагласата се дефинира като „...степента, до която нагласата е ста-
билна, устояваща на промяна, въздейства на обработката на инфор-
мация и направлява поведението”. [16] 

Концепцията за силата я свързва също така с дименсии като 
достъпност, амбивалентност и значимост на нагласата. Според 
Милър, много години социалната психология и политическата 
наука игнорират различията между тези дименсии и силата на 
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нагласата, макар и по различни начини. Социалните психолози ги 
разбират като взаимозаменяеми. Политическите учени ги оценяват 
изолирано, фокусирайки се на един тип, игнорирайки останалите, 
може би по-релевантни характеристики. Последните изследвания в 
двете области отправят предизвикателство към тези подходи, тъй 
като индикаторите на силата на нагласа са отделни понятия и тези 
различия са важни както за теорията, така и за практиката. [16] 

В съвременната социално-психологическа литература същест-
вува песимистична оценка за практическата стойност на концеп-
циите и изследванията на нагласата, в смисъл, че те не дават доста-
тъчно основания за предсказване на реалното поведение. [6] Един 
дебат в „Журнала за психология на потребителя” илюстрира много 
нерешени въпроси, засягащи развитието и приложението на модели 
за прогнозиране на нагласите. Централен въпрос в дебата е дали 
некогнитивните фактори, като афектите, могат да оказват директно 
влияние на нагласите, или дали тяхното влияние става с посредни-
чество на когнитивна структура. Описван е резултатът от две 
изследвания, целящи да определят: а) дали афектът и нагласата са 
два различни конструкта и б) дали афектът повлиява на нагласата 
независимо от когнитивната структура. Изследванията отправят 
методологическа критика срещу предишните изследвания и дават 
резултати, които показват, че афектът повлиява на нагласите ди-
ректно и независимо от когнитивната структура.   

Изследователите на нагласата се фокусират върху обяснението 
и развитието на модели, които могат да обяснят как хората оценяват 
и отговарят на различни стимули. Общо за много перспективи на 
изследването на нагласата е ударението върху разбирането на връз-
ките между когнитивната структура (убежденията), афекта и нагла-
сата. Има противоречие сред моделите, целящи да отразят отноше-
нията между тези конструкти. Според Бодур [9], някои теоретици 
потвърждават централната роля на убежденията, като смятат, че те 
играят ролята на посредник на ефектите на афекта върху нагласата, 
а други учени смятат, че афектът оказва директно въздействие при 
определянето на нагласата отвъд ефекта на когницията.  

Въпреки дългата история на изследването на нагласата, 
основана на предпоставката, че нагласите се оформят основно като 
резултат от процеси на когнитивно учене и едновременно с това 
промени в убежденията, някои изследователи смятат, че факторите, 
свързани с афекта, играят важна роля  при създаването на нагласата. 
Данни  от изследването на Бодур и негови колеги подкрепят, че 
афектът и нагласата са отделни конструкти и че афектът има 



 77 

директен и значителен ефект върху нагласата, независимо от когни-
тивната структура. [9, p. 25]. Изследването показва, че афектът 
може директно да повлияе върху нагласата и че несъгласуваността 
между нагласите и оценъчните отговори могат да бъдат обяснени от 
водещото влияние на афективни вложения в процеса на създаване 
на нагласата в ситуации, където оценъчно-афективната съгласува-
ност е по-голяма от оценъчно-когнитивната съгласуваност. „От 
практическа гледна точка разпознаването и приемането на афекта и 
нагласата като отделни конструкти налага разработването и използ-
ването на техники за разбиране на нагласите, които техники са 
способни да улавят характеристиките на всеки конструкт и да 
отразяват тяхната независима роля в изразяването на нагласите  под 
формата на оценъчни отговори. По този начин може да се повлияе 
на създаването на желани нагласи и да повишат съгласуваността 
между нагласа и поведение, наблягайки или пренебрегвайки афек-
тивното влияние върху нагласата и нейното изразяване.”[9, p. 17] 

Ажзен изследва връзката между нагласа и поведение в 
светлината на връзката между „единици” на нагласа и поведение. 
Такива единици са дефинирани от тяхната цел, действие, контекст и 
времеви елементи. Прегледът на наличните емпирични изслед-
вания, според Ажзен, подкрепя твърдението, че силните взаимо-
връзки нагласа-поведение са получени само при висока степен на 
взаимовръзка между  елементите на целта и действието на обектите 
на поведението и нагласата. Това заключение в известен смисъл 
опровергава съществуващия песимизъм относно прогностичната 
сила на изследванията на нагласата в съвременната социалнопси-
хологическа литература. Според Ажзен [7] нагласите на хората 
следват спонтанно и последователно от убежденията, достъпни в 
паметта и тогава ръководят съответстващото им поведение. Броят и 
вида на убежденията, които са достъпни, варира заради мотива-
цията и способността да се преработва важната информация свър-
зана с нагласата и с контекста. Основавайки се на тези допускания, 
следва, че нагласите могат да варират според контекста, в който са 
изразени.[7] 

Ажзен[4] провежда мащабно изследване на нагласата, обхва-
щащо концептуализирането на нагласата, създаването и актива-
цията, структурата на нагласата и функцията й, връзката нагласа-
поведение. Изследването разглежда модела очакване-ценност, роли-
те на достъпните убеждения, делът на афективните спрямо когни-
тивните процеси в създаването на нагласите. Проучването прави 
преглед на изследването на силата на нагласата и нейните пред-



 78 

поставки и следствия и обхваща прогреса, направен по отношение 
на оценката на амбивалеността на нагласата и нейните ефекти. 
Също така се разглежда автоматичната активация на нагласата, 
функциите на нагласата и връзката на нагласите с други явления. 
Разглежда се отношението между нагласата и поведение, както и 
теорията и изследванията на връзката между намерения и действия. 
[4, p.27] 

В по-късно изследване Ажзен [5] изследва връзката между 
личностните черти и нагласите, от една страна, и поведението от 
друга страна. Тези диспозиции повлияват на общите модели на 
поведение и тяхната способност да предвиждат индивидуалното 
поведение е модерирана от силата и достъпността им. Също както 
техните експлицитни противоположности, имплицитните оценки на 
широк кръг нагласи показват слаби корелации със специфично 
поведение; предсказването е по-добро за автоматичното, отколкото 
за контролираното поведение. В изследването е доказано, че импли-
цитните и експлицитни нагласи могат да бъдат изменени от авто-
матични и съзнателни процеси. „В дългосрочен план промяната на 
нагласата зависи от наличието на силни аргументи, съдържащи се в 
убедителната комуникация, която е подпомогната от такива моти-
виращи фактори като лична значимост на съобщението, нуждата от 
знание и съвпадението между функциите обслужвани от нагласата и 
съдържанието на съобщението. Теорията и изследването показват, 
че индивидуалното поведение може да бъде предсказано и про-
менено се разглеждат вътрешните диспозиции, които се фокусират 
директно върху поведението на интерес като самоефикасни убежде-
ния и намерения”.  [5, p.367] 

Холанд и неговият екип изследват връзката между нагласа и 
поведение и влиянието на силата на нагласата върху избора на 
поведение.[12] Хипотезата на авторите е, че силните нагласи на-
правляват поведението, докато слабите нагласи следват поведе-
нието съгласно принципите на самовъзприемането. Изследвани са 
106 лица в две сесии. В първата се измерват нагласите и силата им 
(параметри на силата - сигурност, значимост, центрираност – дали 
заема място в сферата на нагласите, което е по-централно или не) по 
отношение на Грийнпийс, а във втората след една седмица на участ-
ниците е дадена възможността дали да дарят пари на организацията 
и след това отново се мери нагласата им. Резултатите потвърждават 
хипотезите: 1) силните нагласи имат по-висока прогностична сила 
относно даването на дарение от страна на ИЛ в полза на организа-
цията, отколкото слабите, които в много по-малка степен могат да 
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прогнозират дарителско поведение; 2) нещо повече, в сесия две, 
нагласите на участниците с измерена слаба нагласа са повлияни от 
тяхното поведение на дарителство, докато такъв ефект не се 
открива при участниците с измерени силни нагласи. Открива се, че 
силните нагласи се явяват по-стабилни във времето, отколкото 
слабите.  

Ажзен и колектив провеждат експеримент със 155 мъже и 
жени студенти, които отговарят на три въпросника в период от шест 
седмици, преди и след президентските избори през 1980 година. 
Въпросниците оценяват тенденцията за самонаблюдение, нагласи и 
намерения във връзка с гласуването на изборите и във връзка с 
пушенето на марихуана за период от три седмици, както и 
собствени данни за настоящо поведение. Както и в предишни 
изследвания, ниската степен на самонаблюдение показва по-силна 
корелация във връзката нагласа-поведение, отколкото високата 
степен на самонаблюдение. Не се открива различие в прогнозира-
нето на намеренията от нагласите, откритие, което не потвърджава 
възприеманата релевантна интерпретация на ефектите на само-
наблюдението. Вместо това различието е открито във връзката 
между намерения и поведение: хората, които се самонаблюдават 
малко показват значително по-силни корелации във връзката наме-
рение-поведение, отколкото тези, които се самонаблюдават мно-              
го. [8, p. 426] Тази връзка между нагласа и поведение служи за по-
добро разбиране на политиката на гласуване по време на избори. 

Според политолозите [13], демократичните правителства под-
държат стабилност и законност, защото гражданите избират пред-
ставители, които реализират тази правителствена политика, която 
самите гражданите предпочитат. Това е така, защото предпочита-
нията на гласуващите за кандидата са детерминирани частично от 
съответствието между техните нагласи към правителствената 
политика (наричани политически нагласи) и представата им за 
нагласите на кандидата към нея. Този възглед, наречен „политика 
на гласуване”, е съвместим с много от социално-психологическите 
теории, според които социалното привличане се основава отчасти 
на атитюдното сходство – приликата между нагласите. Също така 
той е съвместим с резултатите от множество изследвания на пове-
дението на гласуване в изборите за президент на САЩ, проведени 
през 1980 г. и 1984 г. Освен принадлежността към дадена полити-
ческа партия, оценките на личностните черти на кандидатите, емо-
циите, които кандидатите, събуждат у гласуващите и оценките на 
отговорностите на президента, предпочитанията към кандидатите се 
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определят от политическите нагласи на гласуващите и тяхното 
схващане за политическите нагласи на кандидатите. 

Според редица социално-психологически теории, тези нагласи 
към правителствената политика, които за хората са с по-висока 
степен на значимост, би трябвало да оказват съществено въздей-
ствие върху техния избор на президент, а нагласите с по-ниска 
степен на значимост биха имали относително по-слабо въздействие. 
Натрупаният в миналото доказателствен материал от изследванията, 
проверяващи тази хипотеза, я потвърждава в относително ниска 
степен. Кросник [13] проверява отново хипотезата, прилагайки по-
подходящи методи за анализ, като използва данните, събирани по 
време на кампаниите за президентски избори в САЩ през 1968, 
1980 и 1984 г. При новия анализ се открива, че степента на влияние 
на политическите нагласи на хората върху техния избор на канди-
дат за президент действително зависи от степента на значимостта на 
тези нагласи за тях, което потвърждава теорията. Анализът също 
така показва, че съществуват два механизма на това повишено 
влияние на нагласите: 1) хора, за които политиката е важна, са 
склонни да възприемат по-големи различия между нагласите на 
състезаващите се кандидати; и 2) значимите нагласи се явяват по-
достъпни в паметта, отколкото незначимите такива. [13,p.196] 

В изследванията на политическото поведение, според 
Далтон[10], се създава „драматично” увеличение на познанието за 
това как хората мислят за политиката, как стават политически 
активни и вземат политическите си решения. Емпиричните данни за 
нагласите на гражданите вече са налични в почти световен мащаб. 
„Разбира се това увеличено познание се появява като процесите и 
структурите в съвременна политика се трансформират в гражданска 
политика. Така макар да се знае повече за съвременните електорати, 
поведението на обществото става по-сложно и индивидуално, което 
ограничава способността да се обяснява поведението с най-общите 
модели.” [10, p. 912]  

Изследванията на политическите нагласи на Балканите се 
съсредоточават върху новите демократични промени, свързани с 
прехода и нагласите на гражданите илипо-точно – тяхната транс-
формация. „Трансформацията на политическите нагласи (което 
значи трансформация на политическата култура) е същностна за 
установяването на демократично общество. Установяването на 
демократични институции в тези страни е само началото. Демо-
крацията не може да бъде поддържана в общество без транс-
формиране на политическите нагласи и политическата култура на 
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гражданите. Политическата култура на гражданите трябва да 
съдържа чувство за отговорност за обществото и превръщането му в 
загрижено за човешките права и човешкото развитие” – пише 
Маркович в тази връзка. За съжаление, понастоящем получените в 
изследванията резултати, не са обнадеждаващи. Изследване, прове-
дено в Република Македония показва, че социализмът е все още 
доминиращата политическа идеология сред студентите, като почти 
80% от тях имат социалистически политически убеждения”. Друго 
изследване сред студентите показва, че интернализирането на 
политическите нагласи зависи от определени личностни черти.[15] 
Според Маркович “политическата култура е субективен психоло-
гически феномен, който се появява в процеса на взаимодействие 
между индивидите и политическата система”[15, p. 171]. Други 
концепции определят политическата култура като „рамка от 
нагласи, ценности и навици към правителството и политиката”[15, 
p. 171]. Тя смята, че в политическата култура на източноевропей-
ските страни присъстват много явно елементи на авторитаризъм, 
патернализъм, религиозни ценности и консервативни политически 
роли. Резултатите от изследването на Маркович показват, че 
нагласите не могат да се променят веднага след стартиране на 
прехода от една политическа система в друга, защото този процес 
протича бавно и зависи от „обективни политически и исторически 
фактори и субективни фактори, като личното преживяване на 
индивидите”.[15, p. 176] 

Ние, от своя страна, решихме от нов ъгъл да изследваме 
нагласите на хората към фискалната политика на правителството, 
тъй като преходът към пазарна икономика в Централна и Източна 
Европа следва да се интерпретира главно като промяна на нагласите 
на икономическите агенти спрямо икономиката.[2] В проект НП 
77/2012 г. на ИУ-Варна беше поставена задачата чрез използването 
на семантичен анализ да се изследват нагласите на българите към 
фискалната политика. В избора на стимулния материал се спряхме 
на пословиците и поговорките като концентриращи народностно 
обусловените възгледи за различните страни и важните ценности в 
живота на хората и по този начин изразяващи в най-голяма степен 
социалните нагласи към едно или друго явление. Изследването е 
интердисциплинарно и представя един напълно нов подход към 
някои икономически явления – опит да бъдат анализирани чрез 
нетрадиционни за икономиката – психологически методи. В този 
смисъл, то обогатява световния научен фонд за изследване на 
нагласите и представлява опит за прогнозиране на бъдещото 
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поведение на българските граждани в сферата на икономическите 
взаимодействия, повлиявани от типични за българите социални 
нагласи. Резултатите, получени в това изследване, ще бъдат 
представени в следващи публикации, след окончателната им 
обработка и анализ на данните. 
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Резюме: Изследването регистрира влиянието на редица организа-
ционни и демографски променливи върху проявите на просоциално пове-
дение, установява причините, които подтикват към висока ангажираност в 
работата и надвишаване на описаните по длъжностната характеристика 
задачи. Данните са обработени със стандартния пакет статистически про-
грами SPSS-16. 

Ключови думи: просоциално поведение в организациите, демограф-
ски променливи 

 
Увод 
Просоциалното поведение в организацията се утвърждава като 

положителна форма на поведение на служителите. Просоциалното 
поведение се разглежда като поведение, което не води след себе си 
изгоди за респондента, а носи облаги единствено на реципиента 
[11]. В литературата по организационна психология и управление 
на персонала се използва и термина гражданско организационно 
поведение. Разграничаването на двата термина е условно. Понятие-
то за гражданско организационно поведение е въведено от Денис 
Орган (Dennis Organ), който го определя като „скрито поведение, 
неразпознаваемо непосредствено и неопределено от формалната 
система от поощрения, но което помага за ефективното функцио-
ниране на организацията“ [13, 15]. Фокусът е насочен върху проя-
вите на алтруистични действия и лоялност на работното място [4]. 
Анализира се влиянието на организационни и демографски пока-
затели върху нагласите за надскачане на конкретните изисквания на 
работата и подпомагане благополучието и облагодетелстването на 
организацията. 

 
Методи 
Използваният изследователски метод е Въпросникът за 

просоциално поведение (Van Dyne, Graham, Dienesch, 1994), 
адаптиран за българските условия от C. Илиева �4�. Тази методика 
е изградена от 48 твърдения с пет подскали, характеризиращи 
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различните прояви на просоциалното поведение като многодимен-
сионален конструкт: лоялност, подчинение и участие, алтруиз-
мът, съгласие.  

Първите два фактора се интерпретират като лоялност и под-
чинение и са представени съответно с твърдения като: „Повечето 
хора: представят организацията в благоприятна светлина; добро-
волно се съгласяват да работят в извън работно време“, „Спазват 
стриктно правилата и инструкциите за работа“, „Независимо от 
обстоятелствата работата им е от най-високо качество“, както и с 
обърнатите айтеми, напр.: „Губят си времето, докато са на работа“, 
„Не спазват сроковете за работа, поставени от ръководството“. 
Трети, четвърти и пети фактор съответно отразяват социалното 
участие, иновативното и поддържащото високите стандарти 
участие, изпълнението на допълнителни трудови дейности. 
Примери за подскалата на участие са: „Насърчават другите и се 
изказват на срещи и събрания“, „Често правят творчески 
предложения на колегите си“, както и обърнати айтеми: „Трудно си 
сътрудничат с другите при съвместна работа и при работа по 
проекти“, „Присъстват само на задължителни срещи и събрания, 
свързани с работата“. 

Алтруизмът се установява с айтеми като: „Ориентират ново-
постъпилите, дори това да не се изисква от тях“, „Помагат на тези, 
които са отсъствали“. Общото съгласие се измерва с помощта на 
съждения, напр.: „Винаги идват на време на работа“, „Точни са“. 
Включени са айтеми от типа: „Помагат на тези, които са отсъст-
вали“, „Винаги идват на време на работа“, както и с обърнатите 
айтеми, напр.: „Губят си времето, докато са на работа“, „Не спазват 
сроковете за работа, поставени от ръководството“.  

Извадката включва 623 лица, за период 2011–2012 година. 
Въпросникът е раздаден без да се цели да се обхване конкретна 
група от хора и точно определена област за изследване. От 
валидните анкети се формират шест групи с над 100 изследвани 
лица от всяка, разделени в няколко сфери на дейност: търговия, 
услуги, туризъм, информационни технологии, образование и адми-
нистрацията.  

Данните са обработени със стандартния пакет статистически 
програми SPSS-16. 

Изведените променливи, дават възможност да се формулира 
основната цел на изследването: да се установи влиянието на 
просоциалното поведение върху феномени на личностно равнище. 
Очаква се по този начин да се потвърди допускането, че 
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просоциалното поведение изпълнява определена значима роля в 
организацията. 

За реализирането на целта се извеждат следните основни 
хипотези: 

1. Очаква се просоциалното поведение да бъде повлияно от 
редица независими променливи от организационен и демографски 
характер, напр. такива, свързани с определен пол, възраст, образо-
вание или съотнесени към статуса в организацията и трудовия опит, 
напр. заемана позициия в йерархията, общ трудов стаж, стаж в 
конкретната организация. Базирайки се на влиянието на изброените 
променливи се очаква да бъдат изведени конкретни различия, които 
да очертаят профила и спецификата на просоциалното поведение 
според изследваните сфери на дейност. 

2. Допуска се, че действието на различните прояви на просо-
циалното поведение, от една страна е синхронизирано и еднопо-
сочно, но от друга да влияе върху определени променливи. 

С цел да се докажат или опровергаят изведените хипотези се 
поставя следната задача: Да се изследва влиянието на независими 
променливи от личностен и организационен характер върху 
проявите на просоциалното поведение. 

 
Проверката на хипотезите се извършва чрез множество методи. 

Регресионният анализ разглежда изучаваните процеси като 
зависими от един или повече фактори, които в различна степен 
влияят върху тяхното протичане. Въведени са се две случайни 
променливи, между стойностите на които съществува линейна 
зависимост. Бета (β) е параметърът на линейното уравнение и се 
нарича регресионен коефициент. Бета (β) измерва изменението, 
което настъпва в явлението-следствие на явлението-фактор с цел да 
се изявят причинно-следствените връзки и съответните зави-
симости. 

В изследването е използван метода на множествената стъпкова 
регресия. От значение са данните на първата стъпка. Измерва се 
липсата на определената променлива в ситуациите на взаимо-
влияние. Представени са данни за стандартизираните и нестандар-
тизираните β-коефициенти на променливите и за степента на 
значимост. Въз основата на стандартизираните β-коефициенти е 
възможно директно сравняване и преценка на относителната тежест 
на всяка променлива. Тъй като се използват няколко зависими 
променливи, се въвежда като допълнителен коефициент ΔR2 — 
Adjusted R Square. Той показва процента на обяснената вариация. 
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За разкриване на степента на влияние на изследваните неза-
висими променливи възраст, пол, образование, общ трудов стаж, 
стаж в конкретната организация, йерархично ниво и брой на 
членовете в групата в конкретните сфери на дейност върху проя-
вите на просоциалното поведение е направен регресионен анализ. 
Статистическият процес, чрез който може да се осъществи провер-
ката на издигната хипотеза, се извършва със зависима променлива 
„прояви на просоциално поведение“. Целта е да се изявят 
причинно-следствените връзки и съответните зависимости. 

Резултатите от регресионния анализ (вж. Табл.1), извършен по 
метода на стъпковата регресия, не потвърждава изцяло издигната 
хипотеза. Установи се, че просоциалното поведение се повлиява от 
някои независими променливи в изследваните сфери на дейност. 
Регресионният анализ показа, че общия трудов стаж, стажът в 
конкретната организация, равнището в йерархията, образование-
то оказват влияние върху просоциалното поведение на алтруизма, 
участието и лоялността в сферите търговията и на администрацията.  

По-конкретно йерархичното ниво има отрицателно значение за 
проявите на алтруизъм на работното място (β=-0.207, р<0.01) като 
обяснената вариация е 4%. Управленският модел е съсредоточен 
към външно поддържане на организацията и индивидуализма в 
просоциалното поведение. Главната задача на управлението е да 
води другите към производителност и добри резултати чрез внасяне 
на вътрешна конкуренция. В същото време според изследваните 
лица в сферата на търговията влиянието на йерархията в 
организацията се оказва положително за проявите на участие 
(β=0.212, р<0.01) с процент от вариацията 5%. Изведените данни 
потвърждават направените изводи за търсенето на всички възможни 
начини за активна включеност в организационната общност.  

Резултатите от множествената стъпкова регресия показват, че 
нивото в йерархията съдейства за информираност и заинтересо-
ваност за организационните дейности. Статусът също така улеснява 
споделянето и обсъждането на нови идеи. 

При прилагането на регресионния анализ в сферата на търго-
вията се регистрира отрицателно влияние на променливата образо-
вание върху лоялността в организацията (β=-0.252, р<0.01) като 
обяснената вариация е 6%. Най-вероятно идентификацията с работ-
ното място е слаба, тъй като перспективите за своето развитие 
изследваните лица виждат на друго поприще, а настоящето работно 
място приемат като част от професионално си развитие. 
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Табл. 1 Влияние на изследваните независими променливи 
върху проявите на просоциалното поведение 

Независ. 
променливи 

 
Просоц. 
поведение 

Общ 
трудов 
стаж 

Конкретен 
стаж 

Йерархично 
ниво 

Образование 
 

Алтруизъм   
За търговия 
– β=-0.207*, 
ΔR2 =0.04 

 

Участие 
За админ. -
β=0.253*, 
ΔR2 =0.07 

За админ. - 
β=-0.240*,  
ΔR2 =0.11 

За търговия 
– β=0.212*, 
ΔR2 =0.05 

 

Лоялност    
За търговия 
– β=-0.252*, 
ΔR2 =0.06 

 
***p < 0.001; **p < 0.01; *p <0.05 

 
Първата променлива, която влиза в регресивното уравнение и 

запазва значимото си влияние и на последната стъпка е общият 
трудов стаж върху проявите на участие в сферата на админист-
рацията (β = 0.253, р<0.01) като обяснената вариация е 7%. Поло-
жителното влияние на общия трудов стаж се изразява в пълна и 
отговорна включеност в живота на организацията. Според 
изследваните лица е важно присъствието на срещи и събрания, 
които не са задължителни, но подкрепящи организационната 
общност.  

По друг начин стоят нещата с променливата стаж в кон-
кретната организация. Според данните от регресионния анализ 
самостоятелната променлива оказва отрицателно влияние върху 
проявите на участие в организацията (β=-0.240, р<0.01). Подобно 
отношение се предсказва в 11% от случаите. Така участието в 
дейността на организацията в сферата на администрацията зависи 
от продължителността на трудовия стаж. 

 
Изводи 
Издигнатите хипотези, че демографските променливи имат 

силна детерминираща роля върху просоциалното поведение се 
потвърдиха частично, тъй като регистрираните ценностни ориента-
циите са отрицателни и средни като въздействие. Процентът на 
обяснената вариация не е висок. Следователно, изследваните демо-
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графски променливи детерминират слабо проявите на просоциал-
ното поведение. 

Въз основа на проведения регресионен анализ могат да се 
направят следните изводи. Изследването на различията в предпо-
читанията на респондентите извежда статистически значими стой-
ности единствено в сферите на търговията и на администрация. 
Липсата на влияние на демографските показатели в останалите 
сфери на дейност може да се приеме, че е свързана с устойчиви 
нагласи за възприемане на работното място. 

Установи се, че проявите на просоциалното поведение, върху 
които демографските променливи влияят са алтруизм, участие и 
лоялност. В сферата на администрацията общият и конкретният 
трудов стаж оказват влияние върху проявите на участие.  

В сектор търговия се извеждат тенденции за осъзнати и 
целенасочени прояви на оказване на доброволна помощ на колеги и 
защита на организационните интереси. Те могат да бъдат обвърза-
ни, както с динамичните промени във външната среда, така и с 
постигането на контрол върху изпълнението. Резултатите от регре-
сионния анализ показват, че заеманата позиция в организационната 
йерархия най-силно детерминира проявите на алтруизъм и участие 
в сферата на търговията. Така служителите признават важността и 
значението на информираността и заинтересоваността към орга-
низацията. Образованието влияе отрицателно върху лоялността към 
организацията в същата сфера.  

В заключение може да се каже, че поставянето на ударение 
само върху процесите в самата организация може да затрудни 
формирането на просоциално поведение. Гъвкавостта е следствие 
на промените във външните фактори, повече, отколкото на между-
личностна подкрепа и съгласие с правилата в организацията. 
Проявява се предимно поведение на участие. То е свързано с 
активната и отговорна включеност при самоуправлението на 
общността по предписаните пътища. Това предполага висока степен 
на отговорност и включеност.  

Данните от настоящия анализ могат да се използват поло-
жително в две насоки: от една страна да помогнат за повишаване 
общата професионална компетенстност чрез комуникация, от друга 
– да идентифицират проявите на просоциално поведение, които 
биха повишили ефикасността и ефективността в организацията. 
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ПРОУЧВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ В ЛИЧНОСТНИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ СТУДЕНТИ  

 
Силвия Цветкова 

Медицински университет Плевен, България,  
Факултет “Обществено здраве”, Сектор “Педагогика и 

психология”; E-mail: scvetkova@mu-pleven.bg, 
 
Резюме: Последните години във фокуса на образователната политика 

у нас, успоредно с усилията за оптимизиране качеството на обучението в 
системата на висшето образование, се обръща сериозно внимание на 
ключовите компетенции, които съдействат завършващите обучението си 
студенти да се адаптират по-лесно към динамичните промени, нараства-
щите професионални и социални изисквания. В състава на ключовите 
компетенции са социалните, базирани на личностните и интерперсо-
налните компетентности. Материалът обсъжда резултатите от свободно 
структурирана анкета, проведена сред студенти III курс специалност 
„здравни грижи” и ОКОЗ, с предложения за ранжиран избор на 
характеристики. Анкетирани са общо 64  студенти. Данните са обработени 
с StatGrafWin. Направеното проучване има за цел да маркира последващи 
инициативи, насочени към формиране и стимулиране на „гъвкавите 
умения” у студентите.     

Ключови думи: ключови компетенции, гъвкави умения, качество на 
образованието, успешна реализация   

 
Въведение  
 
Според прогнозите през 2020 г. за повече от една трета от 

работните места в ЕС ще се изисква диплома за висше образование, 
докато нискоквалифицираните работни места ще бъдат едва 18%. 
Експертите от Европейската комисия считат, че европейските дър-
жави трябва да ревизират начина, по който системите за образо-
вание и обучение могат да осигурят необходимите умения за пазара 
на труда [6,7]. Според Петров и Атанасова „новата култура за учене 
може да се разглежда като фундамент на образованието за 
устойчиво развитие” [3;65].  

На заседание от 12 май 2009 Европейският съвет приема 
стратегическа рамка за европейско сътрудничество в образованието 
и обучението (Strategic framework for European cooperation in 
education and training 2020) (публ. 28.05.2009). 

Експертите от Европейската комисия в доклада си от м. януари 
2010 г. отчитат недостиг от необходимите гъвкави умения на фона 
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на високия брой нискоквалифицирани лица, резултатите от дем-
ографската криза и слабата връзка между образованието и пазара на 
труда. Тези констатации дават основание да се предприемат мерки, 
включително повишаване на инвестициите в образованието, свър-
зани с идеята за усъвършенстване, адаптиране и разширяване на 
уменията чрез образователния процес.   

В Европейската квалификационна рамка (ЕКР), са използвани 
8 референтни равнища, базирани на резултатите от ученето и 
дефинирани на база знания, умения и компетентности. Знанията, 
уменията и компетентностите трябва да са съответстващи на 
нуждите на пазара на труда [7].  

Ключовите компетенции съчетават в себе си знания, умения и 
нагласи. Те са съществени за съвременното общество и чрез тях се 
гарантира гъвкавост и адаптивност към динамичните промени на 
трудовия пазар. Имат отношение към иновациите, конкурентоспо-
собността, мотивацията, удовлетвореността от трудовата реализа-
ция и качеството на труда [8]. Съгласно доклада на Дивизиа, 
решението на Европейския съвет от 2008 г. е за “по-доброто 
интегриране на ориентирането през целия живот в стратегиите за 
учене през целия живот”, с което се извежда първия приоритет: 
насърчаване на придобиването през целия живот на умения за 
управление на кариерата. Подчертава се значението на социалните, 
гражданските и междукултурните компетентности [1]. 

Ключовите компетенции включват и умения за управление на 
кариерата. Съгласно Рамката за образование и обучение 2020 
“уменията за управление на кариерата се отнасят до набор от 
компетентности, които предоставят структуриран начин както на 
отделния индивид, така и на група хора, да събират, анализират, 
синтезират и организират информация, свързана с тях самите, с 
тяхното образование и професионално развитие”[2]. Планът за 
гъвкава сигурност „flexicurity” се разглежда като резултат от 
обновяването на Лисабонската стратегия и структурираната Рамка 
за образование и обучение 2020. Новата концепция за гъвкава 
сигурност (flexicurity) днес се превръща в „крайъгълен камък за 
политиките по заетостта” [8].  

В състава на ключовите компетенции се причисляват социал-
ните, базирани на личностните и интерперсоналните компетент-
ности, които позволяват на младите хората да участват по ефекти-
вен начин в социалния и професионалния живот. Съществено място 
се отделя на въпроса за мотивираността за учене и постигане на 
успех [4].   
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Проучване 
През настоящата учебна година е проведена свободно 

структурирана анонимна анкета на принципа на случайния подбор 
сред 119 студента специалности: „медицина”, „медицинска рехаби-
литация и ерготерапия”, „опазване и контрол на общественото 
здраве”, „медицинска сестра” и „акушерка” за идентифициране на 
приоритетите в личностните и професионалните нагласи. 

Коментирани са резултатите на общо 64 студента от профе-
сионалното направление „Здравни грижи” 51 студента: специал-
ности „Медицинска сестра” – 31 и „Акушерка” – 20 и 13 студента 
от специалността „Опазване и контрол на общественото здраве”, 
Факултет „Обществено здраве” (фиг.1). 

Анкетата съдържа кратки демографски данни и три въпроса с 
предложени характеристики и показатели за ранжиран избор. 
Използвана е статистическа програма за обработка на данните 
StatGraf. 
 

 
 

Фигура 1. Разпределение на анкетираните лица по специалности 
 
Въпрос 1: Посочете четири важни според Вас характеристики, 

които са необходими за успешната реализация на завършващите 
студенти, като ранжирате отговорите от 1 до 4. 

Фиг. 2 и 3 демонстрират разпределението на отговорите на 
студентите по здравни грижи в относителни дялове и в брой. 
Установи се връзка между специалността и номинацията на профе-
сионална компетентност (x2=8.96; р=0.02) като водеща сред пред-
почитаните умения и качества.  
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Общо 47 (92%) студента по това професионално направление 
са посочили професионалната компетентност като условие за 
успешна реализация, като са я поставяли на различни позиции 
(фиг.3). 21 (75%) анкетирани от специалност „медицинска сестра” 
от общо 28 са поставили на първо място професионална компе-
тентност. На тази позиция са я посочили 8 лица (44%) от общо 18-
те „акушерка”.  
 

 
 

Фигура 2. Разпределение на отговорите на студентите по здравни 
грижи на първи въпрос в брой 

 

 
 

Фигура 3. Разпределение на отговорите на студентите по здравни 
грижи по показател „професионална компетентност” 
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За двете специалности по здравни грижи 36 (71%) студента 
отчитат уменията за работа в екип като предпоставка за успешна 
реализация, 19 от които я поставят на трето и 8 – на второ място.  

Съществува връзка между специалността и избора на кому-
никативността като качество. От общо 29 (57%) студента, 10 я 
отбелязват на второ място по значимост сред необходимите качест-
ва (x2 = 8.45; р = 0.03). 

Не се открива връзка между специалността и  характеристиката  
култура на общуване, валидно за 22 (43%) анкетирани, разпреде-
лени по равно в двете специалности.  

 

 
 

Фигура 4. Разпределение по брой отговорили студенти на първи 
въпрос от специалност ОКОЗ 

 
Фигура 4 показва ранжирания избор на студентите специал-

ност „опазване и контрол на общественото здраве” на необходимите 
предпоставки за успешната професионална реализация. Подобно 
резултатите на предходните две специалности, тези студенти са 
определили като приоритетни професионалната реализация, кому-
никативността и уменията за работа в екип.  

Отчита се влияние на пола при избора на показател 
„самодисциплина” (55% от студентите са мъже). 

От статистическата обработка на резултатите се установява, че 
от трите специалности общо 58 (90%) студенти са посочили като 
отговор професионалната реализация. Общо 38 (59%) я номинират 
на първо място, 7 (11%) – на второ, 7 (11%) на трето и 6 (9%) на 
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четвърто. Съществува статистическа зависимост между специал-
ността и избора на характеристиката (x2=11.84, p=0.05; Cramer=0.32, 
p=0.04).  

Отчита се връзка между специалността и номинацията на 
показател комуникативност при x2=12.16, p=0.05; Cramer=0.45, 
p=0.03. Съществува слаба връзка между специалността и избора на 
екипните умения за бъдещата реализация.  

 

 
 

Фигура 5. Разпределение на резултатите при студентите от двете  
професионални направления в брой  

 
Въпрос 2: Посочете четири водещи за Вас мотива, които биха 

Ви направили успешни при търсене на работа и кариерно развитие, 
като ги ранжирате от 1 до 4 (заплата, условия на труд, добър 
колектив, престиж, допълнително материално стимулиране, въз-
можности за квалификация, организация и ръководство, близост до 
дома). 

Фигура 5 илюстрира разпределението на отговорите в брой при 
студентите от двете професионални направления: здравни грижи и 
опазване и контрол на общественото здраве. 

41 (80%) от анкетираните студенти в първата група посочват 
заплатата като основен мотив при търсене на работа и кариерно 
развитие, като половината от тях (51%) я номинират на първо 
място. Няма връзка между показателя специалност и номинациите: 
добър колектив и условия на труд. Първата от които е посочена от 
общо 39 (76%) и втората – от 38 (75%) студенти. 

Общо 35 (69%) студента са посочили възможността за пови-
шаване на квалификацията без да има съществени различия между 
двете специалности.  
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При втората група се отчита сходна тенденция при 
номинирането на основните мотиви: заплата, условия на труд, 
възможности за квалификация, организация и ръководство. 

Статистическата обработка на резултатите показва, че 
специалността не е значим фактор при определяне на определяне на 
резултатите. Съществува връзка между пола и посочените отговори 
Cramer=0.32, p=0.02, което по-категорично би се потвърдило при 
разширяване на извадката. 

 
Въпрос 3: В какви случаи се подчинявате безпрекословно (от 1 

до 5, отговори:  винаги, когато е свързано с работата; винаги, когато 
ръководството го изисква; винаги, защото е професионално умение; 
първо трябва да преценя; мисля, че човек не бива да се подчинява 
безпрекословно, а по принцип; по скоро не съм склонен/а  да се 
подчиня; винаги, когато се подчинявам, се чувствам подтиснат/а; 
избягвам да коментирам конкретната ситуация пред ръководството;  
предпочитам да обсъдя заповедта с ръководителя или старши 
колега; имам проблеми с безпрекословното подчиняване) 

Най-голям общ брой анкетирани студенти от двете специал-
ности „медицинска сестра” и „акушерка” - 40 (78%) са посочили в 
различна степен на ранжировка отговора „първо трябва да 
преценя”.  

На второ място предпочитаният отговор е свързан с обсъждане 
с ръководител или старши колега, валидно за 34 (67%) от анке-
тираните от двете специалности. 

Безпрекословно биха се подчинили 32 (63%) от тази група 
студенти, като няма връзка с вида на специалността, в която се 
обучават.  

Фигура 6 илюстрира в сравнителен план отговорите при двете 
групи студенти. Сходният профил на диаграмата показва, че 
откритите разлики не се явяват съществени. При анализа, бихме 
отчели спецификата на професионалната подготовка, вида учебна 
практика и сферите на приложение на отделните специалности.  
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Фигура 6. Разпределение на отговорите от трети въпрос на 
студентите от двете специалности в  брой  

 

 
 

Фигура 7. Разпределение на отговорите от трети въпрос на 
анкетираните в  брой  

 
Както се вижда от фиг. 7. 51 (80%) анкетирани са отговорили с 

„първо трябва да преценя”, последвано от „предпочитам да обсъдя с 
ръководителя или старши колега” 45 (70%) и „винаги, когато 
ръководството го изисква” 39 (61%). Половината и над половината 
студенти са посочили в ранжиран вид отговорите:  винаги, когато е 
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свързано с работата (58%), избягвам да коментирам ситуацията 
(55%) и винаги, защото е професионално умение (52%). 

17 (27%) студента винаги, когато се подчиняват, се чувстват 
подтиснати, 17 (27%) по-скоро не са склонни да се подчинят и 20 
(31%) подкрепят отговора, че имат проблем с безпрекословното 
подчиняване.  

Съществува процентна разлика по отношение общия брой 
анкетирани по професионални направления: 46% студента от спе-
циалност ОКОЗ са подкрепили отговора и 27% студента специал-
ност „здравни грижи” (ранжиран и от двете групи на трето, 
четвърто и пето място). 

 
Изводи 
• Анкетираните студенти поставят на първо място профе-

сионалните умения за успешната реализация, следвани от: умения 
за работа в екип, комуникативни умения и култура на общуване. С 
малко позовавания са: умение да се следват инструкции, умения за 
преодоляване на конфликт и  привлекателност.  

• Изборът на мотивите за намиране на работа и кариерно 
развитие, ранжирани по низходящ ред, са: заплата, добър колектив, 
условия на труд, възможност за повишаване на квалификацията, 
следвани от: организация и ръководство, допълнително материално 
стимулиране, престиж и близост до дома. За студентите 
специалност „опазване и контрол на общественото здраве” по-
напред се изместват отговорите „възможност за повишаване на 
квалификацията” и „престиж”. 

• Студентите третокурсници биха се подчинявали безпре-
кословно в бъдещата си работа, като 80% трябва първо трябва да 
преценят, 70%  биха обсъдили с ръководителя или старши колега и  
61% биха направили това, когато ръководството го изисква. На 
трета позиция по брой позования при 61% от студентите по здравни 
грижи се позиционира отговора „щом  работата  го изисква”.  

• Приблизително една трета от анкетираните са споделили, че 
се чувстват подтиснати, когато се подчиняват изрично или че имат 
проблеми в това отношение.  

 
Заключение 
 
Ключовите компетенции очертават кръга от гъвкави умения 

(soft skills), които правят академично подготвения специалист по-
лесно реализуем и кариерно ориентиран на фона на  нарастващите 
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критерии на пазара на труда. Ескалирането на конкурентоспособ-
ността сред младите специалисти отправя предизвикателства към 
висшето образование, което трябва да отговори на съвременните 
изисквания, отразени в стратегическите документи на обединена 
Европа.  

Стратегиите, посредством които тези гъвкави умения ще бъдат 
изграждани са в проект, но във всички случаи за тяхното формиране 
са необходими нови професионални умения за преподавателите във 
висшите училища в областта на психологията и педагогиката. 

Проведената анкета показа необходимостта от развитие на 
умения като екипност, комуникативност, справяне със стреса, 
преодоляване на конфликти, самодисциплина, умения да се следват 
инструкции и др. (персонални и интерперсонални компетенции), 
необходими за успешната реализация на студентите. Те са необ-
ходими, успоредно с професионалните умения, за да бъде човек 
успешен, ефективен, удовлетворен  и насочен към  самоусъвър-
шенстване. 
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Резюме: Нарушенията в развитието до скоро бяха приоритетна 

област на изучаване и специфична  подготовка за сравнително тесен кръг 
от специалисти. В качеството си на член нa ООН и на ЮНЕСКО, с 
активната си позиция на пълноправен член на Европейския съюз, в стра-
ната са ратифицирани редица световни декларации и конвенции, отнасящи 
се до защита правата на човека, до законодателните стандарти за свобода, 
равенство и равен шанс за всички. Целта на проучването е да се установят 
нагласите на студенти от МУ Плевен за разбиране и интерпретиране 
проблемите на лицата с увреждания. За тази цел бе проведена анкета сред 
общо 75 студента. Свободно структурираната анкета води до  натрупване 
на значително по-голям обем информация, но за нуждите на доклада са 
 дискутирани само част въпросите: дефиниране на понятието, ориентация 
в исторически аспект, ранжиране на актуалните проблеми на хората с 
увреждания. Резултатите са обработени с Exsel и StatGraf. Получените 
данни позволяват извеждането на изводи, които директно кореспондират с 
потребността студентите да изучават дисциплини, които ги правят успеш-
ни в практиката при взаимодействие с такива пациенти  

Ключови думи: увреждания на развитието, лица с увреждания, 
социален модел, информираност на студентите  

 
Въведение  
 
Важен индикатор за зрелостта на всяко общество е отно-

шението му към най-уязвимите групи, каквито са хората с увреж-
дания. Лицата, които се различават по здравен статус, психично, 
социално и личностно функциониране, по спецификата на потреб-
ностите си, в една или друга степен са поставени в по-неблаго-
приятно в сравнение с останалите положение. Темата за нагласите 
на различните социални групи по отношение възприемането и 
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разбирането на проблемите на хората с увреждания, е актуална, 
защото чрез нея може да се идентифицира зрелостта на обществото. 
Много често на хората с увреждания се гледа единствено през 
призмата на медицинските грижи. При този подход, хората с 
увреждания се възприемат като болни, от тук следва неразбиране и 
подценяване на нуждите, правата и потенциала им, а резултатът е 
изолация, неприемане, разграничаване - факт, който все още има 
реални измерения.  

В Следосвобожденска България в разбирането на лекарите и 
педагозите за отношението към лицата с увреждания се откриват 
идеи от съвременната концепция. В чл. 23 от Закона за народното 
просвещение (1891) е записан текст, който показва, че за децата с 
увреждания се откриват “особени” училища. С това България се 
нарежда между онези страните, които още през XIX в. декларират 
готовност за осигуряване правото на обучение на увредените деца.  

Като член но ООН и на ЮНЕСКО, в страната са ратифицирани 
всички световни декларации и конвенции, отнасящи се до защита 
правата на човека,  до законодателните стандарти за свобода, 
равенство и равен шанс за всички: Закон за интеграция на хората с 
увреждания, Национална стратегия за равни възможности на хората 
с увреждания, Интегриран план за прилагане Конвенцията на ООН 
за правата на детето 2006-2010г., Национален план за интегриране 
на деца със специални образователни потребности и/или с хронични 
заболявания в системата на народната просвета 2004–2007г., Закон 
за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила 
на детето, Закон за народната просвета и Правилник за прилагане на 
Закона за народната просвета, Национална стратегия за закрила и 
социална интеграция на децата с увреждания, Национален план за 
интегриране на деца със специални образователни потребности 
и/или с хронични заболявания, Наредба №1/23.01.2009 за обучение 
на деца и ученици със специални образователни потребности  и/или 
с хронични заболявания и други документи.  

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с 
увреждания 2008-2015 г., предвижда конкретни мерки за премах-
ване на съществуващите бариери (психологически, образователни, 
социални, културни, професионални, финансови и архитектурни)  
пред социалното включване и равноправната интеграцията на 
хората с увреждания.  

Относно динамиката в броя на специализираните институции 
(200/2001- 2011/2012), по данни на НСИ, се отчита редукция, която 
в следващите години ще осъществи идеята за деинституализация 
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(Национална стратегия ”Визия за деинституционализация на децата 
в Република България”) и оптимална интеграция. В настоящия 
момент оздравителните училища са 13, за умствена изостаналост – 
48, възпитателни училища – интернати 4, социално-педагогически 
интернати – 4, за деца с увреден слух, нарушено зрение и логопе-
дични – 6. 

Днес, когато се дискутират проблемите на хората с уврежда-
ния, вниманието към тях се измества - от обект на грижи и благо-
творителност към личности с индивидуален уникален потенциал.   

 
Проучване 
Целта на проучването е да се установят нагласите на студенти 

от МУ Плевен за идентифициране и разбиране на проблемите на 
лицата с увреждания. За целта бе проведена анкета сред общо 75 
студента от специалностите “Медицинска сестра” - 38 студента III 
курс, „Акушерка” - 27 студента (16 - III  и 11- II курс) и „Опазване и 
контрол  на общественото здраве” – 10 студента III  курс (фиг.1). 

Методика. Използван е метода на свободно структурирана 
анкета, която включва общо 18 въпроса: 7 с демографски данни  и 
11 въпроса (три които отворени). За обработка са използвани  
програмите Exsel  и  StatGraf. 

Анкетата води до натрупване на по-голям обем информация, 
но за нуждите на доклада са  дискутирани само част от въпросите: 
дефиниране на понятието „увреждане”, ориентация в исторически 
аспект, ранжиране на актуалните проблеми на хората с увреждания.  
 

 
 

Фигура 1. Разпределение на анкетираните лица по специалности 
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Фиг. 2 илюстрира разпределението на отговорите въпроса 
„Какво разбирате под понятието “увреждане”.  
 

 
 

Фигура 2. Разпределение на отговорите за определяне  
на понятието „увреждане” 

 
Графиката на фиг. 2 показва, че половината от студентите 

(51%) определят увреждането като вродено или придобито нару-
шение, следвани от 23%, които са на мнение, че увреждането е 
болестно състояние.  Има статистическа връзка между възрастта на 
студентите и отговора, че под увреждане се разбира вродено или 
придобито нарушение на развитието (Cramer = 0.32, p= 0.01). 

Твърдението е подкрепено от общо 37 (61%) студента от голям 
и малък град и от 9 студента (64%), които живеят в малко населено 
място (Cramer = 0.30, p= 0.05). 

 

 
 
 

Фигура 3. Разпределение на отговорите за информираността на 
студентите относно местата в миналото, в които лицата с увреждания  

са получавали помощ 
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Фигура 3 илюстрира разпределението в относителни дялове на 
отговорите на въпроса, дали студентите са запознати къде в 
миналото лицата с увреждания са получавали грижи и помощ.  Не 
се отчита генериране на отговори в подкрепа на само на едно 
твърдение. Прави впечатление, че само 2% от анкетираните са 
посочили, че в миналото лицата с увреждания са получавали помощ 
в малки населени места.  

 

 
 

Фигура 4. Разпределение на отговорите относно промяната на нагласите 
на обществото към лицата с увреждания (в брой) 

 
39 студента (53%) са убедени, че нагласите на обществото към 

хората с увреждания са се променили, 20 (27%) – са на противо-
положното мнение, а 14 (19%) не могат да отговорят еднозначно 
(фиг. 4).  

 
Таблица 1. Разпределение на подкрепилите твърденията  

(в брой и %) 
Твърдения Брой % 

 
Виждал/а съм негативно отношение към човек с 
увреждане  

 
26 

 
35 

Придържам се към обществено поведение, 
свързано с разбиране и добронамереност към 
хората с увреждания 

31 41 

Считам, че животът на такива деца ще бъде по-
добър в специализирани места 

26 35 

Различието трудно се възприема от повечето хора 32 43 
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Мисля, че науката ще напредне в значителна 
степен и в бъдеще проблемите им ще са 
преодолими 

20 27 

Днес по-скоро се говори повече и се прави по-
малко в насока интегриране 

28 37 

Разбирам добре трудностите, пред които са 
изправени хората с нарушено развитие и техните 
близки  

33 44 

 
Таблица 1 показва разпределението на студентския избор в 

брой и % относно формулирани твърдения. Получените резултати 
са съобразно инструкцията за посочване на три, важни за 
студентите, твърдения от общо 11 предложени (табл. 1).  

Освен тези резултати, към въпроса се причисляват и твърдения 
с по-малко позовавания:  

Само двама (3%) студента споделят твърдението, че по време 
на обучението си твърде малко научават за проблемите на такива 
хора. Трима (4%) – че реформата в образователната ни система за 
интеграция е трудно напълно изпълнима. 13 студента (17%) са убе-
дени, че именно студентите от медицинските университети трябва 
да получават комплексна подготовка за идентифициране, консул-
тиране и насочване на такива пациенти.  

Един от отворените въпроси е насочен към установяване на три 
увреждания, за които студентите са убедени, че имат изчерпателна 
информация. 

29 (76%) от студентите III курс специалност „медицинска 
сестра” са назовали повече от едно увреждане, изведено в теорията. 
От общо 16 анкетирани специалност „акушерка” III курс 6 (38%) са 
посочили увреждания, като: сетивни увреждания, интелектуални  
увреждания, неподвижност на крайник; трудова злополука; глухота, 
слепота; инвалидност; чернодробна цироза, хидроцефалия, рак на 
млечната жлеза, синдром на Даун, ДЦП. 

Прави впечатление по-слабата информираност при акушерки II 
курс и добрата ориентация сред студентите специалност „опазване 
и контрол на общественото здраве” III курс 6 (60%) от общо 10 
студента. Последните две групи анкетирани не са изучавали до 
момента дисциплини по учебния план, които систематизират 
подобни знания.  

16 студента (21%) посочват като източник на информация 
дисциплината сестрински грижи при деца и възрастни с уврежда-
ния; 15 студента (20%) – медицинска генетика; 14 студента (19%) - 
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концептуална рамка на нарушенията в развитието (свободно 
избираема дисциплина за една специалност);  13 студента (17%) – 
детски болести и 10 студента (13%) – вътрешни болести. 

 

 
 

 
 

Фигура 5. Разпределение на отговорите от въпроса кои са най-важните, 
според студентите, проблеми, които срещат хората с увреждания (в брой)  

 
На фигура 5 се вижда разпределението в брой на подкрепени 

по три, важни според студентите проблеми, които срещат децата и 
възрастните с увреждания у нас. Доминират: разбиране от околните 
34 (45%), финансова независимост 31 (41%), адекватна социална 
помощ 30 (40%), интегриране 28 (37%), осигурен достъп до всички 
обществени места 24 (32%). 

Едва 8 (11%) студента са посочили като проблем диагностици-
рането, 9 (12%) - обучението в дейности от ежедневния живот и 
самообслужване. Само 6 (8%) студента считат медицинската реха-
билитация като проблемна област, независимо, че твърде малък 
брой от хора с увреждания имат право да я ползват по здравна каса. 

 
Изводи 
 Половината от анкетираните (51%) се придържат към дефи-

нирането на понятието “увреждане” като ”вродено или придобито 
нарушение в развитието”, а 23% го определят като “болестно 
състояние”. Основание, което показва нуждата от еднозначно 
дефиниране на понятието от изучаваните дисциплини и което 
предполага използване на интердисциплинарния подход. 

 27% считат, че в миналото такива лица са обект на болнична 
грижа; по 20% разпределят мнения, че това се е случвало в големи 

а) Диагностика
б) Терапия 
в) Адекватна социална помощ  
г)  Разбиране от околните 
д)  Интегриране 
 е) Подходяща и поддържаща 
здравна грижа 
 ж)  Финансова независимост 
з) Осигурен достъп до всички 
обществени места 
и) Медицинска рехабилитация 
й)  Психологическа помощ 
к) Обучение в дейности от 
ежедневния живот и 
самообслужване 
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градове и в специализирани институции. Едва 2% са на мнение, че 
грижата и помощта са били давани в малки населени места. 31% 
доверяват, че им липсва информация. Възниква потребност от по-
задълбочено изучаване на историята на специалното образование. 

 39 (52%) от всички анкетирани са категорични, че днес се е 
променила нагласата на обществото към лицата с увреждания. 20 
(27%) не са съгласни и 14 (19%) нямат мнение.  

 Прави впечатление, че от 13 до 21% от всички анкетирани 
студенти са посочили различни изучавани дисциплини като източ-
ник на такива знания, които за съжаление не поддържат единна 
квалификационна рамка и единна терминологична база. Това се 
забелязва и по отношение на включване на уреждания, следствие 
инфекции, трудова злополука, болестен процес (чернодробна 
цироза, рак на млечната жлеза, диабет) и др.  

 Студентите подкрепят твърденията, че са съпричастни на 
трудностите, които имат такива лица - 33 (44%); че различието 
трудно се възприема от повечето хора -  32 (43%); подкрепят  поло-
жителното обществено поведение и добронамереност - 31 (41%). 

 Независимо от по-горните резултати, само 13 (17%) считат, че 
именно студентите от медицинските университети трябва да 
получават комплексна подготовка за диагностициране, консулти-
ране и насочване на случаи на увредено развитие.  

 
Заключение 
Нормативната база у нас еднозначно определя новата политика 

за разбиране, интерпретиране и приложение на социално ориенти-
рания (нормоцентристки) подход спрямо хората с увреждания.  

Направеното в тази насока е немалко: от сянката на изолация 
към фокуса на общественото внимание; от сегрегация към интег-
риране, от институционализъм към деинституционализъм.  

В унисон с динамичните процеси в специалното образование 
се налага добра информираност на обучаващите се в сферата на 
здравеопазването, които най-често в практиката са професиона-
листите, към които както лицата и техните близки се обръщат за 
помощ и съвет.  

Проведеното проучване доказва необходимостта от тематичен 
курс за всички специалности, посредством който подготвяните 
специалисти ще придобият необходимите знания и умения за 
идентифициране, диференциално разграничаване, определяне на 
силните и слаби страни в развитието и потребностите на лицата с 
увреждания.  
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АГРЕСИЯТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ КАТО ФУНКЦИЯ  
ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА И ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ 

 
Д-р Теодор Гергов 

ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград, teodor@swu.bg 
 
Резюме: Статията отразява резултатите от проведено мащабно 

изследване сред стари хора в България. Цел на изследването бе да проучи 
влиянието на факторите семейна среда и трудовата заетост върху 
агресията на лица от третата възраст. И двата фактора се оказаха значими 
предиктори на различия относно агресията при отделните категории лица. 
Установено бе, че наличието на семейна среда и трудовата заетост 
повлиява положително агресията в изследвания възрастов период. 

Ключови думи: агресия, семейна среда, трудова заетост, старост 
 
Агресията е един от централните въпроси на психологията в 

последните години. На нея са посветени множество разработки, но 
проявлението и в старческа възраст остава все още слабо проучено. 
Въпреки различията в дефинирането на агресията от различните 
автори, прави впечатление, че на нея основно се гледа, като на 
преднамерено и целенасочено действие, чиято цел е да нанесе вреда 
(Бэрон, Ричардсон, 1994; Тодорова, 1990; Пирьов, 1989). Безспорно 
е, че едно действие може да се определи като агресивно или не в 
зависимост от социалния контекст, в който се извършва. Различните 
общества предлагат вариативност на нормите в тази насока 
(Силами, 1996). 

В съвременната психология се поставя въпроса за необходи-
мостта от разграничаването на понятията агресия, агресивни дей-
ствия, агресивно поведение. Спирайки се по-подробно на този 
проблем Йо. Зографова (1987) посочва, че съществуват редица 
основания за тяхното логическо разграничаване. Когато за агресив-
ността се говори като за ситуативна реакция, удачна е употребата на 
термините агресия или агресивни действия. При наличие на 
повторяемост на агресията вече е логично да се говори за агресивно 
поведение. В случаите, когато е насочена към самия себе си, 
агресията се проявява като автоагресия и съдържа елементи на 
самонараняване, а в крайния си вариант и опити за самоубийство. 

Много са концепциите и подходите за изучаване на агресията. 
Редица автори, работили по проблема обобщават тяхното придвиж-
ване от идеята за основно вродения характер на агресията, до 
възгледа, който подчертава научаването на агресията като начин за 
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решаване на междуличностни конфликти (Нешев, 2010; Зографова, 
2001; Anderson, Bushman, 2002).  

Класификациите на видовете агресия са в тясна връзка с 
нейните функции. Най-популярната от тях е тази на Бърковиц и 
Фишбах. Те разделят агресията на враждебна, насочена към нара-
няването на друг човек и инструментална, която представлява 
усилие да се получи някаква изгода (по Голдстейн, 2008). Е. Фром 
(1994) разграничава защитна агресия, която е полезна и биоло-
гически целесъобразна и злокачествена, която не е програмирана 
биогенетично. 

Йо. Зографова обобщава и други класификации, според една от 
които агресията може да се раздели според начина и директността 
на извършването си на: пряка-непряка, активна-пасивна; физическа-
вербална и т.н. Н. Левитов също отделя инструменталната агресия 
като вид, но прибавя и нови два – инициативна и отбранителна. 
Интересна е и типологията на Фрончек, който разграничава три 
вида агресивност при човека. Най-нисшата форма, той определя 
като импулсивна. Втора по степен на организираност се явяват 
агресивните действия, чиято основна характеристика е целенасо-
чеността и третата форма е агресивната активност, като устойчива 
личностна черта (по Зографова, 1987). Зографова изтъква също, че в 
съвременните проучвания агресията бива наричана още проактивна, 
която се проявява без провокация и по своята същност е инстру-
ментална, и реактивна, която е отговор на провокация (Зографова, 
2007).  

Независимо от вида си агресията е неизменна част от човешкия 
живот, в това число и от живота на старите хора. Източник на 
агресия за тях могат да бъдат промените, настъпили в техния живот 
на базата на обективно и субективно протичащи процеси (Shah, 
2000; Cohen-Mansfield, Werner, 1998). Периодът на ранната старост 
е един преход изпълнен с много катаклизми и промяна на много 
нива. Мадолев (2007) отбелязва, че всяка промяна в живота, към 
която човек трябва да се приспособява наново, в много отношения 
се възприема като стресова. Състоянието на стрес от своя страна се 
схваща като дисхармония, застрашаваща душевния хомеостазис. 
Една от честите реакции на това състояние е именно агресията. 
Walker и Richardson (1998) твърдят, че често пъти агресията в 
третата възраст е трудно да бъде идентифицирана. Основната 
причина за това те виждат в предпочитанието на старите хора да 
използват косвените вместо преките стратегии за справяне в 
конфликтни ситуации. Те свързват това предпочитание с високите 
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нива на емоционална саморегулация при по-възрастните, от което 
следва по-малко импулсивен отговор.  

Проблемът за агресията в старческа възраст има две страни: 
едната – старите хора като субект, а другата – като обект на агресия. 
Не са редки случаите, когато старите се обрисуват, като властни и 
доминантни личности. Не са избледнели и спомените от близкото 
минало, когато в основата на редица масови мероприятия бяха 
именно пенсионерите. Тогава те размахваха лозунги и предмети, в 
открит изблик на вербална агресия. Агресията в третата възраст е 
силно повлияна от ограниченията, изолацията и загубата на въз-
можност за нормално общуване и това е само едната част на 
проблема. Другата е, че все по-често хората в тази възраст стават 
жертва на нечия агресия. Нескончаеми са сводките за измамени 
стари хора, за телефонен рекет спрямо тях и насилие, в това число и 
от собствените им деца. Не са редки и проявите на вандалски актове 
и набези срещу имуществото и личността им. Агресията към 
старите хора може да намери израз, както чрез действие, така и 
посредством отказ от такова (отказ от грижи, неоказване на 
съдействие, безучастие при прояви на насилие от трети лица и т.н.) 
(Malley-Morrison, Nolido, Chawla, 2006). 

Подобно на всяка друга възраст, и в старческа възраст агресия-
та в умерени дози се явява проява на инстинкта за самосъхранение. 
Зад нея може да стои желанието да се снеме социалната отдале-
ченост, да се изгради желана социална идентичност или да се усили 
собствената ценност. Агресията може да се превърне и в способ за 
защита на самоуважението, като тази защита се придружава с 
позитивна нагласа към агресията. Повишената чувствителност на 
пенсионера към изгубените социална и трудова роли може също да 
генерира агресия, която да се превърне в средство за реставриране 
на избледнялата репутация, за управление на впечатленията, за 
демонстрация на сила и компетентност, за предизвикване на 
одобрение и подчинение (Cohen-Mansfield, Werner, 1998). 

 
Метод: Изследването се проведе в населени места, намиращи 

се на територията на седем административно-териториални области 
в България: Благоевградска, Софийска, Пловдивска, Пазарджишка, 
Старозагорска, Врачанска и Монтанска. 

Изследвани са три групи психически съхранени лица, попа-
дащи в периода на ранната старост, всички на възраст от 60 до 73 
години, при средна възраст на извадката 64.7 години. Общият брой 
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на изследваните е 507, от които 243 мъже и 264 жени, разпределени 
в следните категории: 

1. 168 неработещи стари хора, живеещи със семействата си 
(съпруг/а и/или с децата си). От тях 81 мъже и 87 жени. 

2. 167 стари хора все още работещи и живеещи със семействата 
си (съпруг/а и/или с децата си). От тях 86 мъже и 81 жени.   

3. 172 неработещи стари хора живеещи в Домове за стари хора 
(ДСХ). От тях 76 мъже и 96 жени. 

За реализиране на целта на настоящото изследване е из-
ползвана субскала „агресия” от самооценъчен въпросник на Х. 
Айзенк. Въпросникът е адаптиран за български условия от Наталия 
Александрова (2002). Субскала „агресия” - оценява преживяванията 
и поведенческите вариации на индивида в интерперсоналните 
отношения с другите. Високите стойности описват открито желание 
за надмощие, властване и подчинение на другите; импулсивно 
поведение и нетърпимост към другите; емоционални реакции на 
гняв и отмъстителност; незачитане на мненията на другите и грубо 
налагане на своето мнение. 

Изследването се проведе в периода януари – юни 2011 година. 
Тестуването на всеки от участниците бе извършено в условия 
близки или напълно съвпадащи с обичайните за тях, с цел гаранти-
ране на максимална обективност на изследването. При стартиране 
на процедурата на всеки участник поотделно бе обяснена целта на 
проучването, неговата анонимност и изследователския характер на 
резултатите. Възникналите по време на самата процедура неясноти 
и въпроси биваха своевременно разяснявани. За статистическата 
обработка и анализ на получените емпирични данни е използвана 
статистическата програма SPSS, версия 16.0, като са приложени 
съответните статистически процедури. 

 
Резултати:  
Резултати и анализ по фактор семейна среда 
Резултатите от сравнителния статистическия анализ на емпи-

ричните данни по показателя агресия на двете групи изследвани 
лица – групата на живеещите със семейството си и групата на 
живеещите в дом за стари хора са представени в таблица 1 и 
диаграма 1. 

Наличието на тези резултати свидетелства за по-голяма агре-
сия при групата на живеещите в дом за стари хора (M=8,86), 
отколкото при групата на живеещите със семействата си (M=8,01). 
Стандартното отклонение при първите също е по-голямо 
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(SD=3,526), срещу (SD=2,884), което свидетелства за по-голяма 
вариативност на отговорите. Критерият на Фишер е (F=17,213), а 
разликата в средните стойности на двете групи е със статистическа 
значимост (Sig=,033). 

 
Таблица 1. Средни стойности по скала агресия на групата 

на живеещи със семейство и групата на живеещи  
в дом за стари хора 

Агресия 

  
Брой 

 
Средни 

стойности 
(M) 

 
Стандартно 
отклонение 

(SD) 

 
F 

 

 
T 

 

 
Sig 

 

 
Живеещи със 
семейство 

 
335 

 
8,01 

 
2,884 

 
Живеещи в 
старчески дом 

 
172 

 
8,86 

 
3,526 

 
 

17,213 

 
 

2,145 

 
 

,033 

 

 

 
Диаграма 1. Процентно разпределение на участниците в сравняваните 

групи според демонстрираното ниво на агресия 
 
Установените при анализа различия в разпределението на 

участниците в групите според демонстрираното ниво на агресия 
също са статистически значими (Sig=,026). При групата на живее-
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щите със семействата си най-голям е делът на лицата със средно 
ниво на агресия 253 или 75,5%. Следват лицата с ниско ниво на 
агресия 58 на брой или 17,3%. Най-малобройни са лицата с високо 
ниво на агресия 24 или 7,2% от извадката.   

При групата на лицата живеещи в домове за стари хора също 
преобладават лицата със средно ниво на агресия 117 или 68% от 
групата, като процента е по-нисък от този при лицата живеещи със 
семействата си. И тук на второ място са лицата с ниско ниво на 
агресия 30 на брой или 17,4% от групата, като този процент е 
идентичен с резултата по същия показател на живеещите със 
семействата си. Най-малък е делът на лицата с високо ниво на 
агресия 25 или 14,5% от извадката, като процента е два пъти по-
голям от този на групата живеещи със семействата си. 

 
Резултати и анализ по фактор трудова заетост 
Резултатите от сравнителния статистическия анализ на емпи-

ричните данни по показателя агресия на двете групи изследвани 
лица – групата на заетите и групата на незаетите пенсионери са 
представени в таблица 2 и диаграма 2. 

 
Таблица 2. Средни стойности по скала агресия на групата 

на заетите и групата на незаетите стари хора 
 

Агресия 
  

Брой 
 

Средни 
стойности 

(M) 

 
Стандартно 
отклонение 

(SD) 

 
F 

 

 
T 

 

 
Sig 
 

 
Заети 

 
167 

 
7,81 

 
2,354 

 
Незаети 

 
340 

 
8,45 

 
3,430 

 
 

42,076

 
 

2,464 

 
 

,014 

 
Тези резултати свидетелстват за наличието на по-голяма 

агресия при групата на незаетите лица (M=8,45), в сравнение с 
групата на заетите лица (M=7,81). Критерият на Фишер е 
(F=42,076), а разликата в средните стойности на двете групи е със 
статистическа значимост (Sig=,014). По-малки са вариациите на 
отговорите при заетите (SD=2,354), отколкото тези на незаетите 
(SD=3,430). 
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Установените при анализа различия в разпределението на 
участниците в групите според демонстрираното ниво на агресия 
също са със статистическа значимост (Sig=,000). От групата на 
заетите лица най-голям е процентът на тези със средно ниво на 
агресия 83,8% или 140 лица. На второ място се нареждат лицата с 
ниско ниво на агресия 12,6% или 21 на брой, а най-малък е делът на 
тези с високо ниво на агресия 3,6% или 6 лица.  

Същият модел на разпределение се запазва и при групата на 
незаетите пенсионери, където отново са най-многобройни тези със 
средно ниво на агресия 230 или 67,6% от извадката. Този процент е 
значително по-малък в сравнение с регистрирания от групата на 
заетите лица. След тях се нареждат лицата с ниско ниво на агресия, 
които са 67 на брой или 19,7%. Процентно те надвишават същата 
категория от групата на заетите лица. Значително по-многобройни 
са и лицата с високо ниво на агресия в сравнение с групата на 
заетите 43 лица или 12,6% от извадката. 

 

 

 
Диаграма 2. Процентно разпределение на участниците в сравняваните 

групи според демонстрираното ниво на агресия 
 
Резултати и анализ на взаимодействащото влияние на 

факторите семейна среда и трудова заетост върху агресията 
Резултатите от множествените сравнения между отделните 

категории лица относно агресията са изложени в таблица 3.  
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Таблица 3. Средни разлики в бала по скала агресия и ниво 
на значимост по категории лица 

 

Множествени сравнения 

 
Зависима 
променлива 

(I) 
Категории 
лица: 

(J) 
Категории 
лица: 

Средни 
разлики    

(I-J) 

Sig. 

Заети ,872 ,010 Живеещи в 
старчески 

дом 
Незаети ,466 ,168 

Живеещи в 
старчески 

дом 
-,872 ,010 

 
Заети 

Незаети -,406 ,234 
Живеещи в 
старчески 

дом 
-,466 ,168 

 
 
 
Бал по агресия 

 
Незаети 

Заети ,406 ,234 
 
Анализът на резултатите установява наличието на по-голяма 

агресия при категорията на живеещите в старчески дом лица в 
сравнение с категориите на живеещите със семействата си заети и 
незаети лица. Разликата в средните стойности на баловете на живее-
щите в ДСХ и заетите лица е (I-J=,872) при статистическа 
значимост на различието (Sig=,010). Разликата с незаетите лица е 
по-малка (I-J=,466) и липсва статистическа значимост на различието 
(Sig=,168). От своя страна незаетите са с по-висока агресия от 
заетите лица, като разликата в средните стойности на баловете е (I-
J=,406) при липса на статистическа значимост (Sig=,234). 

Резултатите от регресионния анализ за установяване на 
степента на детерминираност на агресията от факторите семейна 
среда и трудова заетост са изложени в таблица 20. 
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Таблица 20. Коефициенти и ниво на значимост на всеки  
от факторите по отношение на агресията 

Нестандартизиран 
коефициент 

Стандартизиран 
коефициент 

 
Модел 

В Стандартна 
грешка 

Бета (β) 

 
t 

 
Sig. 

 
1 (Constant) 
 
Семейна 
среда 
 
Трудова 
заетост 

 
9,552 

 
-,466 

 
-,406 

 
,533 

 
,338 

 
,340 

 
 
 

-,071 
 

-,061 

 
17,933 

 
-1,379 

 
-1,193 

       
,000 

 
,168 

 
,234 

 
Коефициентът на регресия β и при семейната среда и при 

трудовата заетост е с отрицателен знак, което означава, че между 
тях и агресията има обратнопропорционална зависимост. За факто-
ра семейна среда (β=-,071) при липса на статистическа значимост 
(Sig=,168). За фактора трудова заетост (β=-,061) при липса на 
статистическа значимост (Sig=,234). В случая семейната среда се 
явява по-силен детерминиращ фактор от трудовата заетост спрямо 
агресията. 

 
Дискусия: 
Използваният въпросник съдържа и скала фрустрация, резул-

татите от която отчетоха по високи стойности на фрустрацията при 
живеещите в ДСХ в сравнение с живеещите със семействата си 
(Гергов, 2013). Базирайки се на постулатите на фрустрационната 
теория за агресивността (Нешев, 2010), може да се допусне, че 
завишената фрустрация при живеещите в ДСХ е в основата и на по-
високата агресия, която бе отчетена при тях. Честите фрустра-
ционни ситуации засилват тенденцията за агресивни реакции. По-
голямата агресия е и възможно следствие от невъзможността да се 
разгърне пълен поведенчески репертоар, поради известните ограни-
чения, които налага живота в социална институция. Това води до 
натрупване на енергия, която невинаги може да бъде канализирана 
по рационален начин и се стига до повишена агресия. 

Настаняването в дом за стари хора почти винаги е свързано с 
катаклизми и промяна на много нива. Старият човек трябва да се 
приспособява към новите условия, а този процес в много отно-
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шения бива възприеман като стресов. Състоянието на стрес от своя 
страна се схваща като дисхармония, застрашаваща душевния хомео-
стазис и една от честите реакции на това състояние е именно 
агресията.  

Съжителството на много хора под един покрив води и до 
конкуренция между тях. Тя е по различни поводи – за по-добро 
място в телевизионната зала, за по-хубавата беседката или пейка, за 
повече внимание и грижи от страна на социалните работници, 
директора и др. В този смисъл явно се активират инстинктивни 
форми на поведения, които карат стария човек да се бори за своето 
положение в групата повишавайки своята агресивност. Възможен 
източник на агресивност е и известната степен на изолация от 
околния свят, която предполага живота в ДСХ. Това вероятно кара 
хората да се чувстват различни и ги лишава от един по-широк кръг 
от възможности за психическо разтоварване. 

Резултатите по скала фрустрация маркираха и по-висока 
фрустрация при незаетите пенсионери в сравнение с все още 
заетите (Гергов, 2013). Логично е по-голямата фрустрация при 
незаетите стари хора да доведе и до по-високи стойности на 
агресия, което се потвърди и от получените от изследването 
резултати. Периодът на пенсионирането е свързан със сложни адап-
тационни процеси, които генерират негативен стрес у индивида. 
Състоянието на стрес се схваща като дисхармония застрашаваща 
душевното равновесие и една от честите реакции на това състояние 
е именно агресията. Невъзможността да продължат упражняването 
на трудова дейност лишава незаетите от едно мощно средство за 
редукция на натрупаната негативна психична енергия. Скъсването с 
досега изпълняваната роля често се оказва трудно. Не малка част от 
лицата в ранната старост са все още в добра кондиция и със 
съхранена работоспособност. Те желаят да продължат своята 
заетост и да бъдат полезни на себе си и на своите близки, но 
невинаги това е възможно. Невъзможността да заменят доско-
рошните си ежедневни ангажименти с нови, вероятно генерира у 
тях напрежение, което не може да бъде канализирано по рацио-
нален начин и прераства в завишена агресивност. 

Също така при търсенето на повторна заетост значителна част 
от старите хора се натъкват на грубо и пренебрежително отношение 
от страна на работодателите (Gergov, 2012). Това се явява също 
възможен предиктор на по-високите нива на агресия при тези лица, 
защото агресията ражда агресия. Вероятно незаетите лица понасят 
по-тежко и предразсъдъците и стереотипите, които заклеймяват 
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стария човек като ненужен и безпомощен. Тези схващания влизат в 
конфликт с актуалния Аз-образ на стареещия като все още способен 
и можещ, а логичната реакция на тази ситуация е повишена агресия 
спрямо източниците на тези нагласи. В тези случаи се проявява така 
наречената отбранителна агресия. 

Отсъствието и на двата фактора (семейна среда и трудова 
заетост) запазва тенденцията и усилва влиянието от отсъствието на 
само един от тях, което се доказва и от получените резултати на 
групата живеещи в ДСХ пенсионери. Повечето фрустриращи 
ситуации и невъзможността да се преодолеят, явно водят до 
изтласкване на негативните преживявания. Тяхното натрупване и 
невъзможността да се канализират по рационален начин намира 
израз в повишена агресия.  

Наличието и на само един от факторите, в случая семейната 
среда, води до понижаване на агресията, за което свидетелстват 
получените резултати на групата незаети и живеещи със семей-
ствата си пенсионери. Това потвърждава способността на семей-
ството да минимизира негативния ефект на протичащите извън него 
процеси. Спокойствието и уюта на семейната институция притъпява 
в известна степен агресията и предоставя повече възможности за 
изразходването и трансформирането на отрицателната енергия в 
положителна.  

Съдейки от получените резултати, този ефект е още по-силен 
когато е наличен и фактора трудова заетост. Фактът, че заетите и 
живеещи със семействата си пенсионери са с най-ниски стойности 
на агресия е лесно обясним. Когато човек е ангажиран с нещо 
креативно и полезно, той държи лошите мисли настрана от себе си. 
Получава се своеобразна фиксация върху положителната страна на 
нещата. Трудовата изява предполага и множество начини за 
целесъобразно насочване на усилията на личността. По този начин 
деструктивната енергия не може да вземе връх и да доминира 
поведението на личността. 

 
Заключение 
В заключение може да се каже, че агресиата е неизменна част 

от живота на старите хора. Семейната среда и трудовата заетост се 
оказаха значими предиктори на по-ниски стойности на изследвания 
психичен феномен. Също така бе установено, че семейната среда е 
по-силен детерминиращ фактор относно агресията, в сравнение с 
трудовата заетост в изследвания възрастов период. Наличието и на 
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двата фактора (семейна среда и трудова заетост) запазва тенден-
цията и усилва влиянието от наличието на само един от тях. 
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Резюме: In the field of contemporary marketing, brand personification is 

considered great way to identify the customer with the brand and also to 
maintain long lasting emotional relationship of the companies with their 
customers. The existing socially accepted brand image reflects on the value of 
the brand and its products. The survey results among 240 respondents showed 
the degree of Toyota brand personification and validated the presence of such 
relationship.  

Ключови думи: бранд, индивидуализация, персонификация, реклама 
 
1. Персонификация на бранда и създаване на индивидуал-

ност на марката 
 
Проблемът за бранда заема значително място в изследванията 

на маркетолозите от началото на новото хилядолетие. Търсейки 
източници и стратегии за увеличаване на печалбите, вниманието на 
изследователите се пренасочва от материалните към нематериал-
ните предпоставки на бизнеса. Преходът от имиджа към бранда е 
естествено следствие от насочеността на съвременния бизнес към 
управление на взаимоотношенията с потребителите. Стремежът да 
се създаде лоялен потребител преминава в амбициозната задача да 
се формира “верен” потребител, който демонстрира емоционална 
привързаност към марката в дългосрочен план.  

Днес корпорациите все повече съсредоточават усилията си в 
развиване и управление на комуникацията като елемент на марке-
тинга. Вече не се произвеждат стоки, произвеждат се образи, а 
стоките служат само като носители на тези образи-символи.  

Задачата да се установят дълготрайни взаимоотношения с 
потребителите, изградени на доверие и взаимно уважение, насочва 
маркетинга към търсене на възможности за установяване на връзки, 
които да устоят на конкуренцията на другите производители. 
Голямото значение, което се отдава на комуникацията, дава осно-
вания съвременният маркетинг да се обозначи като “маркетинг на 
отношенията” [2]. Търсенето на изход в сложната пазарна ситуация 
на пресищане със стоки и на визуална свръхактивация на потре-
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бителите поставя и нови задачи – как да се стигне не само “до 
джоба” на потребителя, но и до “неговото сърце”, как да се накара 
потребител, който никога не те е виждал, да се посвети на марката 
за цял живот, да я превърне в елемент на своя начин на живот? 

Изграждане на връзка с марката, която при това да носи удов-
летворение в дългосрочен план, може да се постигне, ако потре-
бителят я възприема като живо същество, а не като символ.  Така се 
появява идеята за персонификация на марката, за изграждане на 
един образ, който във възприятията на потребителите не само да 
предизвиква доверие, но и да поражда положителни чувства.  

В стремежа си да приближат бранда до потребителя, а като 
още по-амбициозна цел – да подпомогнат идентифицирането на 
потребителя с бранда, се поставя задачата за персонифициране на 
бранда. Избирайки определен бранд, потребителят “разширява” 
своето Аз, показва на околните кой е той, какви са неговите 
възможности, каква е неговата позиция в обществото, какви са 
неговите ценностни и естетически критерии. Така значението на 
понятието бранд придобива широк социален смисъл. 

В. Тамберг и В. Бадьин посочват, че брандът е образ, отраже-
ние на обекта на потребление  в съзнанието на потребителя [1]. 

Желанието да създадеш в съзнанието на потребителите образ 
на корпорацията, който да й придава индивидуалност, да се пре-
върне в трайна отлика на марката от конкурентите, днес се раз-
глежда едва ли не като “панацея” за разрешаване на сложните 
проблеми на пазарното поле. Изключителната динамика на полето 
на пазара, която се проявява както в появата и изчезването на 
отделни марки и техните стоки, така и в обединението на компа-
ниите и промяна на имиджа, още по-настойчиво извежда на преден 
план необходимостта от нещо устойчиво, сигурно, надеждно, 
запомнящо се. Така се оформя убеждението, че брандът трябва да 
притежава индивидуалност – както хората са уникални, така би 
трябвало и брандовете да притежават някакво изключително качест-
во, което да ги прави уникални.  

И тук възниква новото предизвикателство – как да се създаде 
тази индивидуалност?  

Достатъчен ли е графичният символ на марката? Впрочем, 
въпросът не е нов. Когато през 70-те години на миналия век 
корпорациите се устремяват към създаване на имидж на марката, те 
са водени от убеждението, че чрез ефективна комуникация образът 
на корпорацията може да се доизгради. Този процес е отразявал 
вижданията, предпочитанията на самите корпорации и твърде малко 
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е бил съгласуван с адресатите. Насочването на вниманието към 
потребителите поставя пред маркетинговите специалисти други 
проблеми за решаване. Динамиката на предпочитанията, на ценно-
стите, на ситуацията изисква от една страна съгласуване на чертите 
на бранда с потребителите, от друга страна в рамките на тази 
динамика трябва да се съхрани уникалната отлика, която може да 
бъде основание за избор.  

Вниманието преди всичко трябва да се насочи към онези 
външни белези на бранда, които са достъпни за възприятието на 
потребителите и които отчасти могат да се създадат чрез рекламата. 
Противниците на бранда и преди всичко на увеличаващите се 
разходи за комуникация твърдят, че брандът е манипулация на 
потребителя, средство за привързването му към една марка и 
нейните продукти, които не се различават от останалите, освен по 
това, че хвърлят огромни средства за комуникация, вместо да ги 
насочат към усъвършенстване на стоките и услугите, или към нама-
ляване на крайната цена. Конкуренцията на пазара, обаче, трудно 
може да се води вече със средствата на иновациите и произвеж-
даните стоки. Всяко ново се превръща в стандарт, който се използва 
и от конкурентните марки. “Славата” на иновационния продукт 
става все по-кратка. Продуктите слизат от сцената на пазара все по-
бързо, но брандовете остават. И за продукта, и за бранда рекламата 
е нужна. За продукта – за да популяризира иновацията, а за бранда – 
да поддържа интереса към марката.  

Рекламата бързо се забравя, особено в ситуацията на визуално 
и информационно претоварения съвременен потребител. Възприе-
тият, запомнен и добре оценен бранд служи като своеобразен 
филтър и катализатор на положителната оценка за новите продукти. 
Създаването на бранда трябва да се определя не само от кратко-
срочните цели, но да е съпоставим и с дългосрочните цели на 
корпорацията. Това го прави по-малко гъвкав, по-стабилен, но и по-
надежден във възприятията на потребителите. Постоянството на 
бранда е една от предпоставките за доверието на потребителите. Но 
едновременно с това трябва да бъде оценяван и като актуален.  

Основната функция на индивидуализацията на бранда е раз-
граничението от конкурентните марки. Различието, обаче, трябва да 
е оценено положително от клиента, да предизвиква в него поло-
жителни емоции и да води до трайно запаметяване на бранда и 
неговите предимства. Така известността се превръща в ценен капи-
тал, който без конкретно числово изражение гарантира устойчива 
позиция на пазара.  
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Wheeler описва какви атрибути на бранда създават неговата 
индивидуалност. На първо място авторката поставя смелост, 
запомняемост и уместност. Следват разпознаваемост, постоянство 
на образа на корпорацията, ярко лице на марката, дългосрочна 
ценност и пр. [8]. 

Всички тези атрибути ли трябва да бъдат налице, може ли да се 
изработи “рецепта” за създаването на индивидуалност? Точно тук е 
мястото за проявление на творческия потенциал на създателите на 
бранда – в своеобразното съчетаване на атрибутите с отчитане на 
основната идея и цел на марката в далечна перспектива.  

В зависимост от спецификата на стоката, или услугата, пред-
лагани от корпорацията, се определят и качествата, които трябва да 
бъдат изградени в процеса на комуникация с потребителите и които 
ще направят марката привлекателна и предпочитана. Потребителите 
биха искали да виждат в брандовете, предлагащи дестинации за 
туризъм, например, искреност, да предизвикват вълнение и ожив-
ление [4].  

Стремежът за изграждане на индивидуалност на бранда води 
до понятието личност на бранда – резултат от стремежа да се 
приближи бранда до потребителя. Така на бранда се приписват 
характеристики, които са присъщи на хората. Свързани с марката, 
обаче, подпомагат идентификацията на потребителя с марката, 
съизмерването му с нея, изразяването на собствените му качества 
чрез избора на определен бранд [3].  

В динамичното, претрупано с информация ежедневие на 
съвременния човек, недостигът на персонална комуникация води до 
появата на нейни заместители. В отговор на тази потребност  марке-
толозите се стремят да персонифицират марката, да й препишат 
човешки качества. Персонификацията на бранда дава възможност за 
разграничаване на една марка от друга в морето от брандове и 
произвежданите от тях трудно различими продукти.  

Въпреки убедеността и на теоретици, и на практици, че отно-
шението към бранда е резултат както от опита с продукта, така и в 
резултат на изградения имидж, търсенето на подходящи методи за 
измерване на отношението към бранда не е спирало [6].  Един от 
последните опити в тази посока е идеята да се изследва степента на 
персонификация на бранда и качествата, с които  потребителите го 
свързват.  

Стремежът да се «доизгради» образа на марката, най-често със 
средствата на рекламата, предизвиква активност не само по посока 
на търсенето на най-високо ценените от реципиентите качества на 
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един бранд, но и по посока на предлагане на различни методи за 
изследване на постигнатите резултати.  

 
2. Изследване персонификацията на бранда Тойота 
 
Глобалните брандове са изправени пред сериозни предизви-

кателства, когато планират и осъществяват комуникация с потен-
циалните потребители. Практически е невъзможно за всяка отделна 
страна да бъде подготвена отделна рекламна кампания, съобразена 
със специфичните условия. Обикновено се прибягва до превод на 
текста, когато такъв е налице. Културното разнообразие и специ-
фичното «светоусещане» на реципиентите в различните райони на 
света са предпоставка за различно тълкуване на рекламните 
стимули и съответно – различна персонификация на марката.  

До началото на ХХ-ти век в Япония са се движели само коли на 
чуждестранни производители - главно на Ford и General Motors. В 
началото на 30-те години Тойота е малка фирма. Започва с инже-
нерни изделия в областта на текстила и производството на текстил-
ни изделия. През 1935 г. се поставя начало на производство на 
автомобили. Дванадесет години по-късно Тойота започва износ в 
Египет. Инвазията на чуждите пазари не спира и през 1969 г. е 
произведена едномилионната кола за износ. През 1979 г. те вече са 
10 млн., а през 1986 г. – 50 млн. Предпоставка за успешното про-
никване на автомобилите на Тойота на чуждите пазари е високото 
качество на автомобилите и успешната комуникация с потре-
бителите.  

Насочена към иновациите и бъдещето, Тойота проявява своята 
загриженост към екологичните проблеми на планетата. Вниманието 
на Тойота към екологичната проблематика не е следване на «модна 
тенденция», а е вплетена органично в краткосрочните и дългосроч-
ни цели на корпорацията.  

Новата иновативна насоченост на производството на Тойота е 
с адресати млади, интелигентни хора, с устойчива екологична 
ориентация.  Като се има предвид, че брандът Тойота е глобален, то 
и потенциалните потребители на автомобили с иновативни и еколо-
гични характеристики трябва да притежават определени демограф-
ски и личностни характеристики – образовани, млади, отговорни.   

За да се определи степента на постигнатата персонификация на 
Тойота на българския пазар и какво е въздействието на персони-
фикацията върху оценката на бранда, беше проведено изследване, 
което обхвана  240 респонденти, които не са имали директен опит с 
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продуктите й. Персонификацията  при липса на директен опит е 
постигната в резултат на рекламна и междуличностна комуникация. 
Рекламното поле в България все още не е „пренаситено”, поради 
което и досадата от натрапчивото присъствие на рекламата тепърва 
се формира. Доминиращите в комуникационното поле реклами са 
на големи брандове, направени „професионално”, съобразени с 
очакванията и предпочитанията на реципиентите.  

Изследвани са студенти по икономика и студенти по психо-
логия. Предпочитанието на студентите като обект на изследване не 
е просто продължение на утвърдената традиция да се използват за 
изследвания и експерименти от изследователи. Много по-сериоз-
ният аргумент е, че това са хора, подготвящи се за добра профе-
сионална реализация и съответен социален статус. Рано или по-
късно те ще се изправят пред необходимостта да направят своя 
избор на автомобил, не само задоволяващ функционалните им 
потребности, но и задоволяващ потребността им от престиж. 
Маркетинговите специалисти са установили, че формираният инте-
рес и предпочитания към определена марка в ранна възраст остава 
трайни следи и в по-зряла възраст.   

По отношение на демографските характеристики беше взета 
предвид преди всичко тяхната полова принадлежност. Беше преце-
нено, че нито дохода, нито местоживеенето биха могли да окажат 
влияние на информираността на студентите поради активното 
използване на интернет като източник на информация и поради 
съсредоточаването на студентите в големите градове, преди всичко 
в София.  

Съотношението на студентите, участвали в изследването, по 
пол е 61,51% жени и 38,49 % мъже.  

За изследване степента на персонификация на бранда Тойота 
беше използвана методиката  на Аакер  [3], чрез която изследваните 
лица определят до каква степен изследваният бранд притежава 
качествата искреност, вълнение, компетентност, изтънченост и 
устойчивост.  

Проявлението на тези черти на бранда има своя специфика, 
когато се отнася за личността. Напр. искреността се свързва с 
честност, вълнението – с дързост, компетентността с надеждност и 
интелигентност, изтънчеността – с чар, а устойчивостта с упори-
тост. Посочването на тези личностни черти на бранда са отговор на 
желанията на потребителите да общуват с икономически партньори, 
които са готови да предоставят повече информация както за 
стоките, така и за корпорацията. Това укрепва доверието между 
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партньорите, макар че би било утопично да се очаква, че някоя 
корпорация би предоставила цялата информация, особено в усло-
вията на жестока конкуренция. Двете черти – вълнение и устой-
чивост в известен смисъл са взаимно изключващи се. Ако зад 
вълнението като качество потребителите разбират съвременност, 
това предполага динамичност и променливост. Едновременно с това 
потребителите искат да видят в бранда и устойчивост.  

Другата използвана методика е на Хес и измерва доверието 
към един конкретен бранд [5] . Според автора доверието към бранда 
се основава на оценката на определени качества, особено ценени от 
потребителите – това са надеждност, честност, компетентност и 
алтруизъм. Скалата включва 13 айтема с три подскали – честност, 
алтруизъм и надеждност.  

При оценка на степента на персонификация на бранда прави 
впечатление големият процент на отговорилите „Не мога да 
преценя”. Той достига до 40,7% при оценката на искреността на 
Тойота.  

Значителен процент на респондентите, които дават отговор 
„Не мога да преценя”, е и за качествата „вълнуваща” – 24,9% и 
„компетентна” – 22,9%. Отговорите на изследваните лица, че не 
могат да преценят, е сигнал, че комуникацията по посока на 
персонификацията на Тойота не е убедителна. 

Най-висока средна оценка получава Тойота по качеството 
Солидна x�=1,28, следвана от Компетентна x�=1,02. Оценяването 
на бранда като солиден и компетентен предполага доверие и 
когнитивна оценка, която би могло да се получи от възприемането и 
преработването на повече информация, каквато рекламата трудно 
може да предостави. Следователно възниква въпросът как е форми-
рана тази оценка, като се има предвид, че изследваните лица не са 
имали директен опит с продукти на Тойота. 

Най-ниска е оценката на Тойота по качеството вълнуваща. 
Очевидно в комуникацията с потенциалните потребители емоцио-
налната стимулация не е била водеща, или най-малкото такъв е бил 
ефектът. В рекламите на бранда обикновено присъства рекламира-
ният продукт, без персонаж, с текст, който е насочен преди всичко 
към качествата на предлаганите продукти, и ако има емоционално 
въздействие, то би трябвало да последва от преработката на 
информацията.  

Образът на един бранд, който произвежда високотехнологични 
продукти, трябва да бъде изграждан и доказван като компетентен, 
тъй като конкуренцията в сферата на високите технологии е 
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конкуренция на приложение на последните достижения на науката. 
Изискаността за бранд, който произвежда продукти от престижната 
категория, също е важно. Трансферът на имидж от бранда към 
продукта е доказан и следователно при отсъствие на директен опит 
с продукта, имиджът на марката ще бъде пренесен и върху продукта 
– в случая по отношение на престижността. Оценката на един бранд 
като изискан, което препраща към престижна оценка, е важна за 
международните и глробални брандове, тъй като един известен 
бранд на глобалния пазар се възприема и оценява по-високо от 
местните брандове заради убеждението, че е издържал проверката 
на много потребители с различни критерии [7].  

Постигнатата монолитност на образа чрез съчетаване на 
различни качества е предпоставка за неговата въздействаща сила. 
Анализът показва, че най-силна е връзката между качествата 
солидна и компетентна –R= 0,631, на следващо място е връзката 
между искрена и компетентна –R= 0,580.  

Показването на външността  на автомобила в рекламите е 
желано от всеки потенциален потребител, но новите модели толкова 
бързо заменят предшествениците си, че персонификацията чрез 
реклама на конкретните модели е трудно постижимо. Тойота не е 
особено активна в България с маркетингов ПР, което означава, че 
персонификацията трудно може да се постигне само с показване на 
автомобила и извеждането на цената като основен рекламен 
аргумент.  

Персонификацията е резултат от асоциации, но когнитивната 
оценка на бранда има насоченост към определени аспекти от 
дейността на бранда. За за се оцени по-конкретно какви аспекти на 
бранда получават по-висока оценка, за да се коригира комуника-
тивната политика,  е използвана  методиката  на Хес. 

От разпределението на отговорите по степен на съгласие с 
твърденията отново прави впечатление относително големият 
процент „Не мога да отговоря”. Най-висок е – 42% на айтема „За 
Тойота няма бариери, когато трябва да реши проблем”. Той може да 
се обясни с непознаване на дейността на Тойота – дефицит, който 
няма как да бъде запълнен само с реклама.  

Повече от 1/3 от изследваните лица не могат да изкажат 
мнение и по отношение на други два айтема – „Всичко, което 
Тойота каже за свой автомобил, е вярно”, както и „Ако Тойота 
твърди нещо за свой автомобил, със сигурност е вярно”. Доверието 
към продуктите идва в резултат най-вече на директен опит с него. 
Изследваните лица, обаче, не са карали автомобил на Тойота, 
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поради което вероятно им е било невъзможно да се съгласят, или да 
отхвърлят твърдението.  

Почти 1/3 от анкетираните не са могли да изразят мнение и по 
други две твърдения – че „Тойота” се интересува и от други неща , а 
не само от това да ми продаде автомобил и да спечели» и „Тойота” 
ще направи всичко, за да съм щастлив». Очевидно маркетинговият 
ПР на «Тойота» в нашата страна не е успял да изгради един 
убедителен образ на «Тойота», на нейните цели и приоритети.  

Средната обща оценка на „Тойота” е x�=0,25.  
Беше потърсена връзка между персонификацията на бранда 

Тойота и оценката на Тойота. Прилагането на регресионен анализ 
показа стойност за R= 0,651. Това означава, че  с увеличаване 
степента на персонификация се увеличава и оценката на марката. 
Връзката е средна по сила. Коефициентът на детерминация е 
R²=0,424, т.е. 42,4% от оценката на Тойота се дължи на персони-
фикацията. Тези високи стойности оправдават комуникационните 
усилия по посока на персонификация на бранда, при това нека 
припомним, че значителна част от респондентите  бяха затруднени 
при оценката на качествата от скалата за персонификация.  

Изследването на персонификацията на бранда Тойота показа, 
че въздействието на рекламната комуникация в тази посока не е 
дало категорични резултати. От петте най-често свързани с бранда 
качества, Тойота е оценена най-високо по качествата солидна и 
компетентна и е получила най-ниска оценка по качеството 
вълнуваща. Свързването на бранда с посочените качества, при това 
от реципиенти, които не са имали директен опит с продуктите, 
може да доведе до трансфер на имидж от марката към продуктите. 

 Очакването, че съществува връзка между персонификацията 
на бранда и оценката на марката се потвърдиха. Усилията по посока 
на персонализацията на бранда през последните години са 
продиктувани от желанието на потребителите да виждат в 
корпорациите икономически партньор, подобен на тях самите. 
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In this article are examined the ego states in connection to behavior and 

thoughts of the Bulgarian protesters during the so called Antitrust protests. The 
author is trying to enlight the group thinking of the Bulgarians and to critically 
examining the meaninglessness group thoughts about some aspects of 
economical status of Bulgaria before 1989 and after 1989.   

Ключови думи: Транзакционен анализ, его състояния, комунизъм, 
протести 

 
В тази статия ще се опитам да покажа някои специфични 

страни на българския характер във връзка с така наречените 
Антимонополни протести и всички събития около тях през погледа 
на транзакционният анализ. Транзакционният анализ поначало е 
психотерапия и теория, която се отнася до комуникацията между 
хората. В същият момент тази теория може да бъде използвана за 
обяснение на някои групови явления на мисленето и реакциите на 
хората. Самият създател на теорията Ерик Берн пише за групите, но 
аз няма да се спирам тук на тези негови идеи, а ще се съсредоточа 
върху концепцията за его състоянията и тяхното формиране, като 
във връзка с тези специфични процеси ще се опитам да дам 
обяснение за по-долу описаните реакции и мислене на хората. 
Когато човек е в его състояние Дете той се държи “сякаш е малко 
момче”[1, p. 28]. Държанието на човек в такова его състояние може 
да е като на дете на няколко седмици до дете на 7 години. Поради 
социалните забрани его състояние Дете често не се проявява, но то 
най-често може да бъде видяно при спортни събития, например 
футболен мач. От своя страна родителите на детето чрез своите 
възпитателни методи и действия създават записи в его състоянието 
Дете на своето дете. Такива записи обикновено са свързани с това 
кое е хубаво и кое не, какво е добре да се прави и какво не и други 
подобни. В тази линия на разсъждения можем вече да стигнем до 
идеята, че „През комунизма се е живяло по-добре” е запис, 
емоционален запис от физически родител в его състояние Дете. При 
това тук няма значение дали и до колко се живяло добре, защото 
всяка система има някакви предимства или недостатъци. Въпросът 
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не опира до правилността на самото съждение, а опира до съпро-
тивата на промяна и липсата на рационалното му осмисляне. По-
долу ще бъдат разгледани по-подробни страните на този запис. 

След като разгледахме всички тези предпоставки бих искал да 
се обърна случващото се в България от февруари до март месец 
2013 г. На всички станаха известни така наречените Антимонопол-
ни протести, дошли в резултат на високите сметки на тока. Няма да 
коментирам справедливостта на протестите, а реакциите и 
поведението на хората по време на тях, издигнатите лозунги. 
Чуваха се лозунги от типа стига 23 години лъжа, Мафия вън, 
Държавата е капитулирала и т.н. и т.н. През 2003 г. беше обявено от 
Европейската комисия, оценяваща прогреса на България за присъе-
диняване към ЕС, че в България има „функционираща пазарна 
икономика”[2, p.28]. Всъщност това е един от критериите за член-
ството в ЕС и тъй като България вече е член на ЕС можем логично 
да предположим, че в икономическия смисъл на думата живеем в 
пазарна икономика. Според вижданията на социолозите прехода е 
приключил през 2004-2005[3, с. 296-297]. Хората разбира се не са 
съгласни с това. Според тях прехода не е завършил. Задаваме си 
въпроса защо мненията по въпроса за прехода се разминават така 
драстично? Според хората прехода все още продължава, според 
икономистите и социолозите прехода е свършил. Кой е прав? Или и 
двете страни имат своите заблуди? 

Отговорите на тези въпроси не са лесни, но ще се постарая 
поне да дам някакъв първоначален отговор във връзка и с описаните 
по-горе предпоставки. Тук на помощ като средство за анализ може 
да ни свърши РВД-модела на Ерик Берн, съгласно, който във всеки 
човек се проявяват по всяко време едно или няколко его състояния, 
например Родител, Възрастен, Дете (от там РВД модел). Този модел 
може да обясни множество от реакциите на хората по време на 
протеста и от друга страна, може да обясни и по-дълбоките им 
чувства и мисли по отношение на въпроса за прехода в България. 
Според мен трябва да се запитаме кое его състояние се активира 
при събирането на тълпи и протести. Густав Льо Бон в своята книга 
„Психология на тълпите” говори за проявата на „колективна душа”, 
която изключва индивидиуалните проявления на разума на човека, 
тоест тълпите са своего рода ирационални в този смисъл. Льо Бон 
смята че при тълпите действат несъзнавани чувства[4, с. 115] и още 
„душата на племето владее изцяло душата на тълпата”[4, с. 116]. 
Малко по-нататък Льо Бон говори за това че при американската 
тълпа главното е частната инициатива, а при френската равен-
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ството. Всичко тези размисли според мен се отнасят до онова, което 
Ерих Фром нарича „социален характер”, който се предава от семей-
ството като „психологически посредник на обществото”[5, с. 231] и 
служи „да оформя и канализира човешката енергия в дадено 
общество с цел да осигури запазване на функционирането на това 
общество”[6, с. 92] (курсива е от автора). От друга страна Аз-а 
може да се свърже с всяко едно от его състоянията, като „ще приема 
за своя „истинска” личност конкретното активирано състояние, а 
ще изключва своите чувства, мисли, представи и модели на 
поведение, реализиращи се в другите его състояния или дори няма 
да знае за тях”[7, с. 38]. Според идеите на транзакционният анализ, 
както ще се опитам да покажа по-долу записите в Родителя идват от 
семейството.  

От гледна точка на транзакционният анализ его състоянието, в 
което се влиза по време на такива масови протести и най-вече 
визирам Антимонополните протести е това на Дете. Свидетелство 
за това са отправяните искания за по-добър живот, съпротивата 
срещу авторитета в очите на полицията и жандармерията. Тук се 
няма предвид, че хората нямат право на по-добър живот, а се има 
предвид, че се изисква той да им бъде даден, а не те сами да го 
постигнат. Под съпротива срещу авторитета тук се няма предвид 
само нападащите полицията, както по-късно се установи, запалян-
ковци, а и хората, които крещяха на полицията, защо ги пазите, 
присъединете се към нас, еничари и така нататък. Това класически 
пример за Бунтуващо се дете срещу родител. Хората като прояв-
ление на его състояние Дете се бунтуват срещу държавата, чийто 
представител в случая е жандармерия и полиция като проявление на 
его състояние Родител, изисквайки родителя да не бъде Критичен 
родител, а да бъде Грижовен родител. Това състояние на изискване 
е адекватно, ако го изисква дете, което е малко и не може да се 
обслужва само, но дори и в неговия случай може да се прояви 
Възрастен, защото малкото дете никога не е напълно безпомощно 
след определена възраст. Щом говорим за пълнолетни граждани на 
страната, то неадекватността на изискването става видна. От друга 
страна заедно с това се проявява и его състояние Родител и в частта 
си Критичен родител. Липсват рационално осмисляне на аргумен-
тите, а има наличие на нападки и обиди. Съгласно Харис сред 
словесните белези на его състояние Родител са думи като „глупав, 
нахален, мързелив, отвратителен, шокиращ, абсурд и така ната-
тък[8, с. 101]. Използването на подобни думи може да бъде засечено 
сред протестиращите, които насочват тези думи към полицията и 
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политиците. Разбира се не е нужно винаги и дословно да са налични 
същите думи, а в случая е важен принципа. Записите в его състоя-
ние Родител представляват „записи на наложени, непроверени, 
външни събития, възприемани от човека между раждането и петго-
дишна възраст (преподавана концепция за живота)” [8, с. 39]. В тези 
записи се включва всички правила, закони, предупреждения, които 
детето чува, а те се записват не само чрез думите, а чрез израза на 
лицето, интонацията, прегръдките или липсата им. Причините за 
тези записи да бъдат точно такива непроверени и по същество 
външни се корени в детското мислене, което „е индиферентно към 
противоречията. Тъй като детето прави свои заключения от случай 
към случай, то не се чувства объркано, ако изводите му си проти-
воречат един на друг”[9, с. 53]. Така и хората влезнали в това его 
състояние трудно виждат противоречията между желанията и 
действителността, която е съществувала. Причините за изискването 
са в основата си записи. Преходът е свършил икономически и 
политически, но психологически никога не е свършвал. От там идва 
и лозунга „23 години преход”, той никога не е свършвал, защото в 
главите на хората прехода свършва, когато държавата започне 
отново да се грижи за тях, а те да не мислят много за това. Казано 
на друг език Държавата отново да стане Грижовен родител и да 
даде на Детето това, което иска. Това е записа в его състояние 
Родител, който съществува у повечето българи. Този тип отношение 
Държава-Народ всъщност идва от времето на комунизма в 
България. Преходът не свършва психологически, защото комунизма 
не е преодолян психологически. На това мнение са и някои исто-
рици „Системата рухна политически, но оцеля психологически, 
остави дълбоки следи в „опита на народа” и изследването на при-
чините за това е важна част от работата на историка и една от 
важните предпоставки за превъзмогването им.”[10, с. 19]. И още „В 
постокомунистическия делник за всяка източноевропейска страна 
все по-очевидно става присъствието на черти, наследени от 
комунизма: в трудовата етика, гражданските и междуличностните 
отношения, отношението към властта”[10, с. 18-19]. Приведените 
тук два цитата от Ивайло Знеполски ни показват, че в България все 
още стоят някои стари отношения, които са останали непроменени. 
Свалянето на Тодор Живков от власт идва изненадващо за голяма 
част от хората и първоначалната радост до година-две след 1989 е 
примесена с разочарование, желание да се върнат старите отноше-
ния, носталгия. За това говори и победата на БСП през 1990 г. в 
изборите за ВНС и съвсем лекия превес на гласувалите за СДС на 
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изборите за 36 НС (34,36 % за СДС към 33,14 % за БСП)1 [11] , 
което изненадва много от привържениците на СДС и същевременно 
показва, че народа по това време вече е разделен на две. Хората 
прегръщат бързо появилите се възможности за пътуване в чужбина, 
за отваряне на собствен бизнес, но заедно с тази нараснала свобода, 
нараства и несигурността. Появата на първите организирани ма-
фиотски групи, изнудването и изобщо на пазарните механизми не 
се оказва това, което българите са очаквали и мечтали. Поведението 
на хората в тези ранни години може да се окачестви като пускането 
на деца в магазин за сладки неща, в който те имат свободата да си 
изберат каквото поискат и по колкото поискат, неосъзнавайки, че 
това може да им развали зъбите. Това поведение си има своя смисъл 
и показва от една страна психологическата същност на системата, в 
която са живели българите. За този случай е подходящ израза „на 
въже държан”, с който израз се окачествява поведение на човек, 
който е бил държан изкъсо и след това пуснат и който не може да се 
нарадва на това че е пуснат и често отива в другата крайност. 
Всъщност такова вдетиняване на българския народ тръгва още по-
назад във времето, когато се осъществява прехода между Царство 
България и Народна република България, когато започват да се 
премахват различията между хората в професионален и социален 
план: „От друга страна, този акцент върху единството и сливането 
на всички в едно, чиято основна характеристика е трудът, дава 
възможност да се пренебрегнат съществуващите дотогава профе-
сионални и социални различия, да се вмени новата доста абстрактна 
идентичност на „трудещия се народ”, в който в крайна сметка 
работниците, селяните, трудовата интелигенция се претопяват и 
превръщат просто в мъже, жени, младежи, упражняващи обществе-
но-полезен умствен и физически труд”[12, с. 444] и още „Масите 
целенасочено се инфантилизират, за да биват обект на правилно 
обучение. След дисциплинирането на телата, идва ред на дисципли-
нирането на душата. Знанието става власт, властта се легимитира 
като знаеща”[12, с. 449]. Това инфантилизиране разрушава устоите 
на българина, като изкуствено го вкарва в непривични отношения, 
разрушава неговата отговорност като възрастен човек и му вменява 
идеята, че всъщност други знаят по-добре от него какво е добре за 
него и той трябва само да ги слуша. Нещо повече за 45 години той е 
                                                 
1 За повече информация виж Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data 
handbook, Baden-Baden: Nomos, 2010. p. 369, Цифрите за СДС и БСП са съответно 1 
903 567 и 1 836 050 гласували. 
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бил убеден, че живее добре. В съзнанието на съвременния българин 
тези мисли не съществуват на съзнателно ниво, но в неговото 
несъзнавано те са на дълбоко емоционално ниво. В един момент 
нашите родители, баби и дядовци са повярвали на идеологията, че 
се строи нещо ново, истинско и смислено, което в известен смисъл е 
било вярно, но в същото време им е било вменявано, че не трябва да 
се интересуваш от подробностите, а да гледаш само общата 
картина. Тази вяра е била улеснена от това че в този исторически 
момент българското общество е било узряло за промяна на формата 
на управление от монархия към република. Самозалъгването е 
толкова силно, че днес можете да чуете от много големи или дори 
млади хора на възраст 20-30 години, че през комунизма е било 
добре, не като сега. Това изказване се прави въпреки, че голяма част 
от хората на под 30 години не помнят абсолютно нищо от това 
време, защото са били прекалено малки, за да помнят. Произходът 
на тази мисъл може да се търси в запис в его състояние Родител, 
запис, който се предава през поколенията. Запис, който е създаден в 
началото на 90-те години, когато много хора, виждайки как живота 
им започва да се разпада пред очите се обръщат назад към миналото 
и го идеализират, за да запазят поне някакъв тип сигурност в тогава 
бързо променящите се времена. Сега след толкова години можем да 
се обърнем назад и през погледа на его състояние Възрастен да 
видим каква е ситуацията през комунизма с цел да проверим 
доколко е смислен записа, че хората са живели добре. Например 
виждаме, че от началото на 80-те години започва режим на тока, 
Възродителния процес, недопускането на голяма част от населе-
нието да пътува в чужбина, но ако това са всеизвестни факти, ето 
един, който не е дотам известен. През 1975 г. е направен анализ на 
жизненото равнище на домакинствата в България. Те са разделени 
на 5 групи: Най-низша, Низша, Средна, Висша, Най-висша. Първата 
група се отнася до домакинства, които нямат канализация, течаща 
вода, осветлението не е електрическо, нямат мебели, а отоплението 
се извършва с дърва или въглища. Втората група обхваща дома-
кинства, които живеят в тухлени къщи, имат маса и столове, нямат 
канализация, баня, тоалетна и водопровод, имат електрически 
котлон, радиоточка и ютия. Тези две групи могат да бъдат опре-
делени като бедни и те съставляват общо 18-19 % от населението на 
България или в цифри това са между 490 и 510 хиляди домакинства. 
Интересно е да се отбележи, че в категория „Най-висша” са отбе-
лязани 15 % от всички, но тя не се отнася до партийните членове и 
управляващите България. В нея се включват хора, притежаващи 
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коли, докато разликата с предишната „Висша” степен на жизнено 
равнище е, че нейните представители притежават колело или 
мотор[12, с. 456-457]. Тези исторически справки и статистически 
цифри имат за цел да покажат, че картината на българите за своето 
минало е изкривена и е по същество емоционална, а не рационална. 
Когато българина се върне назад за комунизма той го преживява, а 
не го мисли. Тайно въздиша по него, иска да се върне това време, в 
което „всичко беше сигурно”. Пример за емоционални размисли е 
например разочарованието от това, че са затворени стотици 
предприятия, които са давали работа на хиляди хора, но никой от 
тях не си дава сметка, че например Кремиковци е било губещо 
предприятие и че държавата го е издържала и то е работило на 
фалит. Този факт не интересува българина, интересува го факта, че 
е можел да работи. Тази инфантилизация на мисленето може да 
бъде преставена с дете, което казва „Искам да ям, не ме интересува 
как намираш за ядене, аз искам да ям”. Друг типичен пример за не-
адекватността на комунистическото управление е например строежа 
на Завода „Червена могила” край Радомир, глътнал 500 млн. долара 
и строен да работят 15 хил. души, без да се взема предвид, че 
цялото население на град Радомир е 15 хил. души. Не се вземат 
предвид цялото икономическо планиране по осигуряване на квар-
тири на работната ръка, на механичното преместване на огромен 
брой хора от близките села и по-далечни градове, заплащането им и 
така нататък. Не се осъзнава и още един факт, България затъна до 
голяма степен в края на 80-те, защото се разпадна Съвета за 
икономическа взаимопомощ. Цялата икономика на България е 
организирана около един затворен пазар без конкуренция, организи-
ран на принципа аз произвеждам гуми, а ти коли. Тук идва въпроса 
има ли решение на въпроса за икономиката и психологическите 
проблеми на българина? Според мен решение може да се търси в 
посока, че българите трябва да започнат все повече да използват 
своето его състояние Възрастен и да почнат да управляват своето 
Дете и Родител, защото в момента Детето е водещото его състояние, 
подкрепяно от Родителя. Интересно е да се отбележи, че когато 
става въпрос за това да се свърши работа много от българите са 
способни и влизат трайно в его състояние Възрастен, което се 
изисква за това човек да се труди, но много малко са способни да 
бъдат в това състояние, когато се отнася до държавата или кому-
низма. Това не е случайно и показва, че все още психологически 
много от хората живеят не в днешните условия на капитализма, а в 
условията на комунизма. Всъщност психологически те смятат, че 
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оцеляват през капитализма и чакат и се бунтуват, за да се върне 
комунизма, където живеят. Това показва от друга страна, че 
изкуствено хората се карани да влизат в его състояние Дете и 
политиците, които те избират им предлагат точно това, което 
избират. Проблемът не е в алтернативата или в липсата на такава на 
политиците, а в това че се търси някой да оправи нещата, някой 
друг. Именно това е его състояние Дете, то търси родител, който да 
оправи нещата, не разчита на себе си или на своите сили, защото 
смята че не може да се справи само или че няма смисъл да се справя 
само, защото някой друг може да го свърши вместо него. Един 
човек в его състояние Възрастен не би оставил някой друг да 
свърши дадена работа вместо него, напротив той би вършил 
независимо от неудоволствието, което може да му създаде работата, 
защото знае, че така е правилно. Тук подчертавам думата „знае”, 
защото наблягам на рационалното знание, а не на чувството. На 
него може да не му харесва да я върши, но знае, че трябва и че това 
е правилно. Мисля че, ако хората биха влезнали трайно в его 
състояние Възрастен постепенно ще почнат да разбират какво е 
най-добре да се направи, за да почнат да живеят по-добър живот. 
Разбира се, тъй като прехода не е завършил психологически, той не 
може да свърши и икономически. От гледна точка на преминава-
нето към пазарен механизъм на управление на икономиката, 
прехода е завършил, но икономиката не съществува сама по себе си. 
Тя винаги е във връзка с хората, чийто производителни сили се 
използват, за да се развива икономиката. Влияние върху икономи-
ката имат и икономическите отношения, в които влизат хората, а те 
от възприемането им на сегашната ситуация, която в един или друг 
смисъл психологически е идентична с тази от 1989 г. По време на 
протестите излезе една фалшива декларация от ЕОН, ЧЕЗ и Енерго 
Про, в която се казваше следното „Ние, от ЧЕЗ, ЕVN и Енерго-про, 
заявяваме, че не носим никаква вина, затова че не можете да си 
платите сметките. Ние сме частни компании, чиято цел е да печелят 
пари. Държим да подчертаем – и дано да успеете да го разберете, – 
ние не сме благотворителни дружества, ние работим за печалба. 
Вие твърдите, че живеете в демократична страна и желаете да 
развивате пазарна икономика. Ако това е така, то молим ви 
приемете факта, че всеки бизнес търси печалба. Крайно време е 
българите да разберат, че не живеят в комунизма, а в капитализма и 
ако преди държавата се е грижила да осигурява жизнения минимум 
на всеки един, днес това е невъзможно. Българите трябва да раз-
берат, че коренът на проблема се крие в тяхната посткомунисти-
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ческа психика и да престанат да чакат някой да се погрижи да са 
нахранени, облечени и на топло”. Тази фалшива декларация показва 
именно заблудите на българите, които протестират против високите 
сметки за тока, а не против ниските заплати, които получават. Не е 
случайно това, защото високите сметки на тока, макар и опреде-
лящи се донякъде от частните собственици на енергоразпредели-
телните дружества, все пак са под контрола на ДКЕВР, докато 
заплатите на хората повече от които работят в частния сектор не са 
под държавен контрол, дотолкова, доколкото държавата може само 
да определи минималната работна заплата. Проблемът на българите 
е във фиксацията в миналото, а не в това че са неспособни или с 
робска психика, както се твърди популярно. Разрешение има и 
написаното тук няма претенции да е панацея или да дава пълна 
обяснителна рамка на настоящата ситуация. Опитах се да покажа 
как влиянието на записите, които се предават от родителите, които 
пък от своя страна са посредници на обществото не винаги са 
адекватни на ситуацията. Самата икономическа ситуация повлиява 
на свой ред на характера на хората в това общество. Тази фор-
мулировка като смисъл идва от идеите на Карл Маркс, който 
поради огромното му изопачаване в Съветския съюз, а и у нас се 
възприема твърде едностранчиво, твърде комунистически, твърде 
противоречиво. Маркс е омръзнал на българите, защото е бил до-
садно вменяван, анализиран в полза на партията. Ако се освободим 
от някои предпоставки и си поставим за цел да анализираме 
творчеството на Маркс освободени от влиянието на стари записи 
можем по-ясно да схванем полезността на неговата социологическа 
теория, а и кой знае в близко или далечно бъдеще да я съчетаем с 
някоя психологическа теория, за да можем да обясним различните 
общества. Такива опити не липсват и те са свързани, по моите 
познания, с психоаналитика Ерих Фром, който анализира появата 
на капитализма и влиянието му върху масите, влиянието на Средно-
вековието върху формирането на характера, как религията определя 
характера, както и блестящото изследване на социалният характер в 
мексиканското село. Как и защо се е развивал българският социален 
характер може да се проследи чрез изследване на три периода от 
историята ни, всеки от които формира свои специфичен социален 
характер. Разбира се корените на всеки специфичен характер станал 
водещ в даден период са в предишния период и няма как да бъде 
иначе. Да не забравяме, че идеолозите на комунизма в България са 
родени, възпитавани и израстнали в Царство България, те са попили 
атмосферата, живота и на свой ред са и реагирали по един или друг 



 140 

начин.  Тези три периода според мен са 1878-1944, 1944-1989, от 
1989 до днес. Един качествен анализ на тези периоди би изяснил 
наличието на много народностни черти у българите, много за 
начина по който мислят и действат. Би показал положителните, 
както и отрицателните черти на мисленето, ако изобщо можем да 
говорим при един подобен анализ за положително и отрицателно.  
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Abstract: This current report presents the theoretical background and the 
received empirical results from conducted procedures of standardization, 
reliability and validity on a new personality questionnaire, whose goal is to 
measure tendency toward neurotic behavior. These results are presented in the 
form of figures and charts. The final version of the questionnaire is presented at 
the end of the paper. 
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1. Въведение 
 
Настоящият доклад е продължение на миналогодишна научна 

разработка[1] и се фокусира върху резултатите от проведените 
процедури по стандартизация, валидизация и надеждност на ново-
създадения личностен въпросник „Полезна и безполежна страна на 
живота”. Разглеждат се както теоретичната постановка, която е 
основата на теста, така и динамика между отделните части на 
конструкта. 

 
2. Теоретична постановка 
 
Въпросникът „Полезна и безполезна страна на живота” е изгра-

ден на база, описаната от Алфред Адлер представа за човешкото 
поведение, което на кратко може да се обобщи като мотивирано от 
чувството за общност, от една страна и от друга задвижвано от 
стремеж за превъзходство. Оттук произтича и гледната точка за 
живота и човека като част от него – дали той се намира от полезната 
или безполезната му страна. Когато човек се намира на полезната 
страна на живота, той е положително настроен към обществото, 
склонен е да се кооперира с другите, стреми се да помогне с всички 
ресурси, с които разполага. Такъв човек е воден преди всичко от 
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чувството си за общност и при взаимодействието си със своето 
обкръжение той не спестява своите усилия, време и пари. На другия 
полюс се намира човекът от безполезната страна на живота. Воден 
от стремежа за превъзходство, той трудно се кооперира с другите 
хора, наличен е стремеж да изпъкне, да се издигне над своите 
„съперници”, от което неминуемо следва изпитването на завист към 
околните. Такъв човек трудно се отказва от притежанията си, 
стреми се да спестява от енергията си в общуването с хората и 
рядко поставя интересите на обществото над своите собствени. 
Подобно поведение често води до конфликти и дори отхвърляне от 
социума. Няма как да се пропусне и връзката между чувството за 
общност и стремежа за превъзходство, с гледището на индиви-
дуалната психология върху неврозите и невротичното поведение. 
Казано накратко, в своите теории Алфред Адлер разглежда невро-
зата преди всичко като едно състояние, което пречи на индивида да 
бъде пълноценна част от обществото, тъй като стремежът за пре-
възходство (произтичащ първоначално от чувство за малоценност) е 
в постоянен конфликт с чувството за общност. С това си мнение той 
се разграничава от своя учител Зигмунд Фройд, който е на мне-
нието, че неврозата има за източник даден душевен конфликт, 
който почти винаги е между Аза и сексуалността. Друг съвре-
менник на Адлер, Карл Юнг от своя страна изказва съвсем различно 
мнение. Според него неврозата е нещо положително, своеобразен 
опит за самолечение, едно състояние на осъзнаване на личностния 
потенциал, появяващо се тогава, когато човек не функционира 
оптимално и от това следва натрупване на енергия, която рано или 
късно избухва под формата на гореописаното заболяване. 

 
3. Изследвани лица 
 
В изследването взимат участие 174 изследвани лица, от които 

150 са с валидни данни, като останалите 24 са изключени от 
изследването[2]. Средната възраст е 26.4 години, с 8.732 стандартно 
отклонение, като разпределението по пол е мъже – 34% и жени – 
66%. По подробни данни са представени в таблица 1. 
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Таблица 1. Разпределение на изследваните лица изследваните 
лица по пол и възрастови групи 

 

  Брой % 
Пол Мъже 51 34% 
 Жени 99 66% 
Общо  150 100% 

19-29 110 73.3% 
30-39 26 17.3% 
40-49 5 3.3% 
50-59 6 4% 

Възрастова 
група 

Непопълнили 
графа „Възраст” 

3 2% 

 
4. Инструменти 
 
Личностен въпросник „Полезна и безполезна страна на живо-

та” – авторска разработка, който съдържа 64 въпроса, целящи да 
разграничат различни невротични склонности в поведението на 
изследваните лица. При създаването на въпросника е предпочетен 
дихотомен формат на айтемите, с цел улесняване на употребата на 
теста в практиката, като кодирането е както следва: „Да”=1 и 
„Не”=0. Важно е да се отбележи, че по проект ниските стойности на 
получения индивидуален бал показват близост до чувството за 
общност и полезната страна на живота, докато високите стойности 
показват близост до безполезната му страна. 

 
5. Резултати 
 
Получените резултати са подложени на факторен анализ за 

категориални данни (CATPCA), вследствие на който се открояват 
12 въпроса със значими тегла в първи фактор. Алфата на Кронбах е 
0.708, което е задоволителен резултат. След това се извършва по-
нататъшен факторен анализ (през PCA), включително ротация на 
получените фактори, вследствие на което се открояват четири 
отделни суб-фактора. Данните, получени от анализа са представени 
графично в таблици 2-4, като получения Scree plot е представен във 
фигура 1. 
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Таблица 2. Тегла на факторите и процент на  
общата обяснена вариация 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa 
Compon
ent 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % Total % of 

Variance
Cumulativ

e % Total 

1 2,852 23,769 23,769 2,852 23,769 23,769 2,069 
2 1,466 12,216 35,984 1,466 12,216 35,984 1,535 
3 1,289 10,738 46,722 1,289 10,738 46,722 1,701 
4 1,031 8,591 55,313 1,031 8,591 55,313 1,980 
5 ,970 8,082 63,395   

 
Таблица 3. Факторна структура, получена след  
ротация Oblimin, с избрана опция за скриване  

на факторни тегла, по-малки от 0.3 
 

Component 
 

Просоциално 
поведение 

Позитивно 
отношение към 

хората Задоволство Алтруизъм 
Q9 ,802      
Q11 ,767      
Q3 ,479    ,440
Q5 ,438    ,366
Q1   ,828    
Q7   ,769    
Q2     ,763  
Q4     ,636  
Q10     ,628  
Q8       ,667
Q12       ,643
Q6       ,563
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization  
a. Rotation converged in 15 iterations 
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Фигура 1. Графика с получения Scree plot 
 

Таблица 4. Тест за сферичност на Бартлет 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,676 

Approx. Chi-Square 270,597 

df 66 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 
Резултатите от теста за сферичност на Бартлет са значими, 

спрямо α=0.05, а КМО>0.5 следоватено може да се премине към 
факторен анализ. След провеждането му ясно се открояват четири 
фактора, които обясняват 55.313 % от общата вариация, което е 
един добър резултат. Четирите фактора са просоциално поведение, 
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позитивно отношение към хората, задоволство и алтруизъм. 
Въпреки че четирите фактора са част от скалата „Полезна и 
безполезна страна на живота” те могат да бъдат използвани и като 
отделни субскали. Следващата стъпка в обработването на данните е 
честотен анализ, представен в таблица 5 като в допълнение е при-
ложена хистограма на изследваните лица, изложена във фигура 2. 

 
Таблица 5. Статистически данни от честотен анализ 

Statistics 
 

Valid 150N 

Missing 0
Mean 3,3933

Std. Error of Mean ,18870

Median 3,0000

Mode 2,00

Std. Deviation 2,31104

Variance 5,341

Skewness ,823

Std. Error of Skewness ,198

Kurtosis ,400

Std. Error of Kurtosis ,394

Range 11,00

Minimum ,00

Maximum 11,00

Sum 509,00
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Фигура 2. Хистограма на изследваните лица 

 
От получените резултатите най-важно е да се отбележи, че по-

казателите за Skewness и Kurtosis са в допустимите граници от ±1. 
 
6. Обсъждане 
 
Налице е очевидното ограничение на големината на извадката. 

Въпреки това, получените резултати са крайно задоволяващи и 
спокойно може да се твърди, че първоначалната процедура по 
създаване на теста е приключила успешно. Предстои продължаване 
на работата, свързана най-вече с увеличаване на извадката и 
повишаване на валидността на инструмента, най-вече чрез 
конвергентна валидност. 

 
7. Заключение 
 
В заключение е добре да се спомене, че въпросникът е пред-

назначен най-вече за привържениците на индивидуалната психо-
логия като той може да бъде използван като добър инструмент за 
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бързо и лесно разкриване на налична склонност към невротично 
поведение у изследваното лице. 
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Приложение 
 

Личностен въпросник  
„Полезна и безполезна страна на живота” 

 
Инструкция 

 
Пред Вас се намират 12 въпроса, отнасящи се до вашите 

нагласи и поведение. Моля, отбележете мнението си във вашия 
лист за отговори със знак „Х” в колонка „Да” или „Не”. Работете 
бързо и се старайте да отбелязвате първото си впечатление. 

 
№  Да Не 
1 *Доставя ли ви удоволствие да похвалите 

някого за постигнат успех?   
2 Имате ли особено мнение за хората с големи 

финансови възможности?   
3 *Бихте ли се занимавали с доброволческа 

работа?   
4 Дразните ли се, ако незаслужено бъде 

похвален друг човек от средата ви?   
5 *Склонен/на ли сте да правите парични 

дарения?   
6 Вярно ли е, че рядко правите подаръци на 

други хора?   
7 *Чувствате ли се добре, ако чуете, че някой 

ваш познат е постигнал успех?   
8 *Смятате ли, че е по-добре да даваш, 

отколкото да взимаш?   
9 *Обичате ли да се грижите за други хора?   
10 Някога желали ли сте лошото на някого, 

когото не харесвате?   
11 *Може ли да се каже, че сте топъл човек?   
12 *Поставяте ли интересите на другите, пред 

вашите собствени?   
 
* – реверсиран въпрос 
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целенасочена човешка дейност. По принцип вземането на решение от 
страна на хората се явява процес, който по своя сложност и характер е 
сравним с процеса на мислене като цяло. Самата теория за вземане на 
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1. Увод 
 
Процесите за вземане на решения лежат в основата на всяка 

целенасочена човешка дейност. По принцип вземането на решение 
от страна на хората се явява процес, който по своя сложност и 
характер е сравним с процеса на мислене като цяло. Тук под това 
понятие ще разбираме преди всичко еднократен акт за избор на 
една или няколко алтернативи от предварително зададено множест-
во или последователност от такива актове. 

Проследявайки публикациите, свързани с вземането на реше-
ния от страна на хората ще се сблъскаме със следния парадокс: 
понякога говорим за науката за вземане на решения (научна теория 
или само теория), а друг път – за изкуство за вземане на решения. 
Между науката и изкуството има една съществена разлика, 
обусловена от самата им природа. Науката може да бъде овладяна 
по пътя на систематичното изучаване и логиката, докато усъвър-
шенстването в изкуството се придобива чрез изучаването на 
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образците, упражнение и опит. Ние тук ще наблегнем на науката и 
затова ще говорим за теорията за вземане на решения [1] [2] [4]. 
Естествено ще разглеждаме и много примери, ц цел по-лесното и 
по-пълното усвояване на теоретичния материал. 

Теорията за вземане на решения е интердисциплинарна наука, 
която се занимава с изучаването на закономерностите при вземане 
на решения от хората при различните техни дейности в съответната 
среда, а също така и възможностите за максимална изгода от 
възможните решения. Тази теория преписва норми за поведение на 
лицето, вземащо решение (съкратено ЛВР), които то е длъжно да 
следва, за да не противоречи на своите предпочитания (разбирания, 
принципи, ценностна система). Самото вземане на решения е 
процес, който се явява синтез между рационалност и емоцио-
налност, с цел достигането на определен желан резултат [3] [4] [8] 
[13]. 

 
2. Основи на теорията за вземане на решения 
 
Най-важната отличителна черта на теорията за вземане на 

решения е, че тя черпи идеите си от живота на хората, използва 
добре развит и не много сложен научен инструментариум, а резул-
татите са приложими непосредствено отново в живота. Решенията, 
взети с нейна помощ, са съобразени единствено с разбиранията за 
настоящето и бъдещето на взимащия ги. Естествено тези решения 
са „правилни” и „вършат работа” за този, който ги взема, а за 
останалите хора това не е задължително да е така [2]. 

От една страна, можем да разделим теорията за вземане на 
решения на две основни магистрални направления: 

(1) Нормативна теория 
Това магистрално направление описва рационалния процес за 

вземане на решение. Тази теория се изгражда на базата на опре-
делени основни предположения (изходни предпоставки, постулати, 
аксиоми), които са очевидно верни и почти всички хора ги приемат 
за такива. Разбира се това не означава, че няма спор по адекват-
ността на аксиомите, за което има различни мнения и противо-
речиви виждания. 

Нормативната теория използва мирогледни, естетически и 
морални съждения, описва какво трябва да бъде едно или друго 
решение в светлината на тези съждения. Именно нормативния 
подход има за цел да анализира всички възможни решения и 
тяхната научна обоснованост, да търси „най-добрите” начини за 
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постигане на поставените цели. Трябва да отбележим, че матема-
тическото моделиране е основният инструмент на нормативната 
теория за взема на решения и затова тя понякога се нарича 
математическа теория за вземане на решения. Тук често отсъства 
самата технология за вземането на решението. 

(2) Дескриптивна теория 
Второто магистрално направление описва практическите мето-

ди и процедури за вземане на реални решения. Тук се анализира 
поведението и начина на мислене на хората в процеса на вземане на 
конкретни решения. Поведенческото моделиране е основния ин-
струмент на дескриптивната теория за вземане на решения. Тук 
често се използват психологически модели, в които се анализира 
самия процес за вземане на решението, силите и обстоятелствата 
довели до това решение, а също така се дискутират и личностните 
качества на лицето, вземащо решението [4] [9]. 

Естествено само комплексното използване на нормативната и 
дескриптивна теории би довела до сериозни научни и практически 
резултати. 

От друга страна, в зависимост от броя на лицата, участващи 
във вземането на решението, можем да разделим теорията за 
вземане на решения на две области: 

(1) Индивидуални решения 
При индивидуалните решения участва само едно лице и това е 

лицето, вземащо решение. Допуска се използването на външни 
съвети и мнения, но окончателното решение е само на едно лице. 
Много често ЛВР извозва консултанти, които повишават неговата 
информираност, а това повишава вероятността за вземане на добри 
и работещи решения. 

(2) Колективни решения 
При колективните решения участват много лица, членове на 

даден колектив (общество, група). Тук колектива като цяло трябва 
да вземе решение, като всеки отделен член на колектива участва 
при вземането на решението. Това може да бъде направено чрез 
гласуване или по друг начин. Взетото колективно решение е общо, 
но задължава всички членове на колектива да го изпълняват. 

При вземането на индивидуалните решения се анализира и 
средата в която е поставено лицето, вземащо решение, която може 
да бъде определена или неопределена. Що се отнася за колек-
тивните решения, тук средата по принцип е неопределена, защото 
участват много хора и тяхното поведение на практика е непред-
видимо. 
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Рядко се срещат задачи за вземане на индивидуални решения, 
които са в условията на определеност. Тези решения са свързани с 
избор на алтернатива, която трябва да е оптимална по един или 
повече критерии. Исторически тези задачи първи са били поставени 
и за тяхното решаване е бил разработен съответния математически 
апарат, известен като математическо програмиране. 

В повечето случай индивидуалните решения трябва да се 
вземат в условията на неопределеност. Тук крайният резултат не е 
известен, но евентуално може да се даде вероятностна оценка за 
него. Неопределеността на средата се определя от липсата на доста-
тъчно информация, влиянието на външни независими фактори, на-
стъпили промени от момента на вземане на решението до реали-
зацията на самото решение и много други причини. 

Може да се каже, че вземането на решения в условията на 
неопределеност е ядрото на съвременната теория за вземане на 
решения. Тук задължително трябва да подчертаем, че неопределе-
ността естествено води до несигурност и риск. Съществуването на 
несигурността и риска се свързано преди всичко с липсата на 
достатъчно информация, с невъзможността точно да се прогнозира 
бъдещето, с невъзможността достатъчно точно да се пресметнат 
вероятностите на бъдещите събития. По този начин несигурността и 
рискът са силно свързани с прогнозирането, планирането и като 
следствие с вземането на решение, крайният резултат от което не се 
знае точно [5] [7] [10]. 

Трябва да отбележим, че думата „риск” навлиза в ежедневното 
общуване от застрахователното дело, като синоним на възможна 
опасност или възможна вреда. В тълковните речници тя се свързва с 
думите „премеждие”, „опасност” и „шанс”. В практиката рискът 
кореспондира с готовността за излагане на опасност с надеждата за 
успех или действие при което е възможна печалба или загуба. 

Отношението на хората към риска е различно. Има хора, които 
са склонни към риск и те често вземат рискови решения, но има и 
хора, които не са склони да рискуват. Понякога в литературата се 
твърди, че съвременната реалност е пряко свързана с риска и не 
може да се извършва някаква дейност без риск. Това е така, но за 
различните хора това е различно. Малко рисково решение за един 
човек може да бъде високо рисково за друг и обратно, т.е. рискът е 
субективен [9] [10]. Трябва да отбележим, че обществото съществу-
ват защото хората са както близки така и различни в някакъв 
смисъл, включително и по отношението си към риска. Следо-
вателно различното отношения на хората към риска е естествено. 
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Безспорно ясно е, че рискът съществува и той трябва да се моде-
лира, пресметне и анализира, а след това да се вземе обоснованото 
решение. 

 
3. Интердисциплинарност на изследванията 
 
Теорията за вземане на решения е интедисциплинарна област 

на научни изследвания. Интердисциплинарността се определя 
преди всичко от следното: 

(1) С тази теория се занимават хора от различни специалности, 
като преди всичко това са математици, психолози, икономисти, 
финансисти, статистици, менажери, философи, социолози, полито-
лози, инженери и други специалисти. В резултат на това много-
образие от специалисти съществуват и различни подходи в теорията 
за вземане на решения. Това лесно може да се види в огромния брой 
научни и научно - приложни публикации на тази тема. 

(2) Съществуват други много близки науки, които изучават 
почти същите научни проблеми – теория на управлението, теория 
на системите (системен анализ), изследване на операциите, кибер-
нетика, мениджмънт и др. Голяма част от научните проблеми на 
тези науки се припокриват с тези на теорията за вземане на 
решения. 

(3) Наученият инструментариум на теорията за вземане на 
решенията представлява своеобразен синтез между математика и 
психология. 

Трябва да подчертаем, че като научен инструментариум при 
изработване на рационалните решения се използват преди всичко 
методите на изследване на операциите, дял от приложната мате-
матика. Тук се построяват и анализират различни абстрактни 
математически модели изоморфни на физическата реалност. 

Теорията за вземане на решения е изцяло построена върху 
проблема за оптималност на решението в построените абстрактни 
модели, т.е. взема се такова решение, което оптимизира полезността 
на този, който взема решението при наличните ограничения. В 
съответния математически модел се игнорират характеристиките на 
човека, неговите убеждения, способности и чувства. Това означава, 
че се игнорира човешката личност като оперативна система. 

Оказва се, че в анализа на задачите само рационалните методи 
се оказват недостатъчни. В много случаи при вземането на реше-
нието съществено влияние оказват и обстоятелствата при които се 
вземат решенията, а те не подлежат на строг математически анализ. 
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Тези, важни понякога, обстоятелства остават извън математиче-
ските изчисления и се отнасят преди всичко към сферата на 
психологията. Това е причината освен рационалния аспект при 
вземане на решения да се разглежда и психологическата страна за 
вземане на решения. Ако рационалната теория за вземане на реше-
ния се занимава с количествената обосновка на решението, психо-
логическата теория показва как фактически хората осъществяват 
своя избор. 

Предмет на психологическата теория е дейността на човека в 
процеса на изпълнението на задачи, които изискват вземане на 
решения. При това се изучават съществените черти на лицето, 
вземащо решение, неговите чувства, а също така неговото по-
ведение в процеса на подготовката и вземането на конкретно 
решение [8]. 

Общият извод на психологическата теория за вземане на 
решения, направен на основата на множество експерименти и 
наблюдения, е че ЛВР много често се отклонява от препоръките на 
рационалната теория и в резултат на това в много случаи се 
получават недобри (слаби или лоши) резултати. Психологическата 
теория анализира тези отклонения. В този смисъл тя съществено 
допълва рационалната теория, образувайки с нея единна 
конструктивна основа за търсене на най-добрите решения. 

(4) Непосредствена връзка с други науки и научни теории – 
икономика, финанси, политика, философия, социология, статистика 
и др. 

От казаното до тук става ясно, че много често човек за да вземе 
някакво решение трябва преди това да събере нужната му инфор-
мация или да извърши някакво статистическо проучване, т.е. трябва 
да събере и анализира някакви данни, за изследва някакви 
закономерности. Обобщавайки получените резултати човек допълва 
своята представа за света, изгражда или допълва своя мироглед. 
Когато трябва да се вземе определено решение, често не се 
разполага с време да се извърши нужното проучване, а се разчита на 
получени вече знания, опитност и интуиция. 

 
4. Ролята на информацията и личностните качества 
 
При вземането на решение е много важен въпроса за инфор-

мацията, с която ЛВР разполага. Тя влияе силно върху качеството 
на взетото решение. Освен количеството и качеството на инфор-
мацията, с която се разполага, съществени и важни са и личност-
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ните качества на ЛВР, неговата обученост, жизнен и професионален 
опит. Изключителна роля играе развито му логическо мислене, 
защото вземането на решение е мисловен процес. 

Пример 1. Справедливото решението на цар Соломон 
Две жени родили деца по едно и също време, но едното от 

децата починало. Всяка от жените твърдяла, че живото дете е 
нейното. Тъй като не могли да достигнат до съгласие, те отишли 
при мъдрия цар Соломон, за да може той справедливо да отсъди чие 
точно е детето. Царят дал заповед то да бъде разсечено на две и 
всяка от жените да получи половината. След като чула решението, 
истинската майка на детето казала: „Дайте детето на другата жена, 
само не го убивайте”. Другата жена отвърнала: „Щом като детето не 
може да е на никоя от нас, по-добре го убийте”. След като чул това 
цар Соломон отсъдел: „Дайте детето на първата жена, тя е майката”. 

Тази история е описана в Стария завет. Тя ни показва, как 
първоначално цар Соломон не разполага с нужната информация за 
да взема правилното (обоснованото, логичното, справедливото) 
решение, но след като чува отговорите на двете жени, той вече има 
тази информация. Имено информацията, която се съдържа в 
отговорите на двете жени има доказателствена сила, която е 
достатъчна за вземането на правилното решение (справедливото 
решение, логически обоснованото решение, рационалното реше-
ние). Разбира се цар Соломон е нямал намерение да разсича детето, 
той е знаел, че само истинската майка ще приеме всяка друга 
алтернатива пред смъртта на детето.  

Ще отбележим, че в горния пример истинската майка реагира 
емоционално и точно това дава възможност на цар Соломон за 
вземе своето решение, което се оказва правилно и справедливо. 
Тази емоционалност липсва при другата жена. 

Този пример е анализират от много автори. Според някои от 
тях цар Соломон е по-скоро късметлия, отколкото мъдрец, защото 
другата жена прилага грешна стратегия. Правилната стратегия на 
тази жена е да повтаря и имитира поведението на истинската майка. 
В случая, ако тя бе повтаряла думите на първата жена, цярът не би 
могъл да каже коя от двете жени е истинската майка [2]. 

Пример 2. Принцът търси Пепеляшка 
Всички знаят приказката за Пепеляшка. Там принцът трябва да 

разбере, коя е девойката, с която е танцувал на бала. Множеството 
от алтернативите пред принца са всички девойки в кралството. 
Авторът измисля историята за стъклената пантофка. Тя притежава 
едно специално качество, много трудно би могла да стане на друг 
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крак освен на този, за когото специално е била направена. Точно 
това е информацията, нужна на принца за да вземе правилното 
решение (логически обоснованото решение, рационалното реше-
ние). Отново виждаме необходимостта от неоспорима доказател-
ствена информация за вземането на точното решение. 

Изследователите са документирали над 500 различни варианта 
на приказката за Пепеляшка. Най-разпространеният вариант е този 
на Шарл Перо от 1697 г. Във всички варианти имаме пантофка или 
друг предмет, който може да принадлежи само на една девойка. 
Съществуват и варианти, в които се дава и допълнителна доказател-
ствена информация. Например, Пепеляшка показва другата обувка 
или действието се развива в последната къща, която подлежи на 
проверка. Така вече принца има убедителна информация, че точно 
Пепеляшка е търсената девойка.  

Пример 3. Каприза на младата жена 
Млада жена има продължителна връзка с млад и преуспяващ 

млад мъж. Всичко в техните взаимоотношения е наред с изключе-
ние на факта, че мъжът редовно отлага по различни причини 
случването на най-важното събитие при такива случаи, а именно 
създаването на семейство и деца. Годините текат и биологичния 
часовник на младата жена цъка. В един момент младата жена 
започва да проявява един странен каприз, според мислите и думите 
на младия мъж. Младата жена иска всеки от тях да татуира трайно 
на тялото си името на другия. След отказ на мъжа да стори това (да 
удовлетвори каприза на младата жена), жената прекратява връзката. 

Дали ще се стигне до татуировка в тази история, ако мъжа бе 
приел, не е ясно и не е толкова важно. Този каприз на жената е 
насочен към това тя да разбере дългосрочните намерения на 
партньора си. След отказа да се удовлетвори нейното желание, тя 
има за себе си убедителна информация, че младия мъж няма 
планове те двамата да създадат семейство и деца. Това противоречи 
на нейните планове за собствения и живот.  

От горните три примера става ясно, че когато се разполага с 
нужната информация лицето, вземащо решението, може адекватно 
да я изтълкува (ако има необходимите знания и развито логическо 
мислене) и да вземе рационално решение. Насочвайки своето 
внимание към Пример 1 установяваме, че ЛВР е цар Соломон, а 
рационалното решение е даването на детето на истинската майка. 
Трябва да подчертаем също така, че това решение е справедливо. 
Съответно в Пример 2 имаме, че ЛВР е принца, а рационалното 



 158 

решение е намирането на търсената девойка, т.е. на Пепеляшка. В 
Пример 3, ЛВР е младата жена, а рационалното решение е прекра-
тяване на връзката. 

Трябва да подчертаем, че когато казваме „рационално реше-
ние” това означава че решението е разумно, логично, целесъоб-
разно, справедливо, оптимално или устойчиво. По принцип реше-
ния трябва да бъдат рационални, т.е. те трябва да бъдат оптимални 
спрямо определен критерий, „да вършат работа” в някакъв реален 
смисъл и да са плод на „здравия разум”. Лицата, вземащи решения 
трябва да разполагат с нужната информация, да притежават нуж-
ните знания за да могат адекватно да тълкуват тази информация и 
да познават методите за вземане на рационални решения. В почти 
всички случаи методите за вземане на рационални решения са 
свързани с построяване на математически модели и обработка на 
числова информация. 

 
5. Развитие на основните идеи и теории 
 
За всеки човек е ясно, че с появата на мислещият човек се 

появява и необходимостта той да взема решения. От тук може да се 
направи извода, че корените на теорията за вземане на решения 
трябва да търсим с появата на човека. Наистина, човекът е вземал 
своите решения, но идеите да се създаде теорията, която да 
изследва мисловния процес на самото вземане на решенията и да 
дава напътствия как трябва да се вземат рационални решения, се 
появява много по-късно. Много специалисти определят първата 
публикация през 1944 г. на книгата на Джон фон Нойман и Оскар 
Моргенщерн „Theory of Game and Economic Behavior” за начало на 
теорията за вземане на решения. Разбира се много идеи от тази 
теория са поставени преди това от редица учени. Освен това теория 
на игрите се приема за един важен дял от теорията за вземане на 
решения, но както вече видяхме теория на игрите се явява само част 
от теорията за вземане на решенията [12] [14] [15]. 

От историята знаем, че през VI век преди Христа в Гърция 
обществото достига до идеята, че не трябва да се вярва сляпо на 
жреците и управляващите, а трябва да се търси „обосновано 
решение”, което да „върши работа” в някакъв смисъл. Тези 
разбирания се развиват в две много важни направления: 

(1) Появата на демокрацията 
Началото се поставя с реформите на Клистен през 507 г. преди 

Христа в политическо управление на Атина. Основната идея на тази 
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реформа е прякото участие на част от гражданите (по-малко от 6000 
човека, които представляват малко повече от 10 % от общото 
население) в непосредственото вземане на всички политически 
решения. 

(2) Появата на науката 
Науката се обособява като система от обосновани факти и 

изводи, търси се логическата връзка как от фактите да се стисне да 
изводите. Утвърждава се идеята за аксиоматично изграждане на 
науката и доказателството на твърденията в нея. Това важи най-вече 
за математиката. Съществуват много опити аксиоматично - 
дедуктивния подход, характерен за математиката, да се приложи и в 
другите науки. 

Всяка научна теория представлява логически обосновани 
твърдения, които се изграждат върху някои основни предположения 
(аксиоми, постулати), които представляват фундамента на дадената 
теория. Ако теорията е логически вярна, а е неприложима или е в 
противоречие с практиката, то следва, че нейните основни пред-
положения не са адекватни на действителността. Точно тази идея е 
заимствана от математиката и в момента почти всички научни 
теории се изграждат на този принцип. Популярни са само тези 
научни теории, които намират реално приложение и са адекватни на 
действителността. 

 
6. Демократизация на обществото и развитие на теорията 

за колективните решения 
 
Определено може да се каже, че теорията на колективните 

решения чрез гласуване, стартирала в антична Гърция, се развива 
паралелно с демократичните идеи в обществото. В по-общ план в 
съвременното общество все повече се налага идеята за вземане на 
колективни решения – в по-малки (преди всичко в управлението) 
или по-големи групи (преди всичко в политиката) [11]. Разбира се 
това кореспондира с проблема за размиването на личната отго-
ворност. 

Следващият голям тласък в развитието на теорията на колек-
тивните решения дават идеите на Френската революция и съпро-
вождащият я политически патос. Трима изключителни енцикло-
педисти и математици – Борда, Кондорсе и Лаплас, предлагат 
различни математически модели, свързани с избор на колективно 
управленско тяло. През 1781 г. Жан-Шарл дьо Борда (Jean-Charles 
de Borda, 1733-1799), член на Френската Академия представя пред 
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Академията първата в историята статия по този въпрос. По-късно 
през 1785 г. Маркиз дьо Кондорсе (Marie Jean Antoine Nicolas 
Caritat, Marquis de Condorcet, 1743-1794), член на същата Академия, 
предлага някои нови изключителни идеи. След около век друг 
математик, Чарлз Доджсън, известен повече като Луис Карол (автор 
на книгите „Алиса в страната на чудесата” и „Алиса в огледалния 
свят”), посвещава няколко публикации на различните процедури за 
гласуване. Така се поставят научните основи на теорията на 
колективните решения чрез гласуване и политическите избирателни 
системи [6] [11]. 

Днес ние приемаме за естествено периодично да избираме 
управляващите ни органи. Много често те са колективни и се 
появяват следните въпроси: 

(1) Представляват ли тези колективни управляващи органи 
един умален образ на първичния колектив, който ги избира? 

(2) Трябва ли колективните управленски органи да представ-
лява умален образ на първичния колектив? 

Например, горните два въпроса постоянно за задават при 
обсъждането и приемането на закон за избор на парламент. 

За отговор на първия въпрос се е заела приложната математика 
като тя има задачата да предложи методика за измерване на 
пропорционалността между първичния колектив и колективния 
управляващ орган. Отговорът на втория въпрос надхвърли пред-
метната област на математиката. Авторът е на мнение, че чове-
чеството винаги ще си задава този въпрос и задоволителен отговор 
няма да намери. Това разбира се не означава, че не трябва да си 
задаваме този много важен въпрос и да търсим неговото частично 
решение в рамките на определено обществено развитие. 

Ние искаме българския парламент да има представители на 
всички големи групи от народа. По този начин се гарантират пра-
вата на човека и на малцинствата. Сега да допуснем, че българското 
общество се разделя на четири почти равни части. След парла-
ментарни избори в парламента ще попаднат четири партии с почти 
равен брой представители. Тази ситуация генерира политическа 
несигурност, политически интриги и пазарлъци в най-лошия 
смисъл. Трудно може да се формира правителство и трудно биха се 
приемали закони. С този реален пример виждаме, че идеята за пред-
ставителност на парламента противоречи на неговата ефективност. 

Тук ще разглеждаме преди всичко вземането на колективно 
решение чрез гласуване, което представлява един частен случай на 
многостранната теория за вземане на колективни решения. Харак-



 161

терното е, че членовете на колектива изразяват своите субективни 
предпочитания към алтернативите и въз основа на тях чрез 
определен математически метод се определя ефективната алтер-
натива или ефективните алтернативи. 

Вземането на решение по своята същност представлява 
мисловен процес, при който всеки член на колектива трябва да 
вземе своето лично решение, въз основа на които ще се формира 
колективното решение. Множеството от възможните алтернативи 
зависи от областта, в която се взема решение, а не от теорията за 
вземане на решения. Така, че много често се случва човек да не 
харесва обективно стоящи пред него алтернативи, но трябва да 
избере една от тях. По този начин достигаме до идеята за избора на 
„разумния компромис”. 

Да погледнем проблема за вземането на решение в полити-
ческите избори от страна на избирателите. Партиите предлагат на 
избирателите своите кандидати, които представляват възможните 
алтернативи. Избирателите могат да се разделят на четири основни 
групи: 

(1) В първа група попадат избирателите, които непоколебимо 
избират една алтернатива и гласуват за нея. Те са убедени, че 
избраната алтернатива притежава нужните положителни качества. 

(2) В тази група попадат избирателите на „разумния компро-
мис”. Те имат големи колебания в своя избор и гласуват ръково-
дейки се от принципа на „по-малкото зло” или друг аналогичен 
принцип. 

(3) Отново имаме, че тези избиратели се колебаят в своя избор, 
но не са съгласни да правят компромиси. Гласуват само когато 
виждат нужните положителни качества в дадена алтернатива, а в 
противен случай не участват в изборите. 

(4) Избиратели, които по принцип не гласуват в избори. Често 
за тях предложените алтернативи нямат никакво значение. 

Тук се сблъскваме с един проблем в теорията за вземане на 
колективни решения – дали всеки член на колектива е задължен да 
вземе решение или отказа за вземане на решение се смята за негово 
решение. Например, да съществува ли понятието „въздържал се”. 
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СИТУАЦИОННА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЛИЧНОСТНИ СМИСЛИ 
 

Проф. д-р Борис Минчев 
СУ „Св. Кл. Охридски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ 

 
Настоящата работа представя концепция за природата на смис-

лите във функционирането на личността. Концепцията се обосно-
вава посредством следните ключови идеи: Смислите на личността 
са: 1. Афективно-рационални синтези; 2. Ситуирани; 3. Преживя-
вани ритмично и мелодично; 4. Преобладаващо защитно-компенса-
торни; 5. Често интегрирани в жизнено дело и оценявани чрез него; 
6. Валидизирани са чрез продължения в реалния живот; 7. Съче-
тания от номотетични и идиографски аспекти, които е подходящо 
да се проучват чрез методики в ситуационен формат; 8. Оцветени в 
умерен удоволствено-афективен тон. Без да са изчерпателни, тези 
идеи могат да бъдат основа на нов тип разбиране и изследване на 
личностните смисли. 

Човекът е същество, осъдено на смисъл. Иска или не, човеш-
кият индивид обитава една смислова вселена. Смислови образо-
вания слагат отпечатък върху познавателните структури от сензо-
перцептивните процеси до въображението. Например, не можете да 
перцепирате звуковите сигнали на родната реч като чисти звуци, 
лишени от смисъл. Така част от ориентацията ни във всекидневни 
ситуации бива автоматично осмисляна. В режим на самооргани-
зация се синтезира и цялостен образ на света, осмислен от вродени 
приоритети. Друга част от ориентацията изисква продължителна 
рефлексия и води до колебливи смисли, които се отличават с 
известна условност и алтернативност. Но забележително е, че инди-
видът се чувства длъжен да извършва такова смислообразуване 
(sense-making, meaning-construction). В тази връзка възникват въпро-
си: Какво добавят смисловите феномени към традиционните 
подбуди – потребности и мотиви? Увеличават ли смислите ефикас-
ността на човешкото поведение? Как смисловите образования 
допринасят за субективното благосъстояние на индивида? Ще се 
опитам да предложа отговор на тези и други проблеми, свързани с 
възникването и функционирането на смисловата сфера на лич-
ността. 

Предполагам, че резонът за възникване на смислови структури 
у индивида е от еволюционно естество – у човека са заложени 
мощни интелектуална и емоционална сфери от психични функции, 
които могат да генерират донякъде самостоятелни преживявания, 
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но еволюционните приоритети на оцеляването и експанзията 
подкрепят съчетаното им действие и образуване на преживявания 
от смесен тип – когнитивно-афективни, които постепенно образуват 
интегрирани образувания и основани на тях смислови преживя-
вания. Така смислите са „сплави“ на рационално и афективно, на 
истинно и оценъчно. Смисловите преживявания образуват много-
лик континуум от речеви и визуални несъзнавани осмисляния, през 
изреченията и текстовото приписване на значения, до построяване 
на планове и професионални постижения, през ценностната рефлек-
сия до екзистенциалните предизвикателства. Така се очертават мно-
жество смислови феномени, изискващи различни теоретични обяс-
нителни схеми. 

В настоящото теоретично изследване ще обсъждам т. нар. 
„личностни смисли“ – смислови образувания у личността през 
средната (зряла) възраст. Това са високо равнищни конструкти, 
изразяващи синтези на действието на рационални и афективни 
функции. Още тук ще изтъкна генералното им предназначение – 
смислите създават рамка на стабилно функциониране на личността 
в пространството на начин на живот, обусловен от определена 
култура. Моят изследавателски опит по отношение на личностните 
смисли ме доведе до следните изводи, които ще коментирам: 

1. Смислите представляват рационално-афективни синтези. 
Интелектуалните и емоционално-афективните жизнени сили на 
човешкия индивид си търсят приложение както самостоятелно, така 
и съвместно и си генерират специфични взаимни подкрепления – 
удоволствия, оценки, преживявания на реалност и истинност, които 
редуват или съвместяват ценностно и истинно в преживяванията. 
Постепенно с повторенията образуванията се „втвърдяват“ и се 
възпроизвеждат като готови гещалти на опита. Този процес се 
ускорява от функционирането на нормативни смисли, достъпни 
като образци в междуличностните взаимодействия. Възниква репер-
тоар от личностни смисли, прикрепени към отделни слоеве на 
личността. 

2. Смислите са ситуирани. Това е следствие от организацията 
на опита на индивида във вид на актуално преживявани ситуации и 
техни подредени последователности – ситуационни редове 
(Минчев, 2009)1. Смислите са отговори на субекта на преживява-
                                                 
1 В „Обща психология“ (Минчев, 2009) са приведени около 40 свойства и законо-
мерности на ситуациите и ситуационните редове. Те влияят и на смисъла като 
преживяван компонент на ситуации. 
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нията на проблемност и неопределена значимост на компонентите 
на ситуацията и на нейната цялостна същност. По-конкретно 
смисълът се преживява като най-дълбоката същност на ситуацията. 
Той е компонент на ситуация. Не можеш да имаш зададен смисъл 
без ситуация, към която е отнесен. Личностният смисъл следва да се 
анализира като преживяване в контекст. В. Франкъл отбелязва като 
принцип, че „преживяването може да бъде толкова ценно, колкото 
постигането“ (Франкъл, 2013, с. 186). Той нееднократно е обръщал 
внимание на това, че всеки пълноценен смисъл се поражда от 
предизвикателства вътре в реални преживявани ситуации (пак там)2 
Неговата позиция се основава на екзистенциализма, в който екзи-
стенциалните преживявания – страх, вина, надежда и пр. – възник-
ват в погранични ситуации между живота и смъртта и са отнесени 
към неотстраними ангажименти и загуби. Тъй като екзистен-
циалните ситуации са уникални, според Франкъл уникални са и 
смислите като техен отклик. Във всяко екзистенциално преживява-
не смисълът се конструира наново. Въпреки че у Франкъл ситуа-
ционната отнесеност е свойство на екзистенциални смисли (за 
всекидневните не се коментира)3, изводът може да се обобщи за 
всички видове личностна ситуационност, прикрепени към отдел-
ните слоеве на слоестата структура на личността. Оттук следва, че 
личностните смисли, които не са конкретен „отклик“ на съдър-
жанието и насочеността на специфично ситуационно преживяване, 
всъщност са псевдо-смисли (илюзии за смисъл) и не изпълняват 
предназначенията си. 

                                                 
2 В най-представителната от книгите си „Човекът в търсене на смисъл“ (ИК 
„Хермес“, 2013) В. Франкъл посочва различни аспекти на ситуираност на 
личностните смисли: „Нито една ситуация не се повтаря и всяка се нуждае от 
различно решение“ (там, с. 86), „Всяка ситуация се различава по своята неповто-
римост и винаги има само един верен отговор на проблема, поставен от тази 
ситуация“ (пак там, с. 86), „от значение е не смисълът на живота изобщо, а по-
скоро специфичният смисъл на живота на даден човек в определен момент“ (пак 
там, с. 143), „реализиране на потенциалния смисъл заложен, но не проявен в дадена 
ситуация“ (пак там, с. 178), „личния смисъл в конкретна ситуация“ (пак там, с. 
185), „съзнанието трябва да приложи мерило спрямо ситуацията, пред която човек 
е изправен“ (пак там, с. 186). 
3 Франкъл анализира само екзистенциални смисли, но в съществуват и смисли, 
прикрепени към други слоеве на личностната структура – роли, компетенции, 
характер и т.н. За разлика от екзистенциалните, другите личностни смисли могат 
да станат типизирани преживявания и да престанат да се преживяват проблемно. 
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3. Смисълът най-често се задава фоново като ритъм на 
преживяванията, като „кинетична мелодия“ на движение в опре-
делен жизнен свят. Това е фоновото осмисляне „по подразбиране“, 
което се случва по-често, отколкото обличането на смислите в 
думи. Последното е индикатор на висока осъзнатост на смислите, 
провокирана от противоречиви и абсурдни ситуации. Това отдавна 
са го забелязали психотерапевти (Botella, 2008; Brown & Moskowitz, 
1998; Dawes, 2005). Полусъзнателно смислите се преживяват чрез 
специфични „малки емоции“ (Frijda, 2005; Минчев, 2009). По 
отношение на сложни повтарящи се ситуации, овладявани чрез 
умения, се формира т. нар. „чувство за ситуация“ (Dreyfus, 1972; 
Минчев, 1993). Последното се разгръща като серия от емоционално 
диференцирани антиципации и като оценки на хода на овладяване 
на текущата ситуация. Субективно тези последователни моменти се 
изпитват във вид, наподобяващ мелодия и ритъм на емоции, 
сигнализиращи, че конкретната умела дейност е успешна и 
усилията по извършването й са ефикасни, оправдани. 

4. Личностните смисли са компенсации за изтичащото време 
на човешкия живот, макар и не само това. Тъй като човекът 
осъзнава, че разполага с ограничено време да живее и че личното 
време е негов главен ресурс и ценност, осъзнаването, че то изтича 
безвъзвратно е универсална психотравма на осъзнаването4. Оттук 
произтича необходимостта от преживявания, които да неутрали-
зират, или поне да смекчат травмата на изтичащото време. В тази 
връзка се включват защитни механизми, един от които е компен-
саторното смислообразуване. Действието му може да се изрази 
като доказване на равенство между постигнатите ползи и резултати 
и времето, инвестирано за тяхното постигане. В процеса на това 
„доказване“, по-точно самоубеждаване, възникват емоции на оправ-
даност на усилията и времето, вложени в конкретното личностно 
постижение, на увереност, че резултатът е заслужен, ценен, следо-
вателно цялостната дейност има смисъл. В процесуален аспект това 
е поставяне на равенство между определен интервал от лично време 
и постигнатия ефект. Последният може да е духовен и символен – 
разбрана истина, преживяна естетичност, създадено „добро име“, 
постигната хармония в себе си и пр. По-често осмисляните ефекти 
са практически и социални – придобит автомобил, купена къща, 
                                                 
4 В подобна връзка В. Франкъл отбелязва, че „животът … се състои от постоянно 
умиращи мигове“ (Франкъл, 2013, с. 192) и това е трагически аспект на осъзна-
ването. 
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отгледани деца, постигнат професионален статус и т.н. За индивида 
е успокояващо и удовлетворяващо да решава това „уравнение“ 
успешно по отношение на всеки замисъл и намерение, които 
изискват значителни усилия и времето за тях. Така осмислянето 
като уравняване на разнородни неща е почти всекидневна дейност. 
В отделни моменти, провокирана от неуспехи, кризи и пр., възниква 
екзистенциалното преживяване на решаване на това уравнение по 
отношение на целия живот и на постигнатото в него. Това е 
ситуация на търсене и откриване на смисъл в живота. Не на живота 
като цяло, а на личния живот на индивида, търсещ смисъл. Това е 
рядък, но субективно важен повод за смислообразуване. За него са 
конструирани множество тестове и са натрупани голямо количество 
психометрични данни (Минчев, 2011). Фактът, че поне 95% от 
изследваните лица дават близки до максималните тестови точки, 
показва субективната необходимост от позитивна оценка на 
времето на своя живот „на всяка цена“. Тази килнатост на точките 
от тестовете (positive bias) може да се интерпретира като действие 
на защитен механизъм. Тук бе изказано обосновано предположение, 
че това е компенсация. При това с възрастта действието на тази 
смислова защита става по-отчетливо. Бе изказана хипотезата, че 
младите хора имат по-слаба потребност от смисъл в живота, а въз-
растните компенсират намаляващия ентусиазъм и обнадежденост с 
нарастващо смислообразуване (Минчев, 2011). Тази идея се потвър-
ждава от по-ниските точки на младите в сравнение с възрастните 
(пак там). В резюме можем да представим „формулата на 
смислообразуването“: положените време и усилия = получените 
резултати. Решаването на тази формула-уравнение е проблема-
тично и се осъществява в конкретна ситуация за смисъл. Това е 
следствие от ситуираността на смислите – последните не само са 
отнесени към преживявани едномоментно факти на живота, т.е. към 
непосредствена ситуация, но и изискват специална ситуация, за да 
се конструират, създадат (sense making). В нея се извършват 
афективно-рационални синтези, съставляващи собствената тъкан на 
смислите. Успешното разрешаване на ситуацията за смисъл произ-
вежда чувство за оправданост и на заслуженост. Не винаги това 
чувство е реалистично, а може да бъде, и често е, част от един 
персонален мит. Последният защитава вярващия в него от една 
жестока и травмираща реалност. Психологическата защита чрез 
смисъл е еднакво нужна и на успяващите и на неуспелите в живота. 
Дори обективно добре преживеният живот съдържа достатъчно 
травмиращи аспекти. 
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5. Най-мащабният личностен смисъл е жизненото дело 
(Минчев, 2009). То представлява наратив, разказ, създаден от инди-
вида и обърнат двуяко: към самия себе си и към една реална 
(донякъде и въображаема) публика. Този личен наратив събира най-
трудните, продължителни и рисковани проекти, които индивидът е 
изпълнил и с които се гордее и които въплъщават най-доброто, на 
което е способен. Обикновено жизненото дело отразява действи-
телни постъпки и дела, чиито автор ги обединява и преживява като 
съвкупно постижение – жизнено дело. Но жизненото дело като 
наратив може да включва фантазми, самозаблуди и откровени лъжи, 
които изпълняват защитна функция. Но жизненото дело не е само 
субективен конструкт, то е и съвкупност от обективни резултати от 
използването на времето на живота на индивида. Тези реални 
резултати могат да къщата, която индивидът е построил, книгите, 
които е написал, децата, отгледани от него и пр. В жизненото дело 
се включват и символични постижения на индивида – доброто име, 
създадено от индивида, екипът, който е формирал, научно откритие, 
в което е участвал и пр. И в двата случая това са реалности със 
социо-културна ценност, които имат шансове да надживеят инди-
вида и да оставят известна лична следа в културата. Така плани-
рането, осъществяването и презентацията на жизнено дело изявява 
индивида като културен субект и му дава удовлетворение за 
заслужено, струващо си, използване на индивидуалното време на 
живота. 

6. Всеки смисъл подлежи на верификация, проверка от този, 
който го преживява. За това се прилагат поне два противоположни 
критерии. Единият е субективната проверка - тя се състои, както бе 
казано, в преживяване на ритъм, хармония или добра мелодия на 
дейностите (или животът като цяло), носещи смисъл за индивида. 
Но по-важна е проверката чрез проследяване на обективния ход на 
нещата в света. Това е вторият критерий. При него главен индика-
тор на траещ смисъл е фактът, че смислените неща имат про-
дължение в собствения живот, в живота на кръга от значими други, 
в живота на големи общности и на човечеството като цяло. 
Обратното, нещата не получили или загубили продължение, обек-
тивно се обезсмислят, дори това да е незаслужено. Книгата, която 
няма читатели, жизненото дело, което е забравено, умение, което не 
се предава на следващото поколение и пр., губят смисъла си. Без 
продължение субективната увереност, че вършиш нещо смислено, 
става чиста самозаблуда. В оценяването на личностните смисли се 
включва значителна доза нормативизъм, идващ от нормативния ред 
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на обществото, в което се изявява индивидът – ценностната систе-
ма, морални норми, професионални кодекси, престижни образци на 
подражание и т.н. Така критериите за верификация и валидизация 
на личностните смисли са неподатливи на индивидуален произвол, 
те се заимстват като готови норми на исторически определен социо-
културен контекст. 

7. Личностният смисъл е специфично съчетание на норма-
тивни (номотетични) и уникални (идиографични) компоненти и 
аспекти на преживяването му. Затова той би следвало да се изучава 
чрез методики, които са уравновесени съчетания на номотетичен и 
идиографичен подходи5. Но на практика преобладаващата част от 
тестове за измерване на смисъл в живота (у Минчев, 2011 са 
описани 22 такива теста) следват правилата на нормативната 
тестология. Някои от тях, например тестът на Крумбъг и Махолик, 
имат идиографично допълнения чрез довършване на изречения и 
разказване на случка, носеща смисъл или безсмислица, но не съм 
виждал публикуван анализ на данните от него. Така уникалните 
аспекти на смислообразуването се оставят на личните преценки на 
практикуващите психотерапевти и не се капитализират в мащабна 
теория. Пример за инструмент, хармонично съчетаващ нормативни 
и идиографични тенденции, е методът на себеконфронтация (self-
confrontation method), изобретен от Хюбърт Хермънс за изследване 
на личностни смисли в процеса на „валуация“ (valuation), неговия 
термин за смислообразуване. В този процес възникват „идио-
понятия“ (idio-concepts, своеобразни понятия), които де факто са 
личностни смисли (Hermans, 1988). Подобни изследователски под-
ходи, наречени автобиографични или наративни, също претендират 
да улавят уникални персонални смисли, всъщност залитат в идио-
графската крайност. Смятам, че адекватна мяра на номотетизъм - 
идиографичност може да се постигне чрез тестове, съобразени със 
ситуационната отнесеност на личностните смисли. Аз наричам 
тестовете, изпълняващи това фундаментално отношение, „тестове в 

                                                 
5 Не съм склонен да отричам ценността и на чисто номотетичен подход към 
смислите. Сумата на смисловите феномени, дефинирани нормативно и номоте-
тично, би трябвало да произведе нещо като „речник на смислите в конкретна 
култура“. Обратно, един радикален идиографичен подход не би дал възможност 
дори да се описват словесно смисловите преживявания на индивидите. Така 
адекватната мяра на двата подхода е изместена повече в посока на номотетизма. 
Следващото изложение цели да покаже, че известна доза идиографичност е 
задължителна в изследването на личностните смисли. 
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ситуационен формат“. Тестовите айтеми са твърдения в разказен 
вид, задаващи реалистична ситуация. След тях следват възможни 
психо-поведенчески реакции, обозначени като а), б), в) и т.н. Те 
следва да конституират скрити скали на „дълбочина“ на смисъла на 
зададената в твърдението ситуация, но се представят в разбъркан 
вид. После отговорите се точкуват по обоснована процедура и се 
изчислява общ (номотетичен) индекс. Същевременно конкретната 
конфигурация от избраните алтернативи от изследваното лице дава 
голяма информация за своеобразие на смислообразуването (идио-
графизъм). Предимството на този вид тестове е, че те не се нуждаят 
от съставяне на психометрични норми. Те следва да имат доказана 
конструктивна валидност. Последното просто означава тестовете да 
се основават на солидна теория за смислообразуването и да я 
въплъщават непротиворечиво. Всъщност тестове в ситуационен 
формат масово се съставят от журналисти и се публикуват във 
вестниците. Оказва се, че журналистите имат по-адекватно чувство 
за жизнена валидност на личностни феномени, отколкото психоло-
зите-психометрици. Смятам, че тестовете в ситуационен формат са 
разновидност на критериално-ориентираните тестове според тради-
ционната класификация на тестовете по видове. 

8. В личностните смисли, функциониращи във всекидневен 
контекст, трябва да се преживява известна удоволственост като 
афективен индикатор на преживявана трайна смисленост. Когато 
преживяванията започват да се оцветяват от негативни, страдателни 
емоции, това сигнализира предстояща или актуална трансформация 
на смисъла на дадена ситуация6. Така удоволствието действа като 
стабилизатор на смислите. Може би ролята на удоволствията е 
фиксирана еволюционно – да бъдат награда за добре свършена 
работа (най-често оцеляване) от индивида. Впрочем, личностните 
смисли се придружават по-често от символичната форма на 
удоволствието – удовлетвореността. Може да се твърди, че смис-
ловите преживявания в конкретни ситуации се описват в коорди-
натната система на „полезно – приятно – ценно“ за индивида. 
Изложеното уточнение за ролята на удоволствието е важно, защото 
такива видни теоретици на смислообразуването като Е. Фром и В. 
Франкъл са подозрително настроени към присъствието на удовол-
ствени компоненти в нормалните личностни смисли. Например, в 
                                                 
6 Най-важната конструктивна функция на негативните емоции е да сигнализират 
необходимостта от промяна на дадена неблагоприятна ситуация и да индуцират 
предстояща промяна. 
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книгата си „Да имаш или да бъдеш“ Е. Фром говори за „радост от 
битието“ вместо за „удоволствие“, но това заместване си струва да 
бъде разглеждано специално. Може да се предположи, че умерен 
удоволствено-афективен тон на преживяванията изобщо е белег, 
индикатор на психологическа нормалност и психично здраве. 
Всъщност подобно предположение се прави в повечето концепции 
за удовлетвореност от живота и за субективно благосъстояние. 

Изложените аргументи в осем пункта може и да не образуват 
консистентна концепция за личностните смисли, но произтичат от 
дългата ми изследователска работа, свързана с феномени на 
осмисляне. Наричам изложените идеи „ситуационна концепция“, 
защото съм привърженик на възгледа за универсална структура на 
психиката, чиято основна единица е ситуацията – ограничено опе-
ративно поле на преживяване. Всяка актуална ситуация е хипотеза 
за наличие на явен или скрит смисъл. Така при възникването си 
ситуацията е заредена със смисленост. В настоящата работа не съм 
разгледал функциите на смислите в ситуации в тяхното много-
образие. Акцентирал съм на защитно-компенсаторната функция на 
смислообразуването. В екстремни случаи, като описаните от В. 
Франкъл, личностните смисли стават витален ресурс за оцеляване. 
В други случаи смисловите феномени катализират творчески 
процеси. В много случаи личностните смисли могат да се окажат 
бариери за личностно развитие, при защитно действие на смислите. 
Продължавам да съм убеден, че компенсаторно-защитната функция 
е главният модус на участие на смислите в преживяванията на 
нормалната здрава личност. 
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Резюме: Докладът представлява съвкупност от два пресичащи се 

текста, обединени от анализа на многоаспектното понятие „молитва”. В 
първата част на изследването се разглеждат основните формални, функ-
ционални и екзистенциални разлики между молитвата и институцио-
налната молба в контекста на вярата и психологическото им преживяване. 
Втората част е опит за представяне на някои езикови проявления (в по-
широк, в психолингвистичен и културологичен смисъл) на моленето, 
молбата и молитвата. 

Ключови думи: вяра, молитва, екзистенциалност, молба, език  
 

 
1. Трудната задача, която стои пред двама[та] съавтори 
 
1.1. За един философ и един лингвокултуролог не е никакъв 

проблем да разсъждават върху две думи, а може би и термини за 
някои специалисти в дадени научни области.  Думите, подредени по 
азбучен ред, а не по значимост за доклада и извън него, са „молба” 
и „молитва”. 

1.2. Трудността произтича от две неща: 
Първо, двамата съ-автори понякога стават контра-автори (и по 

начин на изложение, и по отстоявани позиции); 
Второ, текстът на доклада е предназначен предимно за психо-

лози, по-точно за онези от тях, които биха приели, че молитвата 
може да бъде и психологическо понятие, че тя е в основата си 
очакване; а очакванията са „вездесъщи компоненти на преживява-
нията” и се включват в „базисни екзистенциални феномени, каквито 
са вярата и надеждата” [1, 149]. Насочеността на доклада пред-
полага пренастройване на авторовите научни езици: от философско-
културологичен изказ към навлизане в „говоренето” на сравнително 
непозната предметна област, внушаваща разбираем респект. 

1.3. Съ-авторите обаче у-молително се надяват на сниз-
хождение за това, че на места не са били достатъчно психопрецизни 
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в рисковия си опит за представяне на идеи пред „дълбинните” и 
„трансперсоналните” психолози. 

 
2. Молитвата (екзистенциални аспекти) 
 
2.1. Тук няма да се спираме на мястото, ролята и функциите на 

молитвата нито в цялостния богослужебен живот на религиозната 
общност, нито в индивидуалния живот на вярващия. Ще обърнем 
внимание, че в цялото културно разнообразие няма такава религия, 
нито вярване, което да не се основава на молитвата, независимо 
каква ритуална форма и конкретно съдържание има тя. Същевре-
менно, ще се основаваме само на молитвата в Православието. 
Приемаме, че молитвите биват частни и обществени (общи, общ-
ностни, съборни), а заедно с това – просителни, благодарствени и 
хвалебни [2, 235]. Приемаме също, че „молитвата е насъщна потреб-
ност на душата” и че „без молитва няма духовен живот” [2, 235]. 
Нашата задача виждаме в съпоставката на молитвата с институ-
ционалната молба и в извеждането на различното екзистенциално 
значение на двете за човека. Ще уточним, че „институционална” 
наричаме всяка молба, която се „отправя” и на която се „откликва” 
в някакъв установен йерархичен ред, бил той властови, полити-
чески, икономически, социален, бюрократичен, родствен или дори 
лично-персонален. В този смисъл фразата „Моля те, подай ми чаша 
с вода!” може да има характер на молба във възходящ йерархичен 
ред, но и  на заповед – в низходящ. 

Всъщност, основната разлика между молитвата и институцио-
налната молба е на гледните точки. За вярващия молитвата има 
фундаментален онтологичен смисъл, насочена е към краен резултат, 
който е и безусловна цел – спасението, т. е. придобиването на вечен 
живот. Затова и за вярващия молитвата дори не е толкова отделен 
акт (както изглежда на невярващия), колкото перманентно 
пребиваване в една особена ипостаса на съществуването му, която 
може да се нарече „молитвен кръг”, дори – молитвен живот. 
„Животът и молитвата са съвършено неотделими. Животът без 
молитва е празен – в него липсва най-важното му измерение. Това е 
живот повърхностен, без дълбочина, двуизмерен живот в простра-
нството и времето... Чрез самия живот молитвата разкрива и 
утвърждава изключителния факт, че всичко е белязано с мярата на 
вечността и всяко нещо има измерение в безкрайността” [3, 7]. 
Освен това, молитвата има ясна насоченост, вярващият никога не 
би допуснал, че може да бъде неин адресат. От друга страна – за 
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вярващия институционалната молба няма такъв онтологичен 
смисъл, тя е ситуативна. Това не значи, че той я пренебрегва, а че за 
него тя има ограничена валидност и не може да бъде смисло-
определящ екзистенциален хоризонт. 

За невярващия молитвата и молбата еднакво нямат онтологи-
чен смисъл. Те се „подреждат„ според практическия си „ефект”. От 
неговата гледна точка и от разбирането му за практическа 
ефективност, молитвата е с нулева такава. Молитвата не е напразна, 
а безсмислена. Докато молбата, в определен контекст, може да има 
прагматичен резултат, затова има смисъл. Без това, разбира се, да я 
фаворизира като изключително екзистенциално обстоятелство. В 
тази връзка, невярващият безпроблемно може да бъде както 
адресант, така и адресат на институционалната молба. (Тук трябва 
да се отбележат множеството случаи на драматичен прелом на 
светогледа и жизнените нагласи, когато невярващи са стигали до 
необходимостта от молитва.) 

Оттук следва, че основната разлика между институциалната 
молба (в някакъв смисъл – на всяка молба) и молитвата произтича 
от различното значение на двете за онтоса на човека. Да, молитвата 
е молба, но тя е молба, „...идваща от първичната безпомощност и 
нужда от закрила на човешкото същество и всяка молитва извира от 
този зов” [4, 181]. Заедно с това, молитвата тръгва и от съзнаването 
на радикалната дефектност на човешкото съществуване, вкоренена 
в него чрез греха. Грехът, като допускане на злото (а с това - и 
допускане на смъртта) дефектира човешкото съществуване и тъй 
като е изцяло отговорност на човека изисква от него действие, за да 
бъде поправен. Доколкото човек (пребивавайки в греха) е в една 
крайност, немощност и отпадналост на своето съществуване, дотол-
кова той не разполага с екзистенциален ресурс да се справи с 
дефекта. Когато съзнава това, той съзнава и че сам е безпомощен да 
възстанови целостта, пълнотата и опорността на съществуването си. 
Така молитвата е и „...онтологично изискване за човешкото битие” 
[5, 138] и действие, насочено от нас отвъд нас, към другия. Когато 
другият е човешко същество е налице молба (в широкия смисъл на 
думата, не непременно институционална); когато е друг обект в 
света (вещ, състояние или процес) – магия (пак в широкия смисъл 
на думата). А „молбата прераства в молитва, когато другият е отвъд 
този свят, когато човек в своята крайна ситуация се обръща към 
безкрайния Бог” [4, 181]. По този начин молитвата е зов за изпра-
вяне на осъзналия своята падналост, но и действие на издигане на 
човека към Бога, общение и единение с Него [6].  
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Молитвата, следователно, е начин за решаване на основния 
онтологичен проблем на човешкото съществуване – неговата 
финализираност (смъртност), мимолетност, незавършеност, изоли-
раност; в крайна сметка – неговата отпадналост и немощност.  И 
като преживяване, и като общение, и като очакване и резултат, т. е. 
- като екзистенциална ситуация, тя е от друг ред в сравнение с 
молбата и с друга природа в сравнение с магията. (Срвн.: 
„Всъщност молитвата отива винаги отвъд, надхвърля намеренията 
на молещия се, за да му позволи той самият да стане повече от това, 
което е. Тя не може да промени Бог, ала може да промени молещия, 
издигайки го към Този, който е отвъд неговата реалност и непосред-
ствени проблеми” [4, 182].) Определено институционалната молба 
не решава онтологични, а ситуативни проблеми (друг е въпросът 
доколко наистина ги решава, макар и да са ситуативни); докато 
магията пък не само не решава, а създава и задълбочава тези 
проблеми.  

2.2. Нека да изброим произтичащите от казаното дотук разлики 
между молитва и институционална молба, като аргументацията и 
дебата върху тях оставим за евентуалното обсъждане на темата или 
на по-нататъшни разработки върху нея. 

Първо, външно молитвата е признаване на пълната зависимост 
на човека от Бога, но от гледната точка на молещия се тя е израз на 
свободната му воля. При молбата е обратното – външно изглежда, 
че е свободен акт (можем да отправим молба, но може и да 
пренебрегнем такова действие и да разчитаме на себе си), но 
вътрешно е следване на непреодолима необходимост: принудени 
сме от обстоятелствата да отправим молба или сме принудени от 
гордостта си – да не отправяме. Затова молитвата в някакъв смисъл 
е тайнство, свещенодействие. „Молитвата не е магическо дей-
ствие, а дело на свободата” [5, 138]. А институционалната молба – 
публично действие, което според отправната точка е или профанно, 
или демонстративно. 

Второ, молитвата не е просто отделен акт, а перманентно 
действие, което обуславя цялостното (публично и не-публично) 
поведение на човека. Тук не може да се говори дори за сума от 
отделни актове, а за молитвен живот. Молбата винаги е парти-
куларна, „ad hoc”, дори когато цялостното поведение на човека е 
жалбоподателно. Като такова то може да бъде само сумирано. 

Трето, в молитвата човек се явява с личността си, а в инсти-
туционалната молба – с чина си. Разбира се, човек има „чин” и в 
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молитвата, но този „чин” се отнася до формата, а същността е тъкмо 
в личното общение. 

В тази връзка, четвърто, човек отправя молитвата по вертикала, 
но осъществява деянието по хоризонтала. При молбата искането е 
отправено към друго човешко същество (т. е. – по хоризонтала), а 
на неговата ответност се приписва божествена сила, сиреч – 
действието е по вертикала. 

Пето, молитвата става актуална при нейното казване (неза-
висимо дали е чрез изричане или безмълвно), молбата - при нейното 
подаване в писмен вид. 

Шесто, при молитвата отговорността се понася от молещия се, 
при молбата – от даващия разрешение. 

Седмо, при молитвата адресатът е трансцедентен, но именно в 
молитвата той се постига непосредствено. При институциалната 
молба адресатът е отсамен, но практически недостижим. Затова при 
молитвата е налице сърдечност, а при институционалната молба – 
отчужденост. 

Осмо, молитвата никога не се отправя за признаване на 
заслуги, а за прощаване на осъзнати грехове. Често институцио-
налната молба е именно за признаване на заслуги. 

Девето, молитвата се основава на вярата, институционалната 
молба – на конкретната, крайна, преходна реалност. 

Десето, молитвата е израз на достойнство, докато молбата 
често се преживява като унижение. 

Молещият се (молитвеникът) изглежда неуверен в социалната 
ситуация, поради което се оттегля от нея, за да придобие субек-
тивна увереност в молитвата. Тази видимост може да се опровергае, 
ако се погледне значимостта на едното и другото. Социалната 
ситуация е от по-ниско екзистенциално значение, отколкото обще-
нието с Бог. Тук не става дума за степен на пренебрегнатост. 
Социалната ситуация не се пренебрегва, а се поставя в друг ракурс. 
Молитвеникът не неглижира социалната ситуация, а я оценява като 
преодолима – само че не от него, а от Бог. Така, ако човек разчита 
на себе си, на другите, на институциите, на вещите и т. н., като 
решаващи проблемите, той просто не ги решава. Молитвата решава 
(но не предрешава) проблемите на съществуването, тогава когато те 
са идентифицирани не като външно създадени и възмездими, а като 
произтичащи от греховността, немощта, дефектността на човешкото 
съществуване. 
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3. „Езикови” размишления за моленията, молбите и 
молитвите 

 
3.1. Начални размишления.  
3.1.1. За петте пълнозначни думи в т. 3. 
Първо, защо „езикови” е в кавички? Защото част от идеите ще 

бъдат представени не в чист лингвистичен план, а с ориентация и 
към психолингвистиката, и към „психологическото литературо-
знание”, и към културологията (в частност – към психологията на 
изкуствата). 

Второ, за думата „размишления”. В „размишление” присъства 
една сема, която е неотделима от понятийната структура на чистата 
дума „молитва”. Нейното използване е свързано и с един текст, 
който ще бъде анализиран по-нататък. 

Трето: трите думи, представени съзнателно в множествено 
число – „моления”, „молби” и „молитви”, няма да се тълкуват 
(тука); ясно е, че те, не само поради своята еднокоренност, обра-
зуват единно смислово-емоционално и рационално цяло. 

3.1.2. Тази част от доклада (т.е. 3) е най-вече за избора на 
езиковите средства (от отделната дума до цялостния о-словесностен 
текст при сложния мисловен и не-мисловен процес „молене”. Тя 
обаче е и нещо като оправдание за невъзможността да се намерят 
думи за описване на разообразните чувства при представянето и 
преживяването на  каквато и да е молба и/или молитва. 

Първоначалната ни идея беше: след плавните философски 
размисли да се разгледат „психо-езиковите проявления” на молене-
то, в частност на молбата и на молитвата в три направления. 
(Уточнения: дефисът в „психо-езиковите” е поставен съзнателно, за 
двузначност; по-нататък префиксоидът „психо-” често ще се заменя 
със символа Ψ; този символ може да се възприема и като „психо-”, 
и като „психо”.) По-конкретно предварителният ни замисъл се 
свеждаше до следното:  

- (А) да се изследва (доколкото може) раждането на думите (а 
защо не и на изразите) за молене и не-молене в някои индоевро-
пейски езици;  

- (Б) да се очертае психологическият смисъл на боравенето с 
тези думи както в обиходния език, така и в сферата на деловия език 
(тук включваме, метафорично казано, най-високата проява на 
деловия език – свещено-деловата му разновидност, литургийната); 
да се определи кое е психологическото в речниковите и енцикло-
педичните представяния на думите и словосъчетанията (термините), 
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свързани с моленето; да се представят границите на Ψанализа на 
езика на моленето, молбата и молитвата; 

- (В) да се анализират няколко текста (литературни) като 
носители на „молителното”, „молбовото”, „молитв/беното” поведе-
ние на автор и/или герой.  

3.1.3 По ред причини замисълът се стесни. Първото свиване: 
решихме да не разглеждаме психологическата логика на поражда-
нето на молитвения текст, да не правим сравнения в структури-
рането на различните видове молби и молитви. Може би тласъкът 
дойде от препрочитането на един от определените за изследване 
текстове, на Борхесовата „Молитва”. За нея  - в 3.3.3. Когато пре-
прочиташ нещо, когато го научаваш почти наизуст, като повтаряща 
се молитва, смисълът започва да убягва и се появява не значението, 
а Знáченето. Промени се центърът на тежестта на разсъжденията ни 
– обединихме (А) и (Б) и ги обеднихме, свихме;  преместихме 
центъра към литературните текстове. Избрани бяха: „Хамлет” (на У. 
Шекспир или на Фр. Бейкън), „Размишления за Божествената 
Литургия” на Н. В. Гогол и споменатата вече „Молитва” на Х. Л. 
Борхес. 

3.2. Речникови размишления, или За раждането и промяната на 
словата за молене, за описването и използването им. 

3.2.1. Един въпрос, според нас сравнително неизследван (най-
вече в българската Ψлингвистика), е каква е същността на „очаква-
телно-желателно-подбудителните” думи. 

В примерния речник  на думите, изразяващи подбудителни 
явления за българския език (в българското езиково мислене), 
съставен от Б. Минчев в сътрудничество с негови студенти, има 
четири (от стоте)  с начална буква „м”: мерак, мечта, мисия и 
муфта [1, 122]. Липсват молба и молитва. А според нас мястото им 
е там.  

Няколко въпроса ни интересуваха и ще продължават да ни 
интересуват (представяме ги с повтаряне на Витгенщайновия 
въпросителен стил): 

- Колко са думите за моленето, молбата, молитвата в различ-
ните езици?  Променят ли се с времето и по форма и по Ψзначение? 

- Има ли точна, ясна обща психологическа мотивация за 
номинацията на моленето? Желанието за постигане на нещо въз-
становява ли, подк/слажда ли „езиковия инстинкт” за изразяване на 
това желание? 

- Ономатопеичен ли е славянският корен мол-? Възможна ли е 
етимололичната връзка и Ψвръзката между праславянските корени 



 180 

*mal-,  *mel-,  *mil-, *mol-, т. е. между меля, милвам, млатя, моля,  
мълвя, …  ? 

- Къде е Ψезиковата грешка в следните изречения: „Немският 
глагол bitten и произлиза от старата форма *bedjan, която има 
значение ‘желая, силно пожелавам; искам настоятелно; моля за 
нещо’”; „Английската дума (най-популярната, най-общата) за 
молитва е prayer. Тя идва от старофренската форма prier ", която 
произтича от латинската  precaria – ‘питам’. Коренът е индоевро-
пейски: *prek-; санскритски - prasna- ‘питане, въпрос’. Естествена е 
връзката със славянските думи „прося”, „спросить”. Когато се 
молим, ние питаме ще ни се даде ли… Ние „плачем”, жалваме се.  
Не бива да се пренебрегва идеята, че думата  please e по-обвързана с 
плача, отколкото с плацента”? 

- Къде и кога ще свърши веригата от думите кадиш, мантра, 
меса, намаз… или от устойчивите изрази Отче наш,  На пост и 
молитва, Лозето не ще молитва, а мотика…? 

- Защо възвратната частица „се” има особена сила, ако се 
приложи към глагола „моля”, а я няма, ако съществува с „мия”, 
примерно? Защо моля е толкова слабо комбинаторен с наличните в 
езика ни префикси и префиксоиди (имаме за-моля, из-моля, по-моля, 
при-моля, а нямаме *в-моля, *на-моля, *пре-моля, *раз-моля?  

- Защо безличните изречения в институционалната молба от 
вида на „Моля да ми бъде разрешен полагаемият ми се годишен…” 
излъчват фалшива смиреност на молещия, а повелителните форми в 
молитвата („Дай!”, „Подай!” „Ублажи! и т.н.), нямат характер на 
повеля, заповед, а представят самобичуващо молитвено поведение? 
Кои са Ψсоциално-политическите основания да пре-ходим от молба 
към заявление? 

- Как „се учим на използване” на думата „моля”? Какви са 
основанията на комшийската баба да каже на внучето си: „Миме, 
кажи вълшебната думичка „моля”, че иначе няма да те обичам и 
няма да идем на разходка!”? 

(Отговорите на тези въпроси ще  бъдат дадени в дискусията 
или в други, вероятни „бъдни” изследвания.) 

3.2.2. Части от четири речника („приложения” към корена           
мол-). 

Уточнения, отново: коментарните ни прибавки и добавкиса 
много кратки; не правим нито диахронен или  синхронен анализ (в 
рамките на един език), нито „контрастивен” (чрез съпоставка на 
различни езици). 

Ще започнем с два Gaberoff-ски речника от XXI век,  след това 
ще се върнем назад в лексикографското време –  в XX и XIX век. 
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Ст. Буров и колектив [7] описват глаголите моля, моля се, 
умолявам и устойчивото съчетание Моля ти се/ моля ви се така: 

моля – 1. Обръщам се с молба; зова, призовавам 2. В речевия 
етикет – при учтива заповед, за смекчаване на заповед. Моля, 
запазете тишина! 3. Като част. В речевия етикет – за учтива 
покана, подкана, а също в обръщение. Кажете, моля. 4.  Като част. 
В речевия етикет – за въпрос при молба да се повтори казаното. – 
Моля? Не чух добре какво казахте. 5. Като част. В речевия етикет – 
в отговор на благорарност. Моля, няма защо. 6. Като част. За 
привличане на вниманието или при възражение. Моля, моля, без 
такива инсинуации! 

Нищо незначещото „моля” е в 2, 3, 4, 5 и 6. 
моля се – 1. Произнасям молитва. 2. Обръщам се с молба. 3 

Желая, надявам се, иска ми се. 
умолявам – Моля настоятелно, на колене. 
• Моля ти се/ моля ви се – 1. При свойско обръщение с молба. 

Хайде, моля ти се, ела с мене! 2. При възмущение, възражение. 
Виж я ти, моля ти се! 

Сн. Боянова и Л. Илиева [8] търсят англйските съ-ответници на 
„молитва” „моля” и „моля се” по следния начин: 

молитва – prayer, grace (молитва преди или след ядене), Ave 
(молитва на Дева Мария). 

моля – 1. ask, beg, request; (настоятелно) entreat; implore, 
beseech, plead; (много настоятелно) urge; моля за пощада –cry for 
mercy, cry quarter; моля за извинение – apologize, ask/beg pardon; 
моля за услуга – ask a favour 2. (като обръщ.) please; 3. (при 
недочуване) – I beg your pardon? (при канене –заповядайте) – help 
yourself (няма защо) – never mind (разрешение) – please do. 

моля се – pray; beg, entreat, plead. 
Интересното е, че в английския език има самостоятелна дума 

за молитви преди и след ядене (родният ни език е описателен – 
използва словосъчетание; може би е белег за неовладяна ритуал-
ност). Прави впечатление и богатството от думи за различните 
ситуации при молене. 

Н. Геров в своя уникален речник [9] е включил следните 
‘слова”, които започват с корен мол-: „молба”, „молбица”, „моле-
ние” (не като отделна речникова статия), „молитва”, „молитвеник”, 
молитвен”, „молитвица”, „молитвичка”, „молитвослов”, „молитво-
словча”, ”молитствувам”, „молитвя” (за „молба” старият лекси-
кограф търси подкрепа в израза Всяка молба на амин ся свръша). 
Думата „молитва” за Геров значи: 1/ Моление Богу, молба Богу и 
святим 2/ Думите, които казвами, кога ся молим Богу 3/ Служба 
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или някакъв друг оброк на ден; курбан 4/ Жито, пшеница, варена за 
помин, за святого. Според него, а и не само според него, „моля” е и 
глагол и съществително: моля (глагол) – Рада да склоня някого да 
направи чтото искам Моля Бога,  Моляся Богу; Моля някого с 
нечто, каня го с нечто; показва безпомощност. Молися като 
просяк. Крушката ся молила баби да я изяде, че са й били остри 
зъбити; моля (същ.) – Искане мома или момък за женение. 

Руският „предходник” на Н. Геров (и по време, и по лекси-
кографски умения) – Вл. Дал, който е дал много на Езика на/ за 
Молитвата, отразява уважението, преклонението на русите към 
думите, изразите, свързани с моленето. Ето една малка част, извадка 
от речниковата (по-точно – енциклопедичната) статия  към глагола 
молить (уточнения: извадките оставяме без превод, поради необхо-
димостта от молитвеното звученИе на руския език, за съвременния 
българин; за пълния текст – вж. [10]): просить смиренно, покорно и 
усердно… молить, смиряясь просить, благодарить. Молиться Богу, 
сознавая ничтожество свое перед Творцом, приносить Ему 
покаяние свое, любовь, благодарность и просьбы за будущее… 
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет (расшибет)… На 
зло молящего Бог не слушает… Работай - сыт будешь: молись - 
спасешься; терпи - взмилуются… Бог с вами, а о грехах молитесь 
сами… Ни пьяного молитва, ни голодного пост (не доймет, не 
поправит)…Моленье ср. длит. мольба, молитва ж. об. действие по 
глаг. и самое содержание, суть просьбы… Мольбами зовут и 
церковные празднества (вост.), по местным установлениям в 
обычаям, с молебствием, в память каких-либо событий: также 
молебны и пиры по обету, и приходские престольные празд-
ники…Молитва Господня, Отче наш. Давать молитву, молитво-
вать родильницу и младенца, в день родов... Молитва места не 
ищет… 

Според Вл. Дал руският човек се моли се не само на Бог, а и на 
храната, на животното… Просто коренът мол-, носител на Ψсемите 
за жал, желание, искане, прошка, смирение и т.н., може да се 
развихри метафорично-номинационно, да се стигне дотам, че 
„молить” в някои руски диалекти да означава „коля”: Резать, 
колоть животных, по обряду или обычаю (вор. вят.), например 
поросенка на Васильев вечер, или курицу на день Космы Дамиана и 
пр. Вероятно выражение это осталось еше от язычества; в каз., 
чуваши и черемисы молят или чуклят, приносят на жертву первый 
хлеб… в вят. не говорят: резать, бить, колоть скотину, а всегда 
молить. 
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3.2.3. Само две препоръки към родните лексикографи, към 
лексикографията ни, която се „развива към свиване” на молител-
ните думи и изрази: 

- в българските речници да се включва думата „моление”; тя да 
не се смята за архаизъм, а да се определи като важен словесен 
елемент, отразяващ и съвременното религиозно поведение (моле-
нето е различно от молението). 

- думата „молитвеник”, изпусната от Буров и колектив, да се 
тълкува не само като сборник с, събрание на молитвени текстове, а 
и като заместител на „молител”, на „молещ се човек” – вж. в 2.2. 

3.3. Моленията, молбите и молитвите в три текста. 
Изборът на текстовете бе случаен – следвахме идеите на  

„Лотарията във Вавилон”, където разказвачът (или Борхес) изрича 
следната догадка: „…самият Вавилон не е нищо друго освен без-
крайна игра на случайности” [11, 115]. 

Но защо три текста? За да имаме представители на „светлия”, 
„тъмния” и „неутралния” текст. 

Редът: не е по хронологична поява, а според една друга логика, 
която (надяваме се) да бъде разбрана. 

3.3.1. Размишления за Гоголевите „Размишления”. 
Една от най-неизвестните творби на Н. В. Гогол е „Размиш-

ления за Божествената Литургия”. „Мъртвите души” (вторият том) 
и „Размишленията” се пишат едновременно. Едновременно се и 
редактират. Нямаме информация за това дали Гогол се е опитвал да 
изгори и „Размишленията” си. Но дори и да се е опитвал, те са щели 
да се окажат неизгарящи, като къпиновия храст. За да могат да 
„излязат на бял свят” пет години след смъртта на автора си, през 
1857 г. 

„Мъртви души” е странен текст, прекалено оправдаван, хвален. 
Той е за мъртвилáта на душата. „Размишленията” са за Живите 
Души, за участващите с Душите си в Литургията. 

Гогол създава свой „вариант” за Божествената Литургия, в 
частност за моленията, молитвите, свързани с Нея. Нещо като 
„Художествена Теория за Моленето”. Застрахова се предварително, 
пишейки не-молитвено, но предуведомлително, че има „по-дълбоки 
обяснения” за литургията (етимологично и неетимологично –  
„общото дело”) от неговите [12, 3]. 

При първото прочитане на „Размишленията” може да се 
помисли, да се каже, че Н. В. Гогол е претоварил текста си с 
психологически размишления за въздействието на литургията върху 
вярващите. Това не бива да се разбира като невъзможност на 
литургията да въздейства в крайна, „трансова” степен. Първоначал-
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ното впечатление е, че писателят Гогол (не „вярващият Гогол”) 
прекалено е о-художествил молитвеното поведение на вярващите, 
че е психомаксимализирал въображението си. Но дали би било по-
добре да остави на читателя си по-голяма свобода за тълкуване на 
преживяванията на вярващите? Един вярващ, молитвен писател 
като Гогол не може да опише само репликите на свещениците и 
действията на оглашените и верните в литургийното време; той 
трябва да разясни, да доуточни и състоянието на духа им. 

Творецът Гогол започва своя текст с представяне на връзката 
между Твар (Човек) и Бог; по-конкретно с това как молбите раждат 
Твореца и как творенията на Твореца (тварите Му) се отблаго-
даряват, молейки се и молейки се за Всичко-то. Връзката е Молит-
веният Вопъл. Творецът се е явил  чрез тварите, чрез техните вопли. 
„Копнеещата твар”, т.е. натрупващо-желаещото, но и стапящо се, 
изчезващо Божие творение има инстинкт за езика на съхранението. 
Тварта започва да зове, да „за-зовава” своя Творец. „Безсилна да 
разбира великия език не само на ежедневно извършващите се и 
говорещи събития в света Божи, но даже да различи и най-малката 
буква, изискваща вековни усилия, изчаквала е тя вразумление от 
устата на Самия Творец. С вопли е призовавало всичко Виновника 
за своето битие и тези вопли са се чували от устата на избраните и 
Пророците… Воплите са чути: яви се в света и от Него миръ бисть” 
[12, 5-6]. 

А когато тварите вече имат възприет, усетен своя Бог, те 
трябва да му се отблагодарят литургийно-молитвено. И тук – при 
представянето на Същността  на Литургията, се проявява  езиково-
психологическото майсторство на Гогол; намерени са точните думи 
за описване на вероятните психически процеси на вярващите, 
включени в Божествената Литургия. Ето няколко примера, взети от 
частта, наречена „Литургия на Верните” (само от с. 65 и 66 [12]): 
Дяконът, „подбудител към молитва”, започва с „призоваване към 
моление” и преминава към „онези прошения, които само верните… 
възнасят към Господа”; „събранието молещи се, като се съединява с 
хора пеещи, призовава от сърце…”; „молейки се за Ангела, всички 
възклицават…”; „молейки се със сълзи за прощение, вички възкли-
цават…; „молейки се за всичко добро и полезно за душата и най-
необходимото за света, по-силно възклицават молещите се…”; 
„молейки се за това, като за най-желаното…, събранието призо-
вава…”; „сливайки се в един вопъл, молението на цялото събрание 
призовава…”; „издигайки телесен и душевен взор към ликовете на 
Светиите, Дяконът възглася…” (пропуснати са молебствените думи, 
макар че те имат пряко отношение към  описателните Гоголеви 
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думи; основното е императивното моление „Подай, Господи!”, в 
което няма повеля – б.а.). 

Рязко ще завършим размишленията си за „Размишленията”: без 
обобщения и изводи. Зад явно казаното от нас има и скрито. Както 
зад видимото действие в Литургията има и скрито действие, 
действуване… 

3.3.2. Размишления за молeнията в „Хамлет”. 
„Трагедията за/на Хамлет, Принца Датски” е текст, според нас, 

за начина на използване на думите, а в частност – за начина на 
молбовото им използване. Споменатият свръханализиран и свръх-
интерпретиран текст е изтъкан от моления. Едно от обясненията да 
се спрем на „Хамлет” е да се опитаме да разкрием донякъде тази 
прикрита тъканна основа. Колкото и да е странно, тълкувателите на 
трагедията са пропуснали да забележат и отбележат, че трагедията 
започва със скрита молба и тя е в първата реплика на Бернардо (и на 
трагедията): „Кой там?” (действие I, сцена1 [13, 5]). Защо офицерът 
Бернардо, отиващ да смени войника Франциско, задава този въпрос, 
вместо стоящият на стража Франциско пръв да го посрещне с това 
ритуално за постовете питане (или по-точно питащо предупреж-
дение, стряскане)? Ако се замислим, ще стигнем до извода, че 
Бернардо нито пита, нито стряска стражника; според нас Бернардо 
се моли онова, което вижда, да е именно Франциско, а не Онова, 
което са видели „два пъти поред”, да не е „тоз ужасен призрак” 
(„духът” на Хамлетовия баща). Бернардо е първият герой от 
„Хамлет”, който изрича дума с корен мол- (според използвания от 
нас превод на Гео Милев): храбрият офицер страхливо се моли на 
войника да помоли Хорацио и Марцел да побързат да дойдат да 
стоят с него на стража. 

Кой се моли, на кого се моли, как  и за какво се моли в 
трагедията? Първата реална, нескрита, а изразена с думи молба в 
трагедията е на Лаерт – той моли краля да го „пусне” да се върне 
във Франция (при приучените удоволствия), след като е измолил, 
„изтръгнал съизволение” от баща си Полоний. Най-молителните 
герои в трагедията естествено са жените – майката Гертруда и 
„вълшебната” (според определението на Хамлет) Офелия. Тя у-
молително гледа, слуша и баща си, и брат си, и Хамлет. Офелия е 
единство на молба и молитва, цялото й поведение е молитвен 
символ; лудостта й, предизвиканата, е разрешение на въпроса за 
това как нечутите молби могат да се чуят. Тя е най-искрена в 
молитвите си, колкото и да са кратки те, за Хамлет; след първите му 
две „подкани” тя да иде в манастир девойката вопълно изрича: „О, 
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помогнете му, милосърдни небеса!”; след вторите две: „О, небесни 
сили, спасете го!” (III, 1[13, 81]).  

Молби следват молби. Първата Хамлетова молба е „моноло-
гова”; автомолбата му е заповед към сърцето, каквото и да означава 
тази дума: „ Но спри, сърце! Аз трябва да мълча”; а за какво да 
мълчи – за майчината кръвосмесителност?! (I, 2 [13, 18]). Втората 
молба на Хамлет е обръщане към ангелите и пратениците Божи да 
го закрилят от призрака на баща му и почти едновременно – духът 
да му говори, разказва(молба с думи за думи). Хамлет се моли даже 
и на Офелия (скришом от нея: „Спомни,/ о, нимфо, всички мои 
грехове/ в молитвите си”; такъв е финалът на прословуто-баналния 
монолог „Да бъдеш…” [13, 79]). Последната Хамлетова молба: 
малко преди смъртта си Хамлет моли Хорацио да разкаже за 
съдбата му, за „всички ужаси и злодеяния” [13, 178].  

А в края на трагедията, след оставеното ни „Останалото е 
мълчание”, Хорацио приспивно, молитвено-упокойно казва: „Спи, 
лека нощ, мой мили принце!/ Рой ангели ще те приспят в покой!” 
[13, 178].  

Един сложен въпрос: молбите в „Хамлет” стават ли молитви, 
кога молбите придобиват молитвена форма и молитвено съдър-
жание? На този въпрос може (частично) да се отговори, ако се раз-
гледа един монолог, който често се пренебрегва (скрива?) от много 
специалисти-литературоведи, но върху който могат да разсъждават 
по-задълбочено психолозите; той е образец за изказ на сложни 
чувства и може да застане до/пред „To be or not to be” с вътрешния 
си драматизъм. Стигнахме до монолога на Клавдий „О, моя смраден 
грях достига Бога…” или „O, my offence is rank…” (III, 3 [13, 103]). 
Това не е нито монологова молитва, нито молитвен монолог. Това е 
самопризнание, изповед. За нас тя е центърът на трагедията. Някои 
казват, че това не е молитва. Действително, тя не е по религиозните 
канони. Но е по психологическите канони. 

Моленето на Клавдий може да бъде видяно в „общопсихоло-
гическото огледало”; може да бъде анализирано чрез използване на 
идеите, терминопостулатите за универсалната и ситуационната 
структура на психиката, за глобалните процеси на преживяване 
(очакванията като общопсихологически проблем), за слоестата 
структура на личността или за волевото й действие, за емоционал-
ните явления, за сензо-перцептивните процеси (усещания, възприя-
тия), за абстрактно-познавателните процеси (памет, мислене и 
въображение), за… (вж. само съдържанието на [1]). 

В друго изследване ще анализираме Клавдиевата молитва и 
чрез някои от тези термини. Там ще започнем по особен начин: 
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първо ще кажем какво се е случило преди нея, после ще се опитаме 
да я пре-разкажем, а след това ще опишем преживяванията си за 
преживяванията на Клавдий, Краля на Дания. Там ще опровергаем и 
Загадката на Ф. Е. Василюк[14], като представим ясни доказател-
ства. А ако направим всичко това, Том Стопард „нека да заповяда”, 
тогава. За да напише (по модела „Розенкранц и Гилденщерн са 
мъртви”) „Justify King Claudius!”. 

А сега – към една не „скривана” а „ненаследена” молитва. Или 
молба. 

3.3.3. Размишления  за „Молитва” на Борхес. 
„Молитва” е от сборника с парадоксалното за незрящите 

наименование „Възхвала на тъмнината” [11, 381-382]. Тази съвсем 
кратък текст е писан (може би диктуван) от слепия, ослепелия гений 
на XX век Х. Л. Борхес. Текстът е спорен (като молитвата на 
Клавдий) от религиозна гледна точка; аржентински и не-аржентин-
ски католици и не-католици са заклеймявали автора за написаното и 
в „Молитва”, и другаде. Но според нас, т.е. според единия контра-
автор, казаното в „Молитвата” би могло да бъде оправдано ако не 
от психологическа гледна точка (Хорхе познава психологическата 
наука; баща му е бил професор  по психология), то от позицията на 
мислещия за мислещите за молитвите. 

Това есе за молитвата или молитвено есе поставя важни 
въпроси и за философията, и за психологията, и за фактите на 
културата, които  някои оставят след себе си. 

„Молитвата” на Борхес може да бъде преразказана. Тя се 
състои от следните елементи: 1/ За слабото разбиране на „Отче 
наш” – една наследена, изговаряна, произнасяна хиляди пъти на 
двата езика, които владее авторът; 2/ За времето, когато се съчинява 
– първи юли, 1969 година (сутринта), и за нейната най-важна 
характеристика – „лично моя, а не наследена”; 3/ За сложността на  
„начинанието”: то „изисква откровеност, която надхвърля човешки-
те възможности”; 4/ За какво и защо не може да се моли слепецът 
Борхес: не може да се моли за зрение, защото да се молиш, значи да 
прекъснеш плетеницата от причини и следствия, а „Никой не 
заслужава такова чудо”, и за опрощение на прегрешенията („Прош-
ката пречиства оскърбения, а не неговия оскърбител”); 5/ За сво-
бодата да даваш (или да сънуваш, че даваш) неща, които не при-
тежаваш – „например надеждата, която не чувствам в сърцето си”. 

Преразказахме, почти, „Молитва”, но дали трябваше? Тя 
трябва да се чете, пре-прочита. Не заради човешката мисъл-молба 
на Борхес, че иска да бъде запомнен „повече като приятел, 
отколкото като поет” [11, 381]. А заради последните думи: „…надя-
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вам се забравата да не закъснее. Не познаваме замисъла на 
вселената, ала знаем, че да разсъждаваш ясно и да действаш спра-
ведливо, означава да подпомагаш този замисъл, който не ще ни 
бъде разкрит. 

Искам да умра напълно, искам да умра заедно с този другар – 
моето тяло” [11, 382]. 

Мислехме да завършим тази част с един разказ за една молбо-
молитва на един друг слепец – на Св. Франциск. Но е по-добре да 
споделим, че се надяваме един друг аржентинец да не бъде толкова 
строг към „Молитвата” на Борхес. Дори и да не я оправдае в/с 
молитвеното си мълчание. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗПИТ  
В ДОСЪДЕБНОТО И СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО  
НА ДЕЦА И МАЛОЛЕТНИ ЖЕРТВИ НА СЕКСУАЛНО 

НАСИЛИЕ ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА КРИМИНАЛНИ ПРОЯВИ 
 

Митко Славов 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, 

България, m.slavov@abv.bg 
 

Резюме: Подробно разглеждане на метода предоставен от Том Лион, 
който е професор по право и психология към университета в Южна 
Калифорния. Наблягане на критичните психологически моменти по време 
на разпит, от които зависи получаването на истинна и достоверна 
информация. Поставени цели и задачи за проверка на този метод в 
български условия и стандартизация на методиката. 

 
Summary: Review in detail of the method given by Tom Lyon, who is a 

professor of law and psychology at The University of South California. 
Emphasis on the critical psychological moments during the interrogation, of 
which the receiving of truthful and reliable information depends. Setting goals 
and tasks for verification of this method at Bulgarian conditions and 
standardization of the methodology.  

 
Ключови думи: Разпит на деца, свидетели, истинност на показания, 

лъжа. 
 
 
Много е важно, когато има случаи в които деца са ключовите 

свидетели по делото, то те да бъдат разпитани по начин, по който 
биха дали максимално верни показания, които да имат тежест на по 
късен етап в съда и да бъдат основата за повдигане на обвинение. За 
постигането на тази цел повечето хора смятат, че всичко зависи от 
детето, но всъщност това не е така. Всичко зависи от следователя, 
неговия подход и начин на задаване на въпросите касаещи 
случилото се. 

Тъй като в сегашната статия, ще разгледам тясно прилагането 
на този метод за разпит само при деца и малолетни, но мисля, че 
той може да намери и по – широк диапазон за прилагане и при 
възрастни. Важно е да се отбележи, че метода е подходящ за 
снемане на свидетелски показания, а не разпит на обвиняеми. 

Този метод е създаден да помага при разговор с деца за 
сексуално насилие, въпреки това може да се приложи при всякакви 
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ситуации, при които деца са станали свидетели на криминални 
прояви, като домашно насилие, присъствие при убийство, злоупот-
реба с наркотици или физическо насилие и др.  

Метода се прилага активно в програма за интервенция на 
насилието към медицински център L.A.C.U.S.C. , както и от Лос 
Анджеленската окръжна прокуратура. 

Проблемът при разпит най – често, е че много често разчитаме 
на личния си опит, собствената преценка за ситуацията или както 
много често се среща проектиране на вътрешното убеждение на 
следователя върху отговорите на детето посредством насочващи 
въпроси. Именно поради тези проблеми много често възникват 
разминавания в даваните от детето свидетелски показания на 
различни разпити, включително и в съда. Защитата на обвиняемия 
много лесно може да посочи именно тези разминавания, като 
заключи, че детето си измисля или има моменти които се разми-
нават, следователно не може да се разчита на даваната информация 
от детето.  

Посредством метода който ще разгледаме тези проблеми 
споменати по – горе лесно могат да бъдат избегнати. Методиката е 
базирана на изследвания направени извън територията на България, 
което означава, че този метод в неговата цялост не се използва от 
разследващите органи. Бива изградена чрез съпоставяне с ефектив-
ни систематични изследвания на малки деца (малолетни). Пробле-
мът с личния опит идва от това, че ние всъщност не знаем какво 
точно се е случило с това дете. Един изследователски разпит със 
сигурност увеличава възможността за разкритие на случилото се, но 
не знаем дали тези показания дадени от детето са истина. За да 
стане по – ясно какво се има в предвид, нека разгледаме следния 
реален казус. 

Това е действителния съдебен процес за сексуално насилие 
върху Катрин и Алексис. Проблемите, които са налични тук са 
типични за децата свидетели и жертви на сексуално насилие. Тези 
проблеми се наблюдават не само при криминални дела, но и при 
казуси свързани с попечителство или домашно насилие.  

Катрин и Алексис са на 9 години. Те са дъщеря и племенница 
на приятелки на обвиняемия. И двете деца свидетелстват срещу 
него, че ги е малтретирал сексуално докато ги е гледал. Това се е 
случвало всеки Петък в продължение на няколко месеца, когато 
майката е била на работа и не е имала възможност да гледа Катрин. 
Обвиняемия е гледал и Алексис по – късно същата година, отново 
докато майката е била на работа. И двете майки са го смятали за 
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полезен и дружелюбен мъж, докато момичетата осъзнават, че той ги 
малтретира докато се грижи за тях. Те са основните свидетели по 
делото. Подсъдимия е направил няколко инкриминиращи само-
признания, а също така разследващите органи изземват детска 
порнография намерена от родителите в една от стаите предоставени 
от семействата когато той е оставал да гледа децата. 

Завършека на делото, е че обвиненията които са повдигнати са 
свалени след като бива оправдан от журито. Това се случва често, 
като адвоката на обвиняемия използва обичайната защита при дела 
свързани с насилие на деца. Обичайна, защото тези елементи са 
типични за сексуално насилие на малолетни. Адвоката посочва 
липсата на физическо доказателство. Това е вярно в повечето 
случаи, тъй като насилие почти не е използвано, защото в много 
случаи сексуалния тормоз се развива под формата на игра и 
обвиняемия не е нужно да прилага насилие за да постигне целите 
си. В такива случаи обвиняемия обяснява на детето, че тази игра е 
много специална и само той я знае, като моли детето да я запази в 
тайна за да не я разберат другите хора. 

Също така в случая на Катрин и Алексис се наблюдава и още 
една обичайна адвокатска практика. Тя е да се твърди, че родите-
лите са отмъстителни.  

В разглеждания случаи самите те са намерили споменатите по 
– горе порнографски материали, като по време на даване на 
свидетелските си показания едвам сдържат гнева си. Адвоката 
посочва този гняв, като прави и твърдение, че самите родители са 
подхвърлили порнографията с различен мотив от този на делото. 
След това адвоката споменава и повтарящия се разпит при момиче-
тата, от което прави заключение, че са имали ясната възможност да 
им се втълпи това което да дадат като свидетелски показания срещу 
обвиняемия.  

Отново нещо обичайно. Изследванията показват че при 
повечето случай на сексуално насилие децата са разпитвани поне 
10 пъти преди делото. Адвоката е на мнение, че отговорите на 
децата са недостоверни заради преднамерените въпроси на следова-
телите взимали показанията от децата. Разбира се, в повечето 
случаи няма направено видео, аудио или запис на хартия от даде-
ните показания. За финал адвокатът на обвиняемия настоява, че 
момичетата лъжат и са се наговорили да навредят на Алекс 
(обвиняемия). 

При описаните подробности по делото, съдебните заседатели 
дават пълна оправдателна присъда. 
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След делото един от съдебните заседатели обяснява, защо 
Алекс е оправдан. 

„Трябваше да го признаем за виновен. На 100% виновен без 
всякакви съмнения. Но просто нямаше причина и достатъчно 
доказателства за да докажем, че Алекс е виновен. Всичките 12 
съдебни заседателя бяхме напълно убедени в неговата вина. 
Оставихме на свобода един виновен човек.” 

Съдебния заседател изтъква няколко причини за да не повярват 
на показанията на децата, като основната е била именно отговорите 
им. 

„...Не бяха последователни в разказа си. Знаем че са малки, 
разбираме че са деца но въпроса беше: 

- 3 пъти ли те докосна – да; 
- 5 пъти ли те докосна – да; 
- 50 пъти ли те докосна – да. 
Всичко беше само да, да , да...” 
След около 5 месеца след като е освободен, Алекс 

(обвиняемия) бива задържан и обвинен в изнасилване и убийството 
на 6 годишната Никол. Осъден е на смърт, без право на обжалване, 
след което присъдата бива изпълнена. 

Нека обмислим аргументите на съдебния заседател. По прин-
цип е характерно това, че децата са основните свидетели особено 
при сексуално насилие, домашно насилие или друг вид криминална 
проява извършена в семейството. Това е така, тъй като най-често в 
дома живеят майката, бащата и детето. Когато се случи някаква 
криминална проява, единствения свидетел остава то. 

Разбира се важно е колко са последователни и правдоподобни 
отговорите на децата, но защо тези деца не са последователни в 
своите отговори? 

Точно тук правим грешка. Смятаме че достоверността на 
разказа зависи от детето но ако се замислим за самия разпит, ще 
разберем че истинската причина за непоследователността не е 
малолетието или страховете им, а начина на задаване на въпросите. 
Ако задаваме на децата по – добри въпроси, ще получаваме по-
добри отговори. Получава се дори когато децата са изплашени или 
отчуждени заради случилото се.  

И тук намира място наративната методика. 
Първо ще се спрем на видовете въпроси, които задаваме на 

децата. Ще разгледаме различните типове въпроси и проблемите 
при затворените и отворените въпроси. Ще разгледаме всяка една 
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от десетте стъпки, базирани на протокол от Националния център за 
детско здраве. 

 
Видовете въпроси, които се използват в практиката 
 
Интервюиращия обикновено следи смисъла, а не толкова 

формата на въпросите които задава. Изследователите потвърждават, 
че много често пренебрегваме начина по който задаваме въпроса. 
От това следва, че е добре да обмисляме и планираме предвари-
телно начина на задаване на въпросите, както и самите въпроси. 

Ще се спрем на откритите въпроси с К, принудителните 
въпроси с отговор ДА и НЕ, както и на насочващите въпроси. Ще 
видим защо откритите въпроси са добри, принудителните не чак 
толкова а насочващите са очевидно зле.  

 
Насочващи въпроси 
 
Насочващите въпроси са няколко вида: 

 Императивния въпрос.  
Той съдържа в себе си императив, като например „не е ли 

така?” което показва еднозначно какъв искаме да е отговора. Така, 
че ако попитате едно дете „той те пипаше, не е ли така?“, Вие 
изразявате своето собствено убеждение. Оказва се, че децата са 
доста възприемчиви на такъв вид насоки. Още по – лош вариант е 
императивния въпрос с предположение. Любимия пример за този 
вид е „кога спряхте да биете жена си?“ Забележете, че е трудно 
да се отговори с „аз никога не съм бил жена си” това предполага 
факти, които реално са обвинения. Предоставената информация 
формира преднамерения въпрос. Проблемът, е че понякога въпро-
сът с предположение много прилича на добрия открит въпрос. 
Забележете че въпроса „кога спряхте да биете жена си“ започва с 
К, като той изисква информация а не я предоставя. Понеже 
въпросите с К често съдържат предпоставена информация е най – 
добре да се избягват, като се стремим да задаваме възможно най – 
открити въпроси. 

 Въпроси с Да и Не.  
Това са въпроси, които изискват еднозначни закрити отговори. 

Ако дете отговаря на въпросите, които му се задават с поклащане на 
глава, то това означава, въпросите са с Да и Не. Вие може да 
останете с впечатление, че получавате много добра информация от 
детето, но всъщност това изобщо не е така. Възможно е и да 
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получите някаква информация, но много вероятно е тя да неточна и 
не пълна.  

Характерни въпроси с Да и Не са –„...беше ли ...?“,“ можеш 
ли да ми кажеш...“ 

Зададен такъв въпрос може лесно да накара детето да отговори 
с „Не”. И накрая проблематичното „Знаеш ли...“. Отново въпрос на 
който лесно се отговаря с не. 

Малките деца често казват Да. Биха отговорили с да особено 
ако не разбират за какво ги питат. В едно изследване питали малки 
деца от рода : „où êtes-vous?“ Повечето отговори с Да, очевидно не 
разбиращи. Децата обикновено нямат предразсъдъци и това прави 
нещата още по – сложни при децата, които наистина са били 
насилвани. При положение, че нямат предразсъдъци, когато бъдат 
попитани за неприятни събития, тяхното правило е „просто кажи 
не”. 

Друг проблем при въпросите с Да и Не е налучкването. 
Детето няма да отговори „не знам” особено на въпрос с да или не. 
Твърде лесно е за детето да си избере един от двата отговора. Дори 
отговорите Да и Не, да са безпогрешни пренебрегва се 
информацията до която може да се достигне с друг тип въпроси, 
поради простата причина че децата не биха развили отговорите си 
сами.  

 Принудителните въпроси. 
Могат да бъдат лесно разпознати. Това са въпроси с използване 

на „ИЛИ“ .  
„Вътре или вън?“ Това е принудителен. При децата 

принудителните въпроси ги предразполагат да посочат последния 
отговор, особено ако отговора не им е известен. Можем да останем 
с впечатлението, че получаваме добра информация, но всъщност 
получаваме глупости. Този проблем не се случва само при деца. 
Маркетинговите проучвания при възрастни запазват най – важните 
въпроси за накрая, защото те се помнят най – добре и обратно при 
хартиени проучвания предпочитанията са към първия въпрос.  

Друг проблем при принудителните въпроси, както и при 
въпросите с Да и Не, е децата не смеят да кажат „Не знам“, а 
принудителния въпрос им помага да налучкат. Понякога няма верен 
отговор и това се пренебрегва. Добър пример за това е принуди-
телен въпрос който често се задава при разследване на сексуално 
насилие – „Съблечен/а ли беше или облечен/а?  

Проблема, е че дрехите в такива случаи често не са напълно 
съблечени или облечени, но понеже детето ще предпочете да 
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отговори без да обяснява на принудителния въпрос получавате една 
изопачена картина на случилото се. Някои интервюиращи смятат, 
че са разрешили проблема като питат „...вътре ли беше или отвън 
или някъде другаде?...“ Няма изследвания, които показват дали 
този метод работи но така детето има просто три вместо две опции 
за отговор. Може би така е дори по – сложно за детето… 

 Откритите въпроси с К. 
Това са -  Кой, Какво, Къде, Как?  
Хубавото на въпросите с К, е че те не предполагат 

информацията, така както изброените по-горе въпроси. Но дори те 
могат да бъдат догадки, както стана ясно по-рано. Можем да 
предполагаме отговора и да го насадим във въпроса с К. Друг 
проблем при този тип въпроси, е че те обикновено са прекалено 
конкретни. Ако попитаме „На колко години си?“, отговорът не ни 
дава много повече от това което сме попитали.  

 Откритите препоръчителни въпроси. 
Това са въпросите от типа „Кажи ми повече”. 
Например детето току що ви е казало Х, а вие продължавате – 

„Кажи ми повече за Х“. Използвайте това което детето вече ви е 
дало, върнете му го , за да ви обясни и разкрие отговора си. Също 
така много полезни са въпросите от типа – „Какво стана след 
това?“. Детето разказва нещо , вие питате, „какво стана след 
това?“ 

Хубаво е да следите разказа на детето. Използвайте даваната от 
него информация, като му я върнете и изисквате допълнително 
факти – „Ти каза Х, какво стана след това?“ – така на детето му 
става ясно откъде да продължи.  

 
Съвети за десетте стъпки по време на интервю: 

1. Задавайте открити въпроси; 
2. Задавайте въпроси от типа – кажи ми повече, какво стана 

след това, а когато са ви необходими подробности – задайте въпрос 
с К. 

3. Избягвайте въпроси с Да и Не, както и „Беше ли?”, „Можеш 
ли да ми кажеш” и „или” във въпроса. 

Изследователите години наред показват, че въпроса „Кажи ми 
повече“ връща топката обратно при детето и улеснява развитието 
на разказа му. Това е ясно, въпросът е че понякога сме задължени да 
ползваме въпрос с да и не за да извлечем конкретна информация от 
детето. И все пак изследванията ясно сочат, че при сексуално 
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насилие „Кажи ми повече“ и „Какво стана след това?“ дават най 
– конкретните резултати. 

Някои интервюиращи са скептични и смятат, че научните 
резултати не са валидни при изплашени жертви и въпроса „Кажи 
ми повече ...“ е непотребен. 

Изследване на Майкъл Леман в националния  център за детско 
здраве показва, че от анализираните около 150 записа на разпити с 
деца, които са обявили сексуално насилие, най – малките деца на 4 
– 5 годишна възраст дават средно по 2 конкретни отговора на 
закрит въпрос и двойно повече на открит. Дори най-малките 
отговарят по-добре на открити въпроси. За по-големите деца е 
отчетен почти същия резултат на затворените въпроси и около 4 
пъти повече на отворените въпроси от типа  „Разкажи ми повече”. 

Интересното, е че при зададен въпрос с Да и Не , едно 9 
годишно дете отговаря като 4-5 годишното. Дори да вярваме, че 
детето е травмирано и затворено в себе си, това не означава, че 
трябва да започнем с насочващи въпроси. Те са много лоша идея, 
независимо дали детето е тормозено или не. Ако все пак е 
тормозено, а му задаваме насочващи въпроси вероятно, ще подко-
паем убедителността на детето при по – късно гледане на разпита. И 
дори да не записваме за да избегнем проблеми в съда, много вероят-
но е да объркаме информацията на детето. Дори един достоверен 
доклад може да изглежда като лъжа ако задаваме много насочващи 
въпроси, помествайки мнението си за случилото се. 

Едно добро начало е, след като се представите, да обясните на 
детето за разпита, който му предстои. Може да ви се струва 
странно, но всъщност разпита е нещо много различно за тях. Важно 
е да се уточнят подробностите за разпита, тъй като децата са 
свикнали да бъдат в ролята на незнаещите и учещите се, 
докато възрастните са винаги в ролята на знаещите отговора. 
Съответно детето е свикнало ако възрастния зададе въпрос , то 
обикновено е за да помогне на детето да научи отговора.  

Представете си следната ситуация: 
Учителката пита - „Колко е 5х4“,  а детето се замисля и си 

казва „учителката май не знае таблицата за умножение“. 
Разбира се, че то знае, че на учителката ѐ е ясен отговора и 

очаква същото от него. 
4. При разпит детето лесно може да вземе следователя за 

учител или родител и да се води от насочващите му въпроси, ето 
това създава истинските проблеми по време на разпит. За това 
трябва да обясните на детето, че този път само то знае 
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отговорите. Това е инструкцията преди разпит за да се избегнат 
грешки от налучкване или ако детето не знае отговора на въпроса. 

Знаем със сигурност, че тази първоначална инструкция ни дава 
по-прецизни отговори и намалява склонността към налучкване. 
Това е сериозен проблем защото ако детето налучква, не получавате 
нищо. Тя може също така да събуди желанието у детето за 
разяснения. Например ако детето не разбира въпроса, след 
инструкцията то ще знае, че това е нормално и може да каже 
„не разбирам”. 

И накрая инструкциите правят децата по-устойчиви на предна-
мереност. Инструкцията не е всичко, ако зададеш лош въпрос, ще 
получиш лош отговор, но дори да се случи така, дете което знае 
инструкциите е по-малко вероятно да се подведе от въпроса. 

Направете всичко ясно за детето така, че то да разбере, че му е 
позволено да казва „не знам“ и „не разбирам“. 

5. Също така една много полезна тактика по време на разпит е 
инструкцията „Глупавия Следовател“. 

Детето може да казва „...ти сгреши“, тоест да поправя 
следователя. Децата обожават това. Същността на „Глупавия 
Следовател“, е че обяснявате на детето, че то е знаещото 
отговорите на въпросите, които следователя задава. Това е най – 
кратката инструкция, но наистина работи независимо, че не се дават 
примери. Точните реплики са следните : 

„Не знам какво ти се е случило и няма да мога да ти кажа 
отговорите на въпросите си.” 

По принцип има проблем с инструкциите, защото много 
следователи твърдят, че ги използват отдавна, но не е въпроса да се 
дадат каквито и да е било инструкции, а такива които ще са 
ефективни. За да са такива е важно да се дават една по една. Минава 
се бавно и методично през тях за да може детето да разбере какво 
искате от него. Трябва да са лесни за разбиране. Може детето да не 
знае думата „разбирам“, как тогава да ви каже „не разбирам“. Така 
че трябва да използвате думи на детето които то познава. И нещо 
друго което често убягва при разпити – давайте обратна връзка на 
детето. Не просто да му кажете, че може да не знае отговора. Трябва 
да му дадете пример за да е ефективна инструкцията. 

6. Да започнем с инструкцията „не знам”  
Може това да не ви харесва, може би искате да го направите по 

своя начин, проблемът е че по вашия начин може лесно да прибег-
нете към неразбираем език за детето, може също така да говорите 
твърде много и да изхабите време.  
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Точните думи на инструкцията „не знам“ са следните:  
 „Ако ти задам въпрос и не знаеш отговора, просто кажи 

„не знам”. Ако те попитам как се казва кучето ми, как би 
отговорил?“ 

Дайте му малко време, защото то вероятно, ще е объркано, 
несигурно и напрегнато. После ви поглежда и казва :  

- „Не знам”  
Вие поощрявате:  
- „ Да, защото не знаеш дали имам куче”. 
Познайте какво става ако дадете само тази инструкция. 

Поощрени да казват „не знам”, те започват да отговарят така на 
всеки въпрос. Така че трябва да им дадете друг пример: 

„Ами ако те попитам „Ти имаш ли куче?”, то ще ви 
отговори с достоверна информация.. 

Дотук обикновено е забавно, на детето му е приятно да си 
говорите за кучета, но най-важното е то да разбере, че може да 
казва „не знам“. 

Ето и няколко примера за това как не се прави „не знам“ 
инструкцията. Те са от истински съдебни дела за сексуално насилие 
при деца. 

- „Ако не разбираш въпроса, няма да налучкваш! Ще ни 
кажеш ако не разбираш или не знаеш отговора!”. -  Детето 
казва Добре.  

Кое не е наред с тази инструкция – Съвкупност от не знаеш , не 
разбираш , не налучквай и без обратна връзка. Вече знаем, че това 
не води до никъде.  

7. Ето и следващата инструкция  - „не разбирам съвсем“ 
- „Ако ти задам въпрос и не ме разбираш напълно можеш 

да кажеш „не знам за какво говориш“ и аз ще те попитам по 
друг начин.“ 

Добре, защо просто не му кажем ако не разбира, да каже че не 
разбира?  

Ами оказва се, че децата не знаят значението на думата 
„разбирам” до към 5г. Така, че им казвате нещо от рода – „Ако ти 
задам въпрос и ти не рърърър кажи ми рърърър.“ 

Това е безсмислено и така, че употребата на точния разбираем 
език е много важна за да се избегнат глупави проблеми. Отново 
трябва да им дадете пример, а не да спрете тук, за да има ефект. Ето 
един пример който ползваме за инструкцията „не разбирам“ – „Ако 
те попитам какъв е полът ти , какво ще кажеш?  
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От общо 100 деца с които е изпробван този въпрос само две 12 
годишни отговориха – „женски“, другите 98 отговарят – „какво е 
пол?“  

Тогава е ваш ред да обясните, че пол е трудна дума и ще ги 
попитате по друг начин – „ти момче ли си или момиче“ и детето 
ще ви отговори. А за децата, които ви отговорят на първия въпрос, 
като двете момичета които знаят думата пол, ще трябва да 
измислите нещо по сложно като „Каква е ориентацията ви?”  

Детето поглежда несигурно и после поясняваме… 
Нека видим отново реален пример от съдебната практика, как 

не се дава инструкцията „не разбирам” – „… ако не разбираш 
нещо, кажи и ще ти обясним , ясно? Това ясно ли ти е ?” детето 
казва „Да” – така детето вече е готово да започват. Влиза чиновник 
и се обръща към детето : „бихте ли произнесъл името си за 
протокола, моля?”  

Детето казва А?  
Чиновника повтаря същото без да разясни по никакъв начин, 

това което пита детето и съответно, ако вече сте дали инструкцията 
„не разбирам”, ще трябва да поемете последствията. Детето явно не 
разбира и ще се наложи да перефразирате и поясните въпроса, 
защото недоумението на детето води до фрустрация и съответно до 
грешни отговори.  

8. Следващата инструкция е „Ти сгреши”.  
Децата я обожават, тъй като тук можете най – ясно да покажете 

на детето, че то е знаещото. Точните реплики са следните: 
„Понякога греша и говоря глупости и ако това се случи 

можеш да ме поправиш”.  
Съответно ни трябва пример за да може детето да разбере със 

сигурност какво искате да му кажете. Много добър пример е 
следното пояснение:  

„Ако ти кажа, че си на 30 години, какво ще кажеш?”  
Децата обожават това, смеят се и казват, че не са на 30 години. 

– „Тогава на колко си ?” 
Може би забелязвате, че чрез инструкциите се балансира 

властта между детето и следователя. Затова децата харесват 
инструкциите с които слизаме на тяхното ниво. Изследванията 
показват, че дори физическото равнище е от огромно значение. Ако 
вие сте по високо от детето, а детето е по ниско , то става много по 
податливо на внушения при отговорите си. И дори само да заста-
нете на неговото ниво директно намалявате внушенията. Инструк-
циите най-вече спомагат за това следователя да слезе на нивото на 
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детето. Успокоява го, че ще общува на неговото езиково ниво и ще 
се задават въпроси които то разбира.  

9. Следващата инструкция е „ обещай ми, че ще казваш 
истината” 

Ето как се формулира – „Много е важно да казваш 
истината, обещаваш ли че ще казваш истината? Нали няма да 
лъжеш?” 

Най-важно е да използвате точния език. Защо мислите казваме 
„Обещаваш ли ми че ще казваш истината?” А не просто – 
„обещаваш ли да казваш истината?” 

Оказва се че малтретирани деца до 6 г. не знаят значението на 
думата обещавам. Така, че ако са малки не им казвате нищо, но на 
тази възраст обаче разбират думата „ще”, тоест когато кажете 
„обещаваш ли че ще” те ви разбират.  

А защо им казваме – „нали няма да лъжеш?” От направените 
проучвания става ясно, че 1/3 от децата не разбират въпроса 
„обещаваш ли да не лъжеш?” Те се объркват от изречението и не 
могат да отговорят с Да. Всъщност искат да кажат „няма да лъжа” 
и затова отговарят Не като имат предвид Да. 

10. Чрез „разкажи ми повече”+”какво се случи след това?”, 
детето придобива ясна представа за това как трябва да разкаже едно 
събитие, като следва началото, средата и края му. Това става като го 
помолите да разкаже например за последния си рожден ден. 
Използвате следната реплика – „Разкажи ми за последния ти 
рожден ден , за всичко което се случи тогава.”  

Може да питате и за друго събитие. Въпроса не е да разберете 
за рождения ден, а да подготвите детето за разказ с начало, среда и 
край. Това е така, защото информацията която ни е необходима 
обикновено е разказ във времето. Когато детето ви даде каквато и 
да била информация, например за рождения ден, ваш ред е да 
кажете „каза, че сте пили безалкохолно, какво стана после?” 

Трябва да се стараете да водите разговора така, че 
последователността да е наред във времето, защото така ще е по 
лесно за детето. Много от малките се затрудняват да се връщат в 
разказа си. Често ако питате какво е станало преди определено 
събитие, детето ще ви разкаже за след това, което е значително 
объркващото. Когато детето отговаря директно с това което се е 
случило накрая, тогава просто го питаме за първото нещо, което се 
е случило и от там „какво стана след това и след това и след 
това”. 
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Много важно е да се остави детето да отговори, независимо 
колко време ще му е нужно да направи това. Това време се нарича 
момент на изчакване, когато след зададения въпрос от 
разпитващия, детето мълчи известно време. През това време 
разпитващия изчаква търпеливо предстоящия отговор на детето. 

Това обикновено е най – трудния етап от разпита, а именно 
когато попитате за подозренията за насилие. Причината е ясна – 
сприятеляването е приятно, а след това се налага да се говори за 
неприятни неща. Най – важно е да сте напълно подготвени и да 
знаете точно кой въпрос ще зададете първо, когато се стигне до 
темата за насилие. Следователите често са прекалено директни и 
насочващи когато се достигне етапа на разкритие на сексуално 
насилие.  

По принцип адвокатите започват директно с насочващи 
въпроси от типа „Пипа ли те някой по начин, който не ти 
харесва?” 

Това е директен въпрос изискващ отговор Да или Не и 
директно насочва към сексуално насилие. Насоката е ненужна. 
Знаем че деца, които са свидетелствали за насилие преди, ще го 
направят отново без помощта на насочващ въпрос. 

Може би си мислите, че това не е проблем защото не води до 
грешно показание, но фактически носи със себе си други проблеми. 
Първият, е че достига само до сексуалното насилие и пренебрегва 
друг тип насилие, за което детето може би иска да сподели. И 
второто което е по важно, рискувате детето да каже просто НЕ. 

Представете си, че детето все още не е свикнало с вас, но преди 
това е дало пълно показание за насилие. Ако започнете темата за 
насилие по този рязък и директен начин, детето може просто да 
каже Не, което допълнително ще усложни нещата. По добре е да не 
започвате толкова рязко, защото ако детето е готово да говори за 
това, то ще започне и на по – отворен въпрос. 

Да обобщим препоръчителните въпроси – създадени са от 
института за детско здраве и развитие за разпити при сексуално 
насилие. Можете да променяте въпросите за различните видове 
разпит. Трябва да планирате въпросите си много добре и да ги 
адресирате към спецификата на показанията. Така че ако делото е за 
сексуално насилие, трябва да разберете откъде и кога са дошли 
първите показания. Това ще ви помогне да планирате въпросите си. 
Ако по някое време детето направи друго признание, оставяте 
следващия въпрос и открито продължавате с казаното току що.  
„Кажи ми всичко което се случи” и оставяте детето да разказва.  
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Преди това обаче трябва бавно и методично да преминете през 
въпросите които водят до същината.  

Първия въпрос винаги е : „Кажи ми защо дойде да говориш с 
мен?” 

Това е учудващо ефективно при малтретирани деца. Недейте 
да перифразирате този въпрос защото вероятно ще попречи на 
разкритието. 

Например не се казва „знаеш ли защо дойде да говориш с 
мен?” – отговор с Да или Не. 

Когато каже не , трябва да измислите друго за да постигнете 
същия ефект. Разбира се има възможност да се наложи Вие да 
отидете да говорите с детето. Тогава използвате: „Кажи ми защо 
дойдох да говоря с теб?” 

Ако детето отговори – „не знам защо” – ползвайте следното 
изречение за да се справите с подобна неохота при детето – 
„Наистина е важно за мен да знам, защо дойдох да говоря с теб 
(или дойде да говориш с мен ако то идва при вас)” Следва пауза. – 
времето за изчакване. Ако детето не отговаря и на тази фраза, 
продължавате с „Разбрах че си видял полицай скоро. Разкажи ми 
за какво си говорихте”. 

Тук имате предвид човека, на когото детето е свидетелствало 
за насилие, може да не е полицай, но въпросът е да не споменавате 
насилието, а да напомните на детето предния път когато е ставало 
въпрос за това. 

Ако детето все още не иска да говори за това , продължавате с 
въпроса: - „Някой се притеснява – твой близък притеснява ли се, 
че нещо ти се е случило? Разкажи ми за какво може да се 
притеснява”. 

Това е човека който е докладвал за насилието може да не е 
роднина, а същия човек от миналия въпрос.  Ставаме все по 
конкретни когато говорим за нещо притеснително. Ако и последния 
въпрос не свърши работа, продължавате с – „Чух, че някой те е 
дразнил, разкажи ми за това”. 

Забележете, че вече споменаваме дразнение което е леката 
форма на това което детето евентуално е преживяло. Ако все още не 
сте постигнали разкритие, продължавате с – „Чух, че някой ти е 
направил нещо нередно , разкажи ми за това”. 

Забележете, че вече говорим за нещо неморално, лека по лека 
стигаме до темата за насилие, без да я посочваме. Също така не 
споменаваме името на извършителя което, вероятно би била най 
- голямата грешка при началните въпроси. 
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Ако детето все още не споделя, въпроса е колко дълго трябва 
да продължим да разпитваме. Става малко сложно, защото ако 
станете по директни рискувате да получите грешно показание. 
Рискувате и детето да реши, че вие не сте човека с който то иска да 
говори за насилието. От друга страна ако спрете и нямате показание 
значи детето не разкрива да е преживяло насилие, а вероятно 
всъщност е преживяло. За това трябва добре да планирате колко 
далече искате да стигнете за да получите показание.  

„В безопасност ли е детето, ако не успея да разкрия 
насилие на този етап?”, „Ще имам ли възможност за следващ 
разпит, когато то може да е по склонно да говори?” Това са 
въпроси за следователите, като част от добрата им практика.  

Използвайте одобрителни фрази – „Аха, добре, разбирам”. 
Това дава увереност на детето, че като разказва какво му се е 
случило не прави грешка. Също така не прекъсвайте детето в 
желанието си да уточните дадена подробност, тъй като това пречи 
на неговия разказ. 

По-добре оставете детето да довърши разказа си и след това 
задайте вашите въпроси. По подобен начин следователи прекъсват 
за да научат имена на хора. Записвайте си въпросите и питайте 
накрая. 

 
Поставени цели и задачи: 

Тъй като както споменах по-горе, тази методика в своята 
цялост не е прилагана активно в българската практика от следо-
ватели. Въз основа на това си поставям задача да бъде тествана при 
български условия в случаи на деца жертва на сексуално или друго 
насилие. 

Като поставени цели на преден план имам: 
 Да се направи изследване с предоставената методика и да се 

постигне добра представителна извадка. 
 От получените резултати да бъдат изведени такива, които да 

са валидни за територията на България. 
 Методиката официално да бъде стандартизирана и въведена 

за употреба сред разследващите органи. 
 
Основен източник на информация 
1. Lyon, T.D. (2007). Interviewing Children: Getting more with less. 
2. < http://works.bepress.com/usclaw/all_papers.html> 
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ПРОБЛЕМИ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА  
И СЪДЕБНАТА НАКАЗАТЕЛНА ПРАКТИКА  

НА СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗА1 
 

доц. ВСУ, д-р Масис Хаджолян2 
ас. Александра Ангелова3 

 
Резюме: Съдебнопсихологическата експертиза е относително ново 

доказателствено средство в наказателната съдебна практика. Тя има само-
стоятелно място при решаване на въпроси от важно значение за изхода на 
делата, а в определени случаи се прилага в сдружение със съдебнопсихиат-
ричната експертиза. Проблемите на съдебнопсихиатричната експертиза се 
изявяват както в сферата на процесуалните правила, регламентиращи 
наказателния процес, така и в материалното наказателно право. 

 
Abstract: Forensic psychological assessment is a relatively new means of 

evidence in judicial practice. It has its own place in resolving issues of 
substantial importance for the outcome of cases, as in specific occasions it is 
applied in association with forensic psychiatric assessment. The issues of 
forensic psychiatric assessment concern both the area of procedural regulations 
specifying the criminal procedure, and the area of substantive criminal law.  

 
Съдебнопсихологическата експертиза е относително ново 

доказателствено средство в наказателната съдебна практика. Тя има 
самостоятелно място при решаване на въпроси от важно значение за 
изхода на делата, а в определени случаи се прилага в съдружение 
със съдебнопсихиатричната експертиза. Теорията и практиката на 
съдебнопсихологичната експертиза посочват достатъчно ясна разде-
лителна линия на двата вида експертизи. Психиатричната експерти-
за дава заключения, свързани с болестното състояние на човешката 
мозъчна дейност. Те пряко рефлектират върху основни въпроси на 
вменяемостта, респ. на вината като елемент на престъплението. 
Психологическата експертиза може да бъде помощна при решаване 
на този въпрос. Но нейното собствено поле е в преценката на онези 
психологични процеси и състояния на психично здравия човек, 

                                                 
1 Съдържанието на т. 1 е дело на Александра Ангелова, а останалото – на Масис 
Хаджолян. 
2 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България, Варна, E-mail: 
masisbg@yahoo.com 
3 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, България, Варна,  
E-mail: alexandra_angelova@yahoo.com 
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които дават отговори относно психичното му състояние при 
извършване на деянието, неговите мотиви, целта (вкл. когато се 
съдържа в състава на престъплението), степента на обществената 
опасност на дееца и др., които имат значение за неговата нак-
азателна отговорност. 

І. 
За утвърждаването на съдебнопсихологическата експертиза в 

съдебната практика решаващо значение имат два фактора: норма-
тивната уредба на съдебните експертизи и степента на развитие на 
дадена наука, в частност на психологията. Назначаването на съдеб-
нопсихологическата експертиза почива на общите правила предви-
дени в съответните процесуални кодекси – Наказателно-процесуа-
лен (НПК), Гражданско процесуален (ГПК) и Административ-
нопроцесуалния кодекси (АПК). Всички те през последното десе-
тилетие се обновиха, старите бяха отменени изцяло и с помощта на 
работни експертни групи законодателят разработи и прие нови 
закони. Факт е, че процесуалната материя, засягаща доказателстве-
ното право, способите на провеждане на следствените действия 
съществено не се измениха, а в частта на експертизите нова регла-
ментация практически липсва. Текстовете касаещи експертната 
дейност в НПК от 1975 г. почти буквално са пренесени и копирани 
в новия кодекс от 2006 г. Следва да се подчертае, че за периода 
1975 – 2006 г. в който действаше стария НПК и при действието на 
новия, промените в текстовете обхващат основно обща редакция, 
която произтича от изменение на понятийния апарат, засягащи 
наказателния процес изцяло. Основните положителните изменения 
са свързани с: 

1. Определянето на еднакъв срок за изготвяне на експертното 
заключение в съдебната фаза във всички видове процеси [1]; 

2. Постигане единна терминология в НПК по отношение на 
процесуалното качество но специалиста, който притежава специал-
ни знания – използването само на понятието „вещо лице” [2]; 

3. Промени в административната отговорност на вещото лице 
– увеличаване размера на налаганите глоби. 

Всичко това сочи, че законодателят е последователен в своето 
виждане за същността на експертизата. Постоянството в регламен-
тацията на правните норми води до последователност и увереност в 
прилагането им в съдебната практика. В потвърждение на това е 
идентичното тълкуване на разпоредбата на чл. 144, ал. 2, т. 4 и 5 от 
НПК в Решение № 127 (от 12.IV.1983 г. по н. д. № 35/83 г., I н. о) 

[3], че експертизата е задължителна, когато съществува съмнение 
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относно способността на обвиняемия/свидетеля с оглед неговото 
физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, 
които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснение/ 
показания за тях. В тези случаи задължителността при назначава-
нето на експертизата произтича от наличието на съмнение по 
отношение на някои от изброените обстоятелства. При липсата на 
такова съмнение назначаването на експертиза не е задължително. 
Пример в тази насока е случаят, когато свидетелят е пълнолетен, 
има стройно и логическо изложение за възприетите събития, 
казаното от него се потвърждава от други събрани по делото дока-
зателства, липсва някакъв видим недъг, който би възпрепятствал 
правилното възприемане на фактите и др. Безусловно ясно е, че т. 4 
и 5 касаят назначаването на психологическа експертиза или ком-
плексна такава. Само при участието на психолог могат да се изяснят 
психическото състояние на обвиняемия или свидетеля и тяхното 
правилното възприемане на правнорелевантните факти от тях. Вече 
в съдебната практика и методиките на разследване на различни 
видове престъпления се утвърди назначаването на задължителна 
съдебнопсихологитческа експертиза по отношение на свидетели 
или обвиняеми, които са – малолетни (по отношение само на 
свидетелите) или непълнолетни; приемащи наркотични или упойва-
щи средства, значително количество алкохол; лица подложени на 
стрес и на такива с лабилна психика; лицата страдащи от психиат-
рично заболяване или с проблеми в интелектуалното развитие и др. 

За съжаление, следвайки утвърдената през десетилетията 
съдебна практика законодателят не подложи на анализ проблемите 
в някои процесуални процедури и не прояви задълбоченост и 
новаторство. Пример за това, във връзка с назначаването на съдеб-
нопсихологическа експертиза е разпоредбата на чл. 70 от НПК за 
настаняване за изследване в психиатрично заведение, която е 
буквално копие на текста на чл. 155 от предходния НПК. Поради 
факта, че настаняването за изследване се явява ограничаване право-
то на свободата на предвижване на личността, то логично е мястото 
на тази норма в раздела „Мярка на неотклонение и други мерки за 
процесуална принуда”. Следва да се сподели принципа прилаган от 
законодателя при провеждането на следствените действия в 
досъдебно производство – при засягане или ограничаване на основ-
ни конституционни права на личността да се изисква санкция на 
съответния първоинстанционен съд [4]. Във връзка с такова ограни-
чение е и разпоредбата на чл. 70, че в досъдебното производство 
съответният първоинстанционен съд в състав от един съдия и двама 
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съдебни заседатели по искане на прокурора може да настани 
обвиняемия за изследване в психиатрично заведение за срок от 
тридесет дни. Законодателят не е отчел особената хипотеза, когато 
обвиняемият има определена мярка за неотклонение „задържане 
под стража” и се намира в следствения арест. В този случай, ако е 
необходимо назначаването на психологическа, психиатрична или 
комплексна експертиза и експертното изследване налага стационар-
но изследване в психиатрично заведение, прилагането на процеду-
рата по чл. 70 от НПК дублира произнасянето на първоинстан-
ционния съд във връзка с мярката за неотклонение. Обвиняемият 
вече има наложено ограничение на правото си на свободно пред-
вижване. При произнасянето на съда по чл. 70 само ще си измени 
мястото на пребиваването му – от следствения арест в лечебното 
заведение. Много по-ефективна би била процедурата, при която на 
прокурора бъде дадена възможност да се произнесе по отношение 
на настаняването със съответен прокурорски акт. Целите на новия 
НПК са да направи разследването по-ефективно и бързо. Приложе-
нието на чл. 70, което предвижда и обжалване на определението на 
съда пред въззивна инстанция от трима съдии, допълнително ще 
забави разследването, като ненужно удължи сроковете, но ще 
доведе и до загуба, както на процесуално време, така и на средства 
от бюджета на съдебната власт. В допълнение следва да посочим, че 
философията на способа на доказване – експертизата и нейното 
извършване по никакъв начин не са обвързани с контрол от съда. 

Проблеми при назначаването на съдебнопсихологическата екс-
пертиза възникват и във връзка с ограничения брой специалисти, 
които имат достъп до класифицирана информация. В редица случаи 
за постигане на пълнота и задълбоченост на експертното изследване 
се налага вещото лице-психолог да се запознае с изготвените по 
делото веществени доказателствени средства при прилагане на 
специални разузнавателни средства. Предвидената сложна проце-
дура за даване на достъп за работа с класифицирана информация по 
отношение на вещите лица следва да бъде ревизирана и опростена. 
Това предложение следва да се разглежда паралелно с предвидената 
наказателна отговорност, която носи вещото лице по чл. 284, ал. 3 
от Наказателния кодекс (НК), когато във вреда на държавата, на 
предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или 
обнародва информация, станала му известна във връзка с възло-
жената му задача, която то е длъжно да пази в тайна, наказанието е 
лишаване от свобода до две години или пробация. Считаме, че 
нормата на НК е достатъчно възпираща и се явява допълнителна 
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гаранция за конфеденциалност по отношение на ползваната инфор-
мация от специални разузнавателни средства. 

 
ІІ. 
Проблемите на съдебнопсихиатричната експертиза се изявяват 

както в сферата на процесуалните правила, регламентиращи 
наказателния процес, така и в материалното наказателно право, 
кодифицирано чрез създадения и приет по установения ред 
Наказателен кодекс. Във всеки състав на престъпление, което то 
съдържа, е налице субективна страна на престъплението, без която 
едно противообществено деяние не може да съставлява престъп-
ление. Законодателят дават отговор на въпроса относно вината и 
нейните форми и ги предвижда при всеки вид деяние, тъй като 
българското право основателно не приема идеята за обективната 
наказателна отговорност. Между тези форми има тънки разлики, за 
изясняване на които психологическата експертиза може да бъде 
полезна. Особено това се отнася до формата на съзнаваната непред-
пазливост и отликата й от непрекия (косвения) умисъл. В първия 
случай деецът съзнателно нарушава правила на определена дейност, 
без да предвижда обществените вредни последици от това, но по 
силата на знанията и опита си е бил длъжен и е могъл да ги 
предвиди (това са масовите случаи на професионална непредпаз-
ливост). Във втория, той също осъзнава обществено вредните 
последици на деянието си, пряко не иска, но допуска тяхното 
настъпване [5]. 

Съдебнопсихологическата експертиза е необходима и при 
формата на съзнавана непредпазливост, особено срещана при тран-
спортните престъпления. Експертизата може да отговори на въпро-
са в каква степен подготовката и психичните нагласи и състояние 
на дееца му създават чувство на самонадеяност, на убеждението, че 
възприетата от него опасност ще бъде избягната от него. 

Посоченият проблем прави оспоримо становището, че формите 
на умисъла не зависят от психичното състояние на дееца по време 
на извършване на престъплението [6]. Тази зависимост е налице и 
при специални състави на престъплението, които изискват наличие 
на допълнителни признаци – например, специална цел. 

Особено значение има психологическата експертиза при дея-
ния, извършени от непълнолетни, като се има тяхната ниска възраст 
и незавършения процес на нормалната им социализация (приоб-
щаване към нормите на общностен живот). Законодателят отчита 
тези обстоятелства и създава възможност такива лица да не бъдат 
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привличани към наказателна отговорност при определени от закона 
условия, а случаите да се разглеждат от специализирания общест-
вено-държавен орган за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните. Едни от условията са деянието да е 
извършено поради лекомислие или увлечение. Сами по себе си тези 
категории са психологически и тяхното наличие трябва да бъде 
установено и интерпретирано от психологическа експертиза. 

Наказателният кодекс въздига в квалифициращи състави 
престъпления, извършени при особена жестокост или по особено 
мъчителен начин за пострадалия (при убийство, телесна повреда, 
отвличане). И двете признаци на престъпленията се установяват с 
различни доказателствени средства, но сред тях решаваща е психо-
логическата експертиза, която дава заключение относно психоло-
гическите изживявания на извършителите на престъпленията и на 
пострадалите лица [7]. 

В някои състави на Наказателния кодекс е инкриминирана 
заплахата спрямо пострадали лица (при закана, блудство, изнасил-
ване, принуда, влизане в чуждо жилище, изнудване, грабеж, въз-
препятстване държавни органи да изпълнят задълженията си). 
Психологичната експертиза може да изясни наличието на  съдър-
жателния елемент на заплахата-закана срещу живота и имота на 
пострадалия и негови ближни и доколко тя реално въздейства върху 
пострадалия, като създава основателен страх за него и неговото 
семейно обкръжение.  

Интерес представлява състоянието на силно раздразнение у 
деецът, предизвикано от пострадалия с насилие, тежка обида, 
клевета или с друго противозаконно действие спрямо него, от което 
са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за 
дееца или неговите ближни. Касае се за физиологически афект, 
който е психологическа категория и предмет на установяване от 
психологическа експертиза. При него съзнанието на дееца е 
подтиснато от чувствата и волята му се определя предимно от тях. 
Това състояние на избуяли негативни чувства е основание за 
законово намаляване отговорността на извършители на определени 
видове престъпления (убийство, телесна повреда, причиняване на 
смърт по непредпазливост следствие на умишлено нанасяне на 
тежка телесна повреда и др.). В такова състояние може да изпадне 
деецът и при други видове престъпления, но това ще бъде преце-
нено най-вероятно като смекчаващо отговорността обстоятелство 
при решаване въпроса за наказанието и неговия конкретен размер. 
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Отделни състави на Наказателния кодекс се отнасят за 
физически тормоз, упражнява от деец спрямо лица, които се нами-
рат в зависимости от тях (например, изтезаване на дете – чл. 187, 
отношение, довеждащо до самоубийство-чл.127). Предмет на 
социологическата експертиза са социалните и други причини и 
условия, довели до такова престъпно поведение, както и силата и 
характера на психологическото напрежение, създадено в постра-
далия. 

Особен психологически портрет представляват извършители 
на престъпления във формата на бездействие. Тя се изразява в 
неоказване на помощ на нуждаещи се граждани в различни вариан-
ти (чл. 137-141). Същественият въпрос е за причините и мотивите 
на бездействието, особено като се има предвид, че става въпрос за 
отговорност на лица, които са могли да помогнат без да създадат с 
това опасности за себе си. За обществената опасност на деянието 
има значение фактическите и психологически последици от без-
действието за самите пострадали лица. 

Психологическо съдържание имат и съставите, свързани с 
понятието „склоняване” към престъпление. Под общ знаменател е 
правната фигура на подбудителя при съучастие в престъпление. 
Това и лицето, което умишлено склонява другиго да извърши 
умишлено престъпление. Склоняването не се изразява в даване на 
идея или направено предложение, а в мотивиране с активни дей-
ствия, вкл. с психично въздействие спрямо трето лице. Има 
конкретни състави, които включват склоняването в състава на 
престъплението (например, склоняване към проституция – чл. 155, 
склоняване по насилствен начин за сключване на брак – чл. 177, 
склоняване на родител да изостави своето дете или да даде съгласие 
за осиновяване и др.). Ролята на психологическата експертиза е да 
очертае мотивите за извършване на престъплението, силата на 
упражняванато въздействие, степента на реакцията и психо-
логическия ответ. 

От изложението може да се направи извод, че съдържанието на 
съдебнопсихологическата експертиза може да се извлече не само от 
общите научно-методически указания на юридическата психология 
за нея ,разгледани успешно в българската и чуждестранна научна 
литература [8], но и от българското материално наказателно право. 
При този подход се очертават групи, а и отделни видове престъп-
ления, които изискват участието на психологическата експертиза за 
разкриване на обективната истина относно техните обективни и 
субективни признаци при тяхното приложение в съдебната практи-
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ка. С това се разкрива и обосновава широтата на проблема за този 
вид експертиза в наказателния процес. 

Психологическата експертиза е перспективна, защото е свър-
зана с психиката на човека като неотменимо съдържание на него-
вото съществуване. За жалост, тя е свързана и с разширяване на 
социалната патология в глобален и национален план и ще дава нови 
основания за нейното приложение и развитие. 
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МЕДИЙНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ 
ТЕНДЕНЦИИ И БАЛКАНСКИ СЮРПРИЗИ 

(Социално психологически последствия) 
 

Доц. д-р Георги Калагларски 
ВСУ “Черноризец Храбър” 

 
Транснационални медийни корпорации 
 
Последното десетилетие на миналия век и първите години на 

новия дадоха още по-ясно изразени знаци за оформяне на глобал-
ния портрет на медиите. Наред с други характеристики категорично 
се наложи тенденцията за концентрация на медийните капитали. 
Днес медийните формации  се развиват стабилно, оказват все по-
всестранно въздействие върху обществените процеси и се утвърж-
дават като мощни икономически структури, разгърнати по всички 
посоки на света. Така утвърдилите се транснационални корпорации 
добиват все по-голямо финансово могъщество и умело се инплан-
тират с (и възползват от) политическата власт.  

Новите тенденции могат да се систематизират в следните 
направления: 1. Прегрупиране на капиталите в медийната индуст-
рия и силно развиваща се тенденция към монополизиране на све-
товното медийно пространство. Включване на капитали от други 
дейности, често дори чужди на журналистиката. 2. Отвърждаване на 
могъществото на транснационалните медийни корпорации, които 
определят тенденциите в развитието на световната журналистика. 
Сред техните приоритети се включват и дейности, които обогатяват 
комуникативните канали и ги превръщат в още по-доходоносни 
(производство на филми, “игри на щастието”, увеселителни паркове 
и т.н.). 3. Налага се хегемонията на все по-малък брой медийни 
тръстове на национално и регионално равнище и се засилва тяхното 
въздействие. 4. Унифициране на типологията на регионалните ме-
дии и налагане на гъвкави модели за тяхното оцеляване. 5. Класиче-
ските медийни технологии се обогатяват с качествено нови възмож-
ности, които предлагат информационните технологии. Неочаквано 
динамично развитие на дигиталните медии през последните две-три 
години. 6. Промени настъпват в структурата на времето, което по-
требителят отделя, за да получи информация – все повече младото 
поколение разчита на интернет като основен източник. 

Развитието на посочените процеси води до максимализиране 
на желаните ефекти – динамика на информационните процеси; 
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монополизиране на социалното пространство и приоритетно въз-
действие на конкретни аудитории; налагане на информационното 
въздействие на медиите като приоритетно; инплантиране с модер-
ните информационни технологии; засилване на финансовия оборот 
и непрекъснато увеличаване на печалбата. Заедно с тези тен-
денции все по-релефно се открояват и поредица от неблагоприятни 
последствия, които водят до открити и прикрити деформации в 
обществото. Често традиционните демократични постулати налагат 
в живота на съвременните общества поредица от деформации, очак-
вани и непредвидими, които генерално променят традиционните и 
неподлагани на съмнение досега общочовешки ценности. Демокра-
цията, разбирана преди всичко като максимално забавление през 
свободното време, е най-благоприятната среда, в която дегенерират 
формите на висшия живот. Медиите и в това отношение имат 
значим принос. 

 
Медийната индустрия в България 
 
Медийният сектор в България е отворен, разнообразен и дина-

мичен. След 1989 г., когато в България започнаха демократичните 
промевни, беше преодолян държавният монопол в печата, радиото и 
телевизията. Сега в нашата страна частните медии представляват 
над 97 процента от медийния пазар. Пазарът е отворен за чуждест-
ранни инвеститори. Въведени са нормите за свобода на предоста-
вяне на медийни услуги в Европейския съюз, които са утвърдени с 
директиви на съюза и са задължителни за всички равноправни 
членове. Република България е приета за разноправен член от 1 
януари 2007 година. Сега у нас едновременно се извършват два 
прехода: въвеждане на приетите в Европейския съюз демократични 
медийни стандарти и технологична модернизация. Медиите имат 
важна роля в икономиката, създават работни места и генерират 
доход за повече от десет хиляди български граждани – това е 0,4 
процента от трудоспособното население в нашата страна. 

Водещите медии в сектора и техните основни инфраструктури 
са на територията на София. Относителният им дял в икономиката 
на София нараства. Печатните медии, телевизията и радиото се 
адаптират към цифрова среда. В сектора на печатните медии се 
регистрира намаляване на оборота и на чуждестранните инвести-
ции. Динамично се развиват секторите, свързани с обработката на 
данни, хостинг, web-портали и други информационни услуги, които 
бележат най-висок ръст както по отношение на заетост, така и по 
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отношение на брой предприятия и оборот. Онлайн медиите са 
перспективен сегмент от медийната индустрия, значението им 
нараства и в България. Важно значение има развитието на инфра-
структурата и значителното увеличение на потребителите на интер-
нет услуги (фиксиран и мобилен достъп до интернет): за 2011 г. има 
ръст от 14,6% спрямо 2010 г., като фиксиран достъп до интернет се 
е предлагал в 2 747 населени места, с 395 повече отколкото в края 
на 2010 г. Над 2 млн българи са в социални мрежи, 63 на сто от 
младите хора (18-30 г.) и 55 на сто от хората с висше образование 
използват интернет ежедневно. 

Плурализмът и независимостта на медиите са опора на евро-
пейската демокрация. За съжаление членството в Европейския съюз 
не допринесе за по-голяма свобода на медиите и независимост на 
журналистиката. Медиите не изпълняват ефективно ролята си на 
форум за значими обществени дебати. Медийният плурализъм и 
правото на информация са тревожно застрашени от практики на 
натиск върху медиите и създаването на мощни медийни предприя-
тия със значителна пазарна сила. Стеснява се полето на качестве-
ната журналистика. Под заплаха е устойчивото развитие на общест-
вените медии, които по силата на свмоя статут трябва да работят за 
културните и демокретични нужди на цялото общество. Не е реше-
на задачата за прозрачност на собствеността и източниците на 
финансиране на медиите. Има значително оттегляне на чуждест-
ранни инвеститори и фалити на независими издатели. Констатира 
се нарастващо усещане на гражданите за оттегляне на медиите от 
основната им функция – да информират – за сметка на неприкрито 
обслужване на корпоративни и политически интереси. Буди тревога 
и състоянието на разпространение и доставяне на новини до ауди-
ториите. Цифровото разпространение на телевизия и радио продъл-
жава да среща трудности поради липсата на финансов ресурс.  

 
Нови тенденции в медийната индустрия 
 
Медиите в България се утвърждават като високотехнологична 

индустрия с важна роля в икономиката. Те се развиват като част от 
националната и европейска културна сфера, работят за най-пълно 
реализиране на правото на информация и се основават на европей-
ските демократични медийни стандарти. По време на цифровиза-
цията на медиитеразрешителните режими се либерализират. Създа-
ването на качествено медийно съдържание се насърчава и подкрепя 
във всички медийни платформи. Полагат се грижи за ново качество 
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на медийното образованието на децата, учениците и възрастните 
хора. България активно се стреми да изпълни европейската дирек-
тива за медийна грамотност в цифрова среда, приета от европейския 
съюз през август 2009 година. Тази директива разглежда въпроси и 
за конкурентност на аудио-визуалната индустрия и за изграждане 
на общество на знанието. Не се допуска предотвратяване, огранича-
ване или нарушаване на конкуренцията и медийния плурализъм. 
Обществените медии се утвърждават като независими иновативни 
медии, които се ръководят единствено от обществения интерес. 

Дигиталните медии устойчиво се налагат в българската пуб-
лична комуникация. Те изискват конкретни умения и знания, нови 
нагласи и стереотипи в общуването. Но съвременният човек, като 
че ли, вече е пълноценен едва, когато е активен участник и в 
социалните мрежи. Съврeмененният изследовател Роджър Фидлър 
приема, че дигиталните медии променят начина, по който хората се 
социализират и определят параметрите на своето поведение. Той 
твърди, че “обществото и човешките системи за комуникация ще се 
променят заедно и често по неочакван начин” /Фидлър, Р. Медиа-
морфоза. Да разберем новите медии”: 2005, 17/. Една от първите 
промени е развитието на дигиталната конвергенция., която приори-
тетно се изявява като взаимно проникване на медийните платфор-
ми и формиране на нов модел информационно-комуникационна 
технология. В центъра на този нов модел стои компютъра с всички 
разновидности на неговите възможности. “Кибермедията е концеп-
туална медийна област, в която комуникацията във всички разно-
видности е компютърно базирана” /Върбанова, К. Дигиталните 
медии, 2012, с.36/. Тези нови тенденции в медийната индустрия 
водят по редица промени при взаимодействието медии-общество. 
Промени, които можем да обобщим поне в две направления: първо 
– либерализиране на традиционният модел за общуване на хората, 
които имат все повече възможности за изява в публичното 
пространство; второ – повява и утвърждаване на нови качества и 
проявления на корпоративната журналистика. 

 
Корпоративна журналистика 
 
“Корпоративната журналистика подкопава доверието в медии-

те в България”, се казва в последния доклад на организацията 
SEEMO (South-Eastern European Media Organization), която наблю-
дава медийните свободи в Югоизточна Европа. Организацията, 
чиято централа се намира във Виена, стига до заключенията в 
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доклада на базата на разговори с 25 главни редактори на медии в 
България, проведени от 1 до 4 април 2012 г. на фона на промени в 
собствеността на е и сигналите за натиск върху журналистиката. 
Докладът отразява и мненията на известни журналисти, медийни 
експерти, неправителствени организации. „През последните три 
години в медийната среда в България настъпиха дълбоки промени, 
особено след като германската медийна компания ВАЦ се оттегли 
от пазара през 2010 г., а нейните издания бяха купени от Медийна 
група „България Холдинг“. От друга страна, холдингът „Нова бъл-
гарска медийна група“ започна мащабно изкупуване на медии от 
2007 г. насам. Двете медийни групи притежават и контролират 
големи дялове от пазара на печатни издания. Докато първата е 
свързана най-вече с фармацевтичната индустрия, освен други 
бизнес интереси, втората е свързана с банкова институция, в която 
са вложени голяма част от държавните активи“, се казва в доклада 
на SEEMO.„Тези два медийни конгломерата водят война за пазарни 
дялове и обществено влияние. Част от интервюираните заявиха, че 
публичната война между тях е спряна с намеса от политици на най-
висши нива в държавата“, се казва още в доклада. олкото до 
идеологическия залог на тази конфронтация, „хората, с които 
говорихме, заявиха недвусмислено: „Няма идеология. Става въпрос 
за финансови и лични интереси“, констатира медийната организа-
ция. Съперничеството между двата конгломерата раздели Съюза на 
издателите в България и сега има два такива съюза, отбелязва още 
докладът. Международната неправителствена организация, която 
наблюдава свободата на медиите  констатира, че репортерите в 
България са възприели като журналистическо правило да съблю-
дават икономическите интереси на собствениците и да премълчават 
информация, която би им навредила. „Дори независимите медии, 
които не са свързани с никой от споменатите конгломерати, се 
въздържат от отразяване на икономическата сфера, в която действа 
собственикът им. Например, ако собственикът има бизнес с петрол, 
медията не се занимава с енергетика“, посочва още докладът. 
Българските собственици на медии „се възприемат като инвести-
тори с краткосрочна визия, които търсят незабавна печалба“. 
Обратно, на чуждестранните собственици на български медии се 
гледа като на „дългосрочни инвеститори, които не оказват ежеднев-
но влияние върху редакционната политика“. Читателите и теле-
визионните зрители „не могат да разчитат на конкретна медия, за да 
получат информации от обществен интерес“, а са длъжни да 
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сравняват информациите в различни вестници, радиа, телевизии и 
интернет сайтове, се отбелязва в доклада. 

 
Вчесани мисли за рошавата журналистика 
 
Безкритично-положително отношение към правителството, 

икономически и политически обвързаности, медийни войни, непро-
зрачна собственост и финансиране, автоцензура, неефективна ме-
дийна саморегулация, продължаващо пожълтяване, насочване на 
европейски средства към определени медии. Списъкът от порочни 
медийни практики е дълъг. Тези сиви нюанси на българската ме-
дийна действителност не са обикновена самокритика. Те са част от 
няколко европейски и международни доклади, от анализите на 
няколко български неправителствени организации. Безпокойство за 
свободата на българските медии са изразявали немският, амери-
канският и ирландският посланик. С проблемите на българския 
пазар отблизо се запозна и еврокомисарят по цифровите технологии 
Нели Крус при гостуването си в страната през есента на 2012 
година. 

Нов щрих на мрачната картина бе сложен и в годишния доклад 
на Българския хелзинкски комитет (БХК). Изводите в него са 
базирани на изследване, направено от БХК и Фондация "Медийна 
демокрация" през 2012 г. То се занимава със състоянието на свобо-
дата на изразяване в медиите. Двете организации са направили 
десетки анонимни интервюта с журналисти, които доказват, че 
мащабът на манипулацията в голяма част от българските медии  е 
достигнал нови върхове. 

Според Яна Бюрер Тавание, директор на програма "Кампании 
и комуникации" на БХК, отсъствието на професионален стандарт 
води до тежко и масово погазване на основни журналистически 
принципи като обективност, точност, проверка на информацията, 
недискриминация, редакционна независимост - разбирана най-вече 
като неподдаване на политически или икономически натиск и ясно 
разграничаване на платеното от редакционното съдържание. "Също 
до драстично лошо качество на съдържанието, до пожълтяване 
почти до черно, до отдръпване на много хора от традиционните 
медии. Накратко - до бавната, мъчителна и грозна смърт на българ-
ските медии", допълва тя. 

Ефектът върху медиите е, че те губят доверие, губят функ-
цията, същността и смисъла си. "Върху журналистите ефектът е, на 
първо място, тежката автоцензура. Отказът от професионализъм", 
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коментира Яна Тавание. Тя допълва, че не са редки случаите, в 
които има дори отказ от име. "Има случаи на колеги, които спират 
да се подписват с истинските си имена, защото не искат името им 
да е обвързано с написаното." И още - брутални икономически и 
политически обвързаности, позитивни и негативни списъци за хора 
и компании (за тези пишем само добро, за тези само лошо), писане 
на лъжи с пълното съзнание, че са лъжи. Малцина са тези, които 
задават най-важния въпрос: какво в същност правим ?  
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Резюме: Разглеждат се социалните взаимоотношения и се очертават 

някои техни характеристики. Обръща се внимание на специфични 
препятствия, които възникват в ежедневната практика поради тяхното 
незнание и пренебрегване. 

Ключови думи: социално взаимоотношение, характеристики на 
взаимоотношенията, трудности 
 

SPECIFIC MANIFESTATIONS OF SOCIAL RELATIONSHIPS 
Daniela Karagyaurova 

 
Summary: In this paper social relationships are discussed with some basic 

characteristics. Special attention is paid to specific obstacles connected with 
these characteristics that occur in everyday practice as a result of their ignorance 
and neglect. 

Key words: social relationship, characteristics of relationships, obstacles 
 
Социалните взаимоотношения играят централна роля за съще-

ствуването, функционирането и развитието на човека. Тази три-
виална истина, позната както научните изследвания, така и от 
ежедневната практика често остава на заден план, сякаш се 
пренебрегва дори от психолозите. Най-често връзките на индивида 
с околните се приемат за даденост, която осигурява удовлет-
воряване на социалните му потребности или е източник на травми-
ращи преживявания. Познаването на социалните взаимоотношения 
с техните особености и специфични характеристики позволява 
решаването на проблеми, които често възникват в практиката. 

Във филогенетичен план качеството на социалните взаимо-
отношения е било от ключово значение за оцеляването на човека. 
Привържениците на еволюционистичните обяснения на човешкото 
поведение изтъкват, че човешкият индивид не е можел да оцелее 
сам дълго време, а човешките групи са били повече или по-малко 
успешни в справянето с жизненоважните задачи в зависимост от 
това дали са успявали да постигнат по-добра координация на уси-
лията си или са били разединени [1]. 
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Ежедневният опит също ни показва, че умението да се изграж-
дат и поддържат добри социални взаимоотношения е по-важно от 
притежаването на специфични знания и умения – хората, които 
умеят да контактуват с другите се справят много по-добре и по-
лесно с предизвикателствата на живота от тези, които (дори да са 
особено надарени) имат дефицити в сферата на общуването. По-
голямата част от положителните и отрицателните емоции също са 
породени от другите – хората забелязват, помнят и отразяват 
отношението на околните, докато дейностите, осъществявани само-
стоятелно рядко оставят толкова трайни следи. 

Ако е вярно, че преживяванията на човека зависят най-вече от 
социалните му взаимоотношения (другите са адът или раят на 
Земята) [2] защо тогава те остават подценени в индивидуален план, 
изместени от атрибуции, свързани с характеристики на човека или 
ситуацията? Част от трудностите са свързани с особеностите на 
самото взаимоотношение. 

 
Взаимоотношението винаги предполага различие между двете 

страни – ако такова отсъства ще се получи огледално отражение, 
което не носи нищо ново или ценно. Различието осигурява въз-
можност за обогатяване с нови перспективи, нови знания, то прави 
интересно общуването, придава ценност на споделянето и смисъл 
на изказваната подкрепа или критика. Затова бъдещето на едно 
взаимоотношението до голяма степен зависи от желанието на 
участниците в него да запазят различието – не да се достигне до 
доминиране на едната страна, при което то ще изчезне, нито до 
разрастването му защото различието носи също така риск за 
взаимното разбиране, напрежение от възможността да се развият 
конфликтни гледни точки, да излязат на преден план различията в 
интересите и да се стигне до противопоставяне.  

При по-продължителни социални взаимодействия (каквито са 
брачните, семейните, някои приятелски) обикновено има стремеж 
да се притъпи различието, но когато се постигне този резултат, 
самата връзка се обезценява – тя носи повече скука, досада, откол-
кото положителни емоции. Силната близост е ценена като добли-
жаване при предпоставки за различия и разминаване в гледните 
точки, чувствата и действията. Ако липсва възможността за раз-
лика, то и приближаването не е ценно (никой не се чувства доволен 
и не смята за близки други хора поради тава, че имат общи черти 
или дори общи преживявания, когато няма алтернатива, например, 
във военни лагери).  
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Вярно е, че близките отношения често се изграждат на база 
сходство в ценностните ориентации, че се среща съвпадение в 
гледните точки, но то не отменя необходимостта от различие между 
двете страни, от запазване на индивидуалността на участниците във 
връзката. Пренебрегването на тази характеристика на социалното 
взаимоотношение в практиката носи риск от обезличаване и загуба 
на идентичност за индивида и изчерпване на взаимоотношението. 

Отношението винаги се реализира в конкретен социален 
контекст, в конкретна културна среда, която задава социалните 
роли и правилата на допустимо поведение, поводите и начините за 
общуване. Изграждането на добри социални взаимоотношения 
предполага, че участниците в тях имат обща културна база, имат 
общи представи за случващото се, за вида на връзката и т.н. 
Обикновено хората обръщат внимание на по-големите разлики, 
които съществуват на равнище национални или етнически култури 
и пренебрегват сериозните различия, породени от специфичните 
групови култури, а важни детерминанти на отношенията се 
формират именно в малките групи, към които принадлежи човек: 
какво да разкриеш от себе си, какво е допустимо да кажеш, какво 
можеш да приемеш от другите са все правила, които се изработват в 
тясно обкръжение. В същото време, ситуацията неизбежно се 
интерпретира по различен начин, поради естествените индивид-
уални отлики между различните участници във взаимодействието. 
Така чуждото поведение може да се окаже проблем за разчитане в 
процеса на общуване (едно и също действие може да е породено от 
различни причини, една и съща фраза за едната страна може да е 
себеразкриване, а за другата – съобщаване на факт) защото всеки 
вижда ситуацията по свой начин, разполага я в полето на соб-
ствения си опит, а разликата в интерпретациите може да е значи-
телна и в същото време – неосъзната.  

В ежедневната практика (а за съжаление, понякога и в полето 
на професионалните отношения) често се надценява общото в 
културата, а се подценява специфичното. Липсата на усетливост за 
чуждите представи и норми може да доведе до много недора-
зумения [3]. 

Взаимоотношението винаги има свой предмет и своя динамика 
на протичане. Предметната определеност на отношенията очертава 
основните им характеристики и задава позициите на участниците в 
тях. Обикновено предмет на отношенията са потребностите, за 
чието удовлетворяване те са възникнали, както можем да видим в 
приятелските, работните, семейните връзки, а динамиката се опре-
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деля от процеса на удовлетворяване на тези потребности. Хората 
влизат в отношения помежду си със своя собствена дефиниция на 
ситуацията и ролите на участниците, което от своя страна води до 
използване на различни когнитивни схеми за разчитане на сигна-
лите, за планиране на собственото поведение и за оценяване на 
протичащия процес, но общото разбиране на предмета служи за 
ориентир какво и как следва да се прави (в началото на едно 
приятелство не се иска голяма финансова помощ, на съседи не се 
дават съвети, ако не са ги търсили и т.н.). 

Предметната определеност лежи в основата на изграждането на 
общо смислово поле, което осигурява база за развитие на послед-
ващото взаимодействие. Ако липсва яснота и общо приемане на 
предмета на взаимоотношението, то неизбежно ще възникват труд-
ности и дори разпад на връзката – ако едната страна предполага, че 
взаимоотношението е изградено за да се удовлетворяват едни 
(например емоционални потребности), а другата страна има други 
представи или влага друго съдържание в предмета (емоционални 
потребности), то взаимоотношението става конфликтно. В голяма 
степен възникващите недоразумения се дължат на това, че 
предметът на взаимоотношението се приема по подразбиране, а в 
много култури (включително нашата) може да е неуместно 
изясняването на тези параметри. (След определена възраст ние не 
казваме „Ти, нали си ми приятел?“, не питаме „Искаш ли да сме 
приятели?“, а въпросите „Какво правим с теб, защо сме заедно?“ са 
по-скоро знак за края на взаимоотношението, отколкото добра база 
за развитието му). 

Всяко взаимоотношение се осъществява като процес. Това 
означава не само, че то има свое начало и история на протичането, 
но и че всяко действие или бездействие се отразява от другата 
страна, интерпретира се и следва ответна реакция. Проблемите, 
свързани с процесуалния характер на взаимоотношенията се коре-
нят в естествения начин на категоризация на себе си и на другите в 
отделни, дискретни моменти, а не в процес на развитие и изме-
нения. Трайните характеристики, които приписваме на себе си и на 
другите от една страна улесняват взаимодействията (особено когато 
са ролево-базирани), съкращават времето и усилията за обработка 
на информацията, но от друга, пречат да се осъзнае ролята на отдел-
ните елементи на поведението, да се видят и оценят действията като 
част от верига взаимосвързани компоненти (според системната 
теория за семейството, споделяна от много автори, в него причинно 
следствената връзка е кръгова, а не линейна – тя се третира като 
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последователност „без начало и край”, но за членовете на семей-
ството взаимоотношенията се изграждат от епизоди, в които се 
проявяват различни страни, различни качества на участниците).  

Пренебрегването на процесуалния характер на социалните 
взаимоотношения ограничава възможностите на всяка от страните 
да разбира по-добре случващото се, да види своята роля и своите 
възможности за създаване на по-успешни връзки. Когато субектът 
вижда отношенията си с други като статични, то на него му „се 
случват“ добри или лоши хора, респективно, приятели, партньори, 
деца. Този модел може да изпълнява защитна функция, но той 
ограничава индивида до носител на минало, на не на настоящо или 
бъдещо взаимодействие. В този смисъл личността има своя избор, 
своите възможности за промяна на важните за нея връзки. 

Социалните взаимоотношения се пораждат само в простран-
ството на общуването, т.е. когато има поне двама участника – 
колкото и да са големи или привлекателни ресурсите на едната 
страна, те трябва да се забележат и оценят от друг. Няма как някой 
да носи власт или помощ, ако я няма другата страна – подвластен, 
респективно, подпомаган (теорията на Френч, Рейвън и Круглански, 
известна като класификация на властта всъщност разглежда 
различните основания за подчинение [4]). Качествата на едната 
страна не са достатъчни за да има добро взаимоотношение – те 
трябва да са признати и приемани и от другата страна, включена в 
процеса. 

Донякъде естествено, взаимоотношенията се преживяват от 
участниците като тяхно „притежание“, където (подвластни на есте-
ствената егоцентричност на съвременния човек [5]) преживяванията 
на другата страна остават на заден план, дори не се забелязват. 
Увлечени в своите преценки и чувства повечето хора в ежедневната 
практика подминават целта на своите усилия за утвърждаването си 
– света на другите. Тук капаните се крият в изкривените представи 
за другите и стереотипизираните образи. Въпреки че всяка лична 
връзка е уникална стереотипите могат да възпрепятстват разбира-
нето на това, какво е нужно да прави човек по отношение на другия 
– няма универсални решения как човек да се държи в конкретната 
връзка, няма универсални подаръци (каквото и да казват произво-
дителите на диаманти).  

Хората никога няма да могат да опознаят другия в пълна 
степен (какво наистина мисли и всички негови чувства), но насоч-
ване на вниманието към другия, интересът към неговата интерпре-
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тация на взаимоотношението е добра основа за по-доброто социал-
но функциониране. 
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Abstract: This article presents arguments for the importance of guidance 

to the public. Begins with a description of career guidance. Following 
presentation of the situation by summarizing the model of career counseling that 
is provided today. Explain why the guidance is central to achieving the key 
priorities by helping to improve the functioning of labor markets and education 
systems, and enable people to build human capital throughout their lives. 
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Професионалното ориентиране играе ключова роля в подпома-

гането на пазара на труда и работата, образователната система да 
осъществят своите цели. Тя също така насърчава равнопоставе-
ността последните данни показват, че социалната мобилност 
разчита на по-широко придобиване не само на знания и умения, но 
и на разбирането за това как да ги използват. В този контекст, 
мисията на професионалното ориентиране се разширява, за да 
станете част от ученето през целия живот. Например вече услуги 
започват да се адаптират, те излизат от традиционния модел на 
центриране около плановете на учениците за тяхната бъдеща 
професионална ориентация. 

Едно основно предизвикателство за тази промяна услуга е да се 
премине от подпомагане на студентите да вземат решение за 
кариерата си или образованието, към по-широкото развитие на 
умения за управление на кариерата. За училищата това означава 
изграждане на кариерно образование в учебната програма и 
свързването й с цялостното развитие на учениците. Редица страни 
са го интегрирали в учебните предмети. Въпреки това, кариерното 
образование остава съсредоточено в края на задължителното 
образование. В горната част на средното и висшето образование, 
услугите са съсредоточени върху незабавни избори, а не личност-
ното развитие и по-широко вземането на решения, въпреки че това 
също започва да се променя в някои страни. 

Второто предизвикателство е да се направи професионално 
ориентиране по-широко достъпно и за хората, излезли от образо-
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вателната система и навлезли в активна трудова възраст. Такива 
структури са слабо развити и се използва главно от безработни 
лица, чрез обществените служби по заетостта. Някои нови услуги са 
свързани с обучението през целият живот, но те не винаги са в 
състояние да предложат общи и обективни съвети. Усилията за 
създаване консултантски услуги за възрастни се радват на 
ограничен успех, все още липсва достатъчна добре развити 
структури и финансиране в тази сфера. По този начин се създават 
кариерни услуги, които могат да служат на всички възрастни и това 
остава трудна задача. Web-базирани услуги могат да помогнат от 
части, но те не могат да заменят изцяло класическото кариерно 
консултиране. 

 
Пред две основни предизвикателства е изправено кариерно 

ориентиране днес. В контекста на ученето през целия живот и 
активните политики на трудовия пазар, то трябва да: 

• предоставят услуги, чрез които се развиват умения за управ-
ление на кариерата, а не само помага на хората да вземат конкретни 
решения; 

• значително разширяване на достъпа на гражданите до кариер-
но ориентиране, разширяването на достъпа през целия живот; 

 
Състояние на професионалното ориентиране 
 
Професионалното ориентиране помага на хората да осмислят 

своите амбиции, интереси, квалификация и способности. Това им 
помага да разберат пазара на труда и образователни системи, както 
и да го отнесат към знание за себе си. Кариерно ориентиране се 
опитва да учи хората да планират и вземат решения, както за избор 
на  работа и на учебно заведение. Кариерно ориентиране дава 
информация за пазара на труда и за възможностите за образование 
чрез организиране, систематизиране и предоставянето �, когато и 
където хората се нуждаят. 

В своите съвременни форми, професионално ориентиране се 
опира върху редица дисциплини: психология, образование, социо-
логия и икономика. Исторически, психологията е основната дисцип-
лина, която подкрепя кариерното консултиране чрез своите теории 
и методологии. По-специално диференциалната психология и пси-
хология на развитието, са имали значително влияние [1,2]. 
Взаимствайки инструменти от психологията като интервюто и  
тестовете. 
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Въпреки това, в повечето страни днес, професионално ориен-
тиране се осъществява от хора с много широк спектър на обучение 
и квалификации. Някои от тях са специалисти, а някои не са. Някои 
от тях са имали сериозно и скъпо, обучение, а други са по-скромна 
квалификация. Програмите за обучение са все още силно базирани 
на развитието на умения в оказването на помощ при консултации. 
От друга страна, психологически тестове вече са изместени като 
основен инструмент при консултирането, теории са преместили от 
акцента от експертната роля на консуртанта, към фасилитатори на 
индивидуалния избор. 

Докато интервюта са доминиращи инструмент в рамките 
кариерно ориентиране съществува широка гама от други услуги: 
групови дискусии, печатна и електронна информация; уроци; ста-
жове; консултации по телефона; он-лайн помощ. Професионалното 
ориентиране е предвидено за хората в много широк диапазон от 
ученици в средни и висшите учебни заведения през обществени 
служби по заетостта и консултанти със частни практики до работо-
датели. В повечето страни има големи пропуски в областта на 
предоставяне на консултантски услуги. По-специално работещите 
възрастни, тези, които не са в пазара на труда, и студентите 
получават по-ограничени услуги, отколкото, например, учениците в 
средно училище и на безработните. На много места, кариерното 
ориентиране е интегрирано в друга структура: образователна; служ-
би по заетостта; личностното и образователно консултиране. Когато 
случаят е такъв, то може да има намалена ефективност, да е трудно 
да се измерят или не са ясни критериите. 

 
Връзка между кариерното консултиране и развитието на 

обществото 
 
Може да подобри ефективността на пазарите на труда и 

образователната система 
 
Кариерното ориентиране повиши информираността и успеха 

при търсене бъдеща кариера или намиране на ново работно място. 
Поради тези причини, трудовите икономисти и участници на пазара 
на труда отдавна са признали, че тя може да помогне за подобря-
ване на ефективността в пазара на труда [3,4]. Това признаване 
зависи в голяма степен от информацията за подобряване на пазара 
на труда, чрез повишаване на прозрачността и гъвкавостта. Той 
също почива на по-висока ефективност на разпределението в 
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резултат на по-добро съответствие между индивидуални таланти и 
квалификацията, от една страна, и на умения и квалификационни 
изисквани от работодателите, от друга. По принцип, професионално 
ориентиране може да помогне за намаляване на безработицата: 
например като помага да се намалят случаите на доброволно 
прекратяване на заетостта или чрез намаляване на периодите на 
търсене на работа, или чрез насърчаване на тези съкратени работ-
ници да подобряват своята квалификация или да търсят нова работа 
дори в различни региони. 

Има паралели между ролята, която професионално ориенти-
ране може да играе в подобряване на пазара на труда, ефектив-
ността и ролята която информацията играе за подобряване на 
ефикасността на други видове пазар. За много хора, кариернаата 
информация – комбинация от информация за образованието и 
обучението, съдържанието и характера на работа, пазара на труда 
(търсенето и предлагането) - не е достатъчна сама по себе си. 
Трябва да се намерят начини да се гарантира, че кариерата инфор-
мация се разбира, че хората знаят как да я използват, че се приема 
адекватно, че е съобразена с нивото на кариерното развитие и 
зрелост на лицето и свързани с личните стремежи, таланти и 
постижения, на човек. 

Кариерното ориентиране може да помогне за подобряване на 
ефективността на образователните системи, както и на пазари на 
труда. По принцип тя може да помогне за увеличаване на достъпа 
до обучение, както и за подобряване на процента завършили 
обучение. Може да оцени обучетелните нужди и интереси, и да ги 
консултира за учебните програми които записват. Обратна връзка 
от практикуващите кариерно ориентиране могат да насърчат предо-
ставящите обучение за посрещане на незадоволени потребности на 
учащите и потенциалните учащи: например, чрез промяна на 
работното им време, промяна на техните методи на преподаване, 
или разработване на нови видове. 

В такива начини, кариерното ориентиране може да помогне за 
по-добро изразяване на степента и характера на търсенето на 
образование, както и доставката му, и да помогне за подобряване 
връзката между двете. Може да се увеличи прозрачността на 
образователните системи и отзивчивостта си към потребителското 
търсене. По този начини, тя може да помогне не само за увелича-
ване на участието учебният процес, но и ще намали процентът на 
напусналите училище. Американски изследвания показват, че все-
обхватното ориентиране може да има положително въздействие 
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върху качеството на учениците образователни и професионални 
решения, а също и от тяхното образователно изпълнението и на 
цялостния климат на училището[5]. 

Ученето през целия живот има високо приложение за профе-
сионално ориентиране, както и обратното. Европейската комисия 
призна това, като направи кариерно ориентиране един от нейните 
шест приоритета при прилагането на ученето през целия живот [6]. 
Значението на информацията и консултациите расте като алтер-
нативи и възможности за избор в рамките на образователната 
система, и тъй като избора на образование и последствие избора на 
пазара на труда, пред които са изправени хората стават все по-
сложни. Поставянето на по-силен акцент върху кариерното ориен-
тиране, правят образование по гъвкаво и по-индивидуализирано. И 
двете тенденции може да се наблюдава например, в Дания и 
Финландия през 1990-те години. Потребителско ориентираните и 
обучителните системи изискват по-голямо внимание на информа-
ционни и консултантски системи, необходими за подкрепа на ефек-
тивно вземане на решенията от хората. Това увеличава значението 
на професионалното ориентиране и помага за управлението на 
прехода от едно ниво на обучение в друго, и на прехода между 
образователният и професионален живот. 

 
Подпомага основни цели на обществото от обучение през 

целия живот за социалното равенство 
 
Политиците в много страни отчитат значението на професио-

налното ориентиране за ефективността на техните образователни 
системи. В Австрия кариерно ориентиране се приема като начин за 
подобряване на пропускливостта и ефективността на образова-
телната система. Финландия, Нидерландия и Норвегия приемат 
кариерното консултирате, като нарастващ фактор с нарастване на 
индивидуализация и диверсификация катион на училищните 
програми. 

Политиците в някои страни признават, че кариерното ориен-
тиране има роля за насърчаване на равнопоставеността и социал-
ното приобщаване. То може да отговори на нуждите на маргина-
лизирани групи и на хората в неравностойно положение. Играе 
важна роля в подкрепа на социалната интеграция на имигрантите и 
етническите малцинства. Може да подкрепят интеграцията на хора-
та в неравностойно положение и слабо квалификация. 
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Образователната квалификация и заетост са важни фактори за 
социална мобилност – достъпът до тях е ключов показател за 
социалната справедливост. Професионалното ориентиране се опит-
ва да използва максимално заложбите на хората, независимо от 
техния пол, социална принадлежност или етнически произход. Гру-
пите в неравностойно положение е по-вероятно да бъдат по-малко 
запознати с ключова информация за образователна система и пазара 
на труда. Те могат да се нуждаят от повече помощ в намирането на 
възможности, които могат да увеличат максимално своите умения, 
и за преодоляване на пречките пред достъпа до тези възможности. 
Въпреки това до каква степен кариерното ориентиране действи-
телно допринася за тези цели остава открит въпрос в повечето 
страни, предвид недостатъчните данни за клиентски достъп и до 
резултатите от предоставяните услуги. 

 
Дава възможност на хората да изградят човешки капитал и 

пригодността за заетост през целия си живот 
 
Важен аргументи в подкрепа на професионалното ориентиране 

е изследване на ОИСР за човешкия капитал [7]. Това показва, че по-
малко от половината от различия в приходите в страните от ОИСР 
може да се обясни с образователните квалификации и лесно 
измерими умения. Той твърди, че голяма част от останалата част 
могат да бъдат обяснени с способността на хората да изграждане, 
управление и използване на техните умения. Това по-широко поня-
тие на човешкия капитал вижда планиране умения, необходими за 
разработване и прилагане на дългосрочни цели в кариерата като 
централен компонент на човешкия капитал. Той вижда по-широко 
понятие за кариерно ориентиране - с акцент върху развитието на 
умения за управление на кариерата, а не само при незабавно 
вземане на решения - като ключов инструмент на политиката за 
развитие на такива умения. 

Новият поглед към концепцията на пригодността за заетост 
като инструмент на политиката на пазара на труда води до подобни 
заключения. Има засилен интерес към понятието пригодността за 
заетост като ключов инструмент на пазара на труда за управление  
например, създаването на заетост е в основата на Европейската 
стратегия по заетостта [8]. Фокусира се върху значението на замяна 
пасивни обезщетения за безработица с активни подходи за подпо-
магане на безработни лица: встъпила в началото на цикъла на 
безработицата и изисква индивидуално действие и планиране да 
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бъдат конструирани така, че да включва търсене на работа, образо-
вание и обучение. Друго определение поставя по-голям акцент 
върху индивида, като подчертава способността да се намери и 
поддържа работа и с личния капацитет да се адаптира към проме-
нящия се пазар на труда и новите изисквания за работа. 

Професионално ориентиране трябва да реагира на предизви-
кателства в рамките на пазара на труда и образованието и в същото 
време да приемат по-широк подход в отговор на новите предизви-
кателства, които възникват от обучение през целия живот, от 
активни подходи към пазара на труда и социална политика, както и 
от централната роля, която умения за управление на кариерата, 
изглежда играят във формирането и използването на човешкия 
капитал и в развитието на пригодността за заетост. 

В меморандума на Европейската комисия за ученето през 
целия живот от 2001 е посочена необходимостта от услуги за 
професионално ориентиране да се движат далеч от логиката на 
образованието, квалификацията и професионалния избор на разпре-
деляне, както и да се премине към логиката на позволявайки 
постоянно изграждане на избор и решения. [9] е описал това като 
основна идея за организиране на посоката на бъдещите промени в 
услугите за кариерно ориентиране. 

 
Кариерното ориентиране може да бъде инструмент за помагане 

на редица цели в обществото като по-ефективен пазара на труда и 
образователна система и активни подходи към политиката на 
трудовия пазар. 

Две ключови предизвикателства трябва да бъдат разгледани, 
кариерно ориентиране да се насочи към ученето през целия живот и 
активните цели политиката на трудовия пазар. Това са: предоста-
вяне на услуги, които развиват умения за управление на кариерата, 
а не само помага на хората да направят конкретни решения, и за 
значително разширяване на достъпа на гражданите до кариерно 
ориентиране, разширяването на достъпа през целия живот. 
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Студията представя теоретичните и изследователски основи на 

феноменологичната психология като учебна дисциплина и обучителен 
проект. Разгледани са подробно разновидностите и авторитетите на фено-
менологичния метод, неговите особености като философска и психоло-
гическа парадигма и методология. Посочени са аспектите на алтернати-
визъм на феноменологията като дедуктивен антипод на индуктивизма на 
познанието от наивно-натуралистичен тип. Специално внимание е обърна-
то на същността на критическата процедура, нейните равнища и критерии, 
както и на особеностите на феноменологичната рефлексия и феномено-
логичното конституиране. Всичко това е проектирано с оглед на дидакти-
ческите последствия и новите епистемологични придобивки от изучаване-
то на феноменологичната психология в рамките на учебния план на 
специалност „Психология”. 
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Summary 

 
The study presents the theoretical and research foundations of 

Phenomenological Psychology as a discipline and training project. The main 
varieties and authorities of the phenomenological method are studied and 
demonstrated in detail, and also its characteristics as both a philosophical and 
psychological paradigm and methodology. The text of the study indicates some 
indicators that express the alternativeness of phenomenology as a deductive 
antithesis of the inductive knowledge belonging to the naive and naturalist type 
of studying. Special attention is paid to the unique nature of the critical 
procedure in philosophy, its levels and criteria, as well as the more important 
pecularities of phenomenological reflexion and phenomenological constitution. 
All this is designed to be sum of relevant and adequate didactic implications and 
new epistemological benefits of learning phenomenological psychology in the 
curriculum of the specialty “Psychology”. 
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Изкушаващият въпрос, който ме занимава във връзка с така 
обявената тема, съм поставял неведнъж  в специфични контексти и 
при други свои участия в традицията на настоящата конференция. 
При текущата си изява, бих го формулирал така: възможна ли е 
психологията като наука за цялото (на проявяващото се в опита), 
т.е. като наука за самата форма на всяка аперцептирана светов-
ност? При това положение за мнозина специалисти не е тайна, че 
такъв въпрос иманентно подразбира евентуалната генетична и 
структурална връзка между философията от кантов и посткан-
тиански тип (изследваща конструирането на света в конгнитивните 
актове на неговото нагледно проявяване), и психологията като 
наука за съзнанието като идеиращ принцип на действителността. И 
доколкото в поредицата мои публикации относно прокарването на 
виртуалистката парадигма1 в психологията отговора на този въпрос 
считам за даден и сравнително добре обоснован, на тези страници 
ще се опитам да приспособя научно-изследователските си открития 
към едно тяхно предстоящо преподавателско споделяне пред 
студентската аудитория от бакалавърската степен на специалност 
„Психология”. Целта ми е да изтъкна методологичните и, разбира 
се, учебно-методичните достойнства от изучаване и прилагане на 
критическия и феноменологичен методи като възможен (и 
равностоен на всички останали) избор за разгръщане на психоло-
гически изследвания и психологическа работа изобщо. На тази 
предимно нормативна база, задачите на настоящата студия се 
свеждат до: 1) Посочване на критерии за критическо преодоляване 
на наивно-натуралистическата, или както още я наричаме – обект-
ивистка – нагласа спрямо изходните начала на психологическото 
изследване; 2) Обособяване (с изтъкване на методологичните й 
особености и методични предимства) на една изначално рефлек-
сивна (т.е. изцяло съобразена с потока и феномените на съзнанието) 
парадигма за психологическо изследване; 3) Опит за генеалогично 
оправдание на трансценденталния (спрямо всеки възможен 
емпиричен) начин на мислене в психологията; 4) Акцентиране на 
основните исторически и позитивно-логически моменти на офор-
мяне и развитие на науката „феноменологична психология” в 

                                                            
1 Изключителна е заслугата на българския кантиански философ Валентин Канавров 
за теоретичното разрботване и популяризиране на Кантовия критичен виртуализъм 
– вж. специално Канавров, 2003. Вж. също статиите ми: Лазаров, 2010а, Лазаров, 
2010б, Лазаров, 2010в, Лазаров, 2011, Lazarov, 2011a и Lazarov, 2011b.  
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контекста на пълноправното й узаконяване в учебния план за 
бакалавърската степен на специалност „Психология”. 

 
1. Относно Кантовия критически алтернативизъм спрямо 

натуралистично-естественическата нагласа за психологическо 
изследване 

 
Нетипичният (за всеки обичайно позитивистичен рефлекс) 

тематичен въпрос, формулиран в началото, е поставен в руслото на 
Кантовата парадигмална традиция и релевантните изводи, произти-
чащи от нея. Този въпрос имплицира остро критична позиция 
спрямо догматичната/безкритична натуралистично-естественическа 
нагласа в позитивно-научното познание изобщо и в частност – 
спрямо достоянията на всяка възможна психология, която изхожда 
именно от тази нагласа за изследване, неотчитайки априорните 
основания за случване на психологичен опит в синтеза на аперцеп-
цията2. Целта на трансценденталната критика3, предложена от Кант, 
е да изчисти максимално условността и непровереността с фило-

                                                            
2 Според Кант (вж. Кант, 1992: 172) и някои критически виртуалисти и 
феноменолози (вж. напр. Градинаров, 1996: 83-4; Донев, 2004: 53-7; Канавров, 
2006: 19) семантичната фигура синтетична аперцепция попада в подстъпите на 
всяка възможна философия от критически и феноменологичен тип и разкрива 
нагледното единство на съзнанието като разсъдъчна способност (респ. архифено-
мен), т.е. като чист емпиричен опит. 
3 В това е същността на парадигмалния сблъсък, наченат от Кант и продължаващ в 
традицията на посткантианския критически (П. Наторп, Е. Касирер) и феноме-
нологичен (Е. Хусерл, М. Мерло-Понти, косвено М. Хайдегер и Ж.П. Сартр) 
дискурси: докато класическата метафизика и свързаното с нея индуктивно 
естествознание си позволява да оставя без яснота „главния трансцендентален 
въпрос” (Кант), интуитивно залагайки на първичността на обектната множестве-
ност извън нас и безкритичното предпоставяне на нейната „естествена” реалност, 
трансценденталната философия от критически и феноменологичен тип забелязва 
един по-първичен факт от обикновеното метафизично гледане – че съзнанието 
трансцендентално (т.е. в самия аперцептивен акт на осветяване чрез смисъл) 
„произвежда” идея за подреденост на биващото и всъщност самò дава 
стъпалото за провиждането на категорията „същност отвъд съзнанието”, на 
чиято презумптивност се базира всяка възможна метафизика. Без въпросната 
(вече) виртуализираща „подреденост” не би била налице нито еднородност и 
компактност на световното цяло, нито протяжност в границите на логоса, а по 
такъв начин и самият свят като конститутивна съвкупност от феномени не би се 
изявил като предмет на познание. 
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софски средства, на изходните предпоставки на всяка аналитична 
дейност, които биват приемани на сляпо доверие, и без съответната 
рефлексивна обработка откъм критическия арсенал на чистия 
разум. Това означава, че на чистия разум4 е отредена законодателна 
роля по отношение точното и безпредпоставъчно прецизиране пред-
мета на всяка една позитивна наука, вкл. и този на психологията, с 
оглед една граница на възможното, която той сам си налага. Преди 
да конкретизираме току-що казаното в подчертано психологически 
аспект, нека посочим изрично общотеоретичните приноси на 
Кантовото наследство, вкл. и отчитайки тяхното методологично 
доразвиване в контекстуалните полета на некласическата и постмо-
дерната философия след Кант. Става дума преди всичко за същ-
ността на Кантовия „коперникански преврат” и преките епистемо-
логични следствия от прилагането на критическата процедура. 

Ето и същността на „коперниканския преврат” като всеобщ 
конструктивен метод и парадигма: ако всички позитивни, частни 
науки, зависят от метафизиката, която наготово им дава базовите 
положения, от които се извеждат всеобщите принципи, то науката е 
само отделен, незадължителен като тип светова обяснимост, начин 
да бъде видян и познавателно представен светът. Това е така, 
понеже самата класическа метафизика, съобразно критическата 
процедура, е доказано невъзможна като наука за обяснение на 
природата, душата и Бога „сами по себе си”. По силата на посоче-
ния от Кант априорен антидогматичен критерий, разсъдъкът5 
(посредством наложените си правила на познавателен достъп), сам 
изобретява природата, обществото и личностовия субект, доколкото 
самата форма на опита не е предопределена сред отделностите на 
опита, а напротив, последните биват конструирани разсъдъчно a 
priori, сиреч по силата на внедрени в аспекта на цялостната ни 
конфигурация, трансцендентални способности. 

Съобразно така формулираната „същност”, методологичното 
прилагане на критическата процедура всякога застъпва следните 
положения: 1) Да се държи сметка  от самото начало на анализа 
какъв е принципът на случването на опита a priori; 2) Да не се 
обособява метафизично (т.е. в абсолютен смисъл) познание от 
съзнание; 3) Да не се отделя де-терминистично „естествения ред” в 
                                                            
4 Вж. Кант, 1992 
5 Структурата на света се конструира когнитивно – всяка действителност е 
възможна в изначално познавателната форма на своето конструиране – вж. по-
специално Лазаров, 2004: 299. 
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света от неговото светоносно нарочващо изказване в термините на 
самото му логическо под-реждане, което означава, че самото фор-
мално-описващо/изказващо нарочване на какъвто и да е обективен 
ред е в действителна модалност спрямо възможната модалност на 
неговото обективно съдържание; 4) Да не се догматизира обектив-
но-генетичен фактор, надскачащ текущата генеалогия на избора на 
каквото и да е светово обяснение. 

Извод: възможният опит откъм съдържателните анали на 
позитивната наука не е като действителния опит на нароч-
ващото изказване на света в терминологията на която и да е 
научна картина на света. Най-характерното за аналитичната 
философия и емпирично ориентираните светогледи, които все още 
доминират исторически в изследването на битието (като обект на 
метафизиката) и на съзнанието (в контекста на емпирико-натура-
листичната психологична нагласа), е т.нар. „забрава на събитието6”, 
т.е. прокрадването на конкретност през точката на мястото, а не 
през виртуализиращото условие7 за всяка у-местност изобщо. По 
този начин събитието става самото то място, а следователно започва 
привилегироването на възможния опит посредством абстрахиране 
от механизмите на неговото всякога несвоевременно случване в 
актуализацията на изписването му. 

Такава е изходната учебно-методическа приносна рамка на 
Кантовия алтернативизъм в качеството си на епистемология, респ. и 
психология от трансцендентално-критически тип: на обучаемите 
студенти трябва да бъде обяснено, че наивно-натуралистичната 
и подчертано емпирична нагласа като подход спрямо психо-
логическия опит и психологическото съдене, не е единствена и 
би могла да бъде критично обговаряна и преотсъдена, с оглед на 
една възможна нейна алтернатива, която би преодоляла 
догматичните уязвимости на метафизическия й уклон. 

                                                            
6 Събитието в смисъла на една феноменологична онтология на другостта е изконно 
действителната модалност на (действието по) изговарянето на света преди още да 
се потъне в съдържателните, пост-наративни ефекти на възможния опит (после-
действието на онова, което бива обговаряно). Тъкмо събитието на говоренето 
първично нарочва битието на обговореното в апостериорния ред на емпирията, 
който – взет сам по себе си – не е рефлексивен. 
7 Въпросното условие се забелязва само рефлексивно и се редуцира телеологично 
съобразно критичния ход на запитването. То представлява чистото (неемпирично) 
условие за поява на познавателната форма изобщо. 
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Демаскирането на натурализма изисква критицизъм преди 
всичко спрямо изходните параметри на анализа – тогава, когато 
хипостазирането на определени детерминанти от света, който ни 
заобикаля, се приема с наивно доверие от изследователя, и без 
необходимото запитване. В Кантов смисъл това означава да се води 
анализ без яснота за априорните основания и критерии за случване 
на опита изобщо; така, на свой ред, всеки наивно-натуралистичен в 
нагласата си към изследване анализ, би се превръщал в пленник на 
изначално непроверени от съда на чистия разум хипостази, т.е. 
анализът не би бил чист, не би започвал като теоретично стерилен, 
а би се замърсявал с догматизъм и излишно предоверяване на 
съществуващи независимо от картината на текущото описание 
същности (ноумени), чието битие би било недалновидно 
предпоставяно като поначало надхвърлящо феноменалния поток на 
съзнанието. 

Именно в предоверяването спрямо метафизичната матрица на 
даденото в рамките на неотрефлектиран опит се таи основната 
заблуда на натуралистичната нагласа в позитивната наука и в 
частност – в психологията. Съобразно тясното значение на термина 
„натурализъм”, към него се отнасят всички психологически доктри-
ни, които разглеждат съзнанието като психофизично образувание 
или епифеномен, отричайки по този начин неговата уникална 
принадлежност към субективното – и, разбира се, подчинявайки го 
едностранно на субстратния принцип, посредством който му се 
приписва произход и основание за съществуване изцяло в света на 
обектите и с оглед на детерминизма откъм една не-идеална орга-
ника. В такъв контекст, широкият смисъл на термина „натура-
лизъм” включва всички позитивно-емпирични опити за обяснение 
на съзнанието и духовния живот, известни ни в психологията от 
некритически тип. Увлечено от наивен натурализъм, съзнанието 
нерефлексивно търси фактори и причини за своя произход и своето 
биване извън себе си, без при това да е в състояние да надхвърли 
нито текущите граници на опитния синтез, зададен всякога в 
чистотата на нагледа, нито хоризонта на светоносност откъм субект, 
нито тоталното поле на обговарящите значения, които конструират 
света познавателно – и именно в структурите и потока на съзна-
нието, а не как да е. Така се разкъсват неправомерно иманентните 
връзки между съзнание и субект и съзнание и познание: при 
първото метафизично разкъсване се предпоставя съществуването 
на съзнание или субект в качеството му на „ноумен” (сиреч 
опосредстван предмет-от-света, нещо-в-себе-си), което води до 
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опорочаване и даже израждане на самата презумпция за субектност 
(като всякога-противостояние на света на обектите), както и 
релевантната й монистична концепция за идеалност (доколкото 
генетичните фактори на съзнателното преживяване догматично и 
всякога теоретично неубедително се предпоставят като органично-
материални, сиреч съществуващи „вън, преди и независимо” от 
съзнателното преживяване); при второто метафизично разкъсва-
не не се отчита трансценденталната способност на съзнанието 
именно да осветява света – да бъде светоносно (каквото си е), сиреч 
да оцелостява, подрежда и концептуализира света познавателно, в 
схематизма на чистата когниция и именно като интерпретативно 
достояние откъм значенията на познаващ субект. 

В противовес на посочените наивно-натуралистични увлечения 
и изтъкнатите им слабости спрямо изходните начала на анализа, 
при Кант така наречената психологична регулативна идея8 на чистия 
разум не предпоставя съществуването на душата извън априор-
ния хоризонт на чистото случване на познанието в опита. 
Трансценденталната илюзия9 на метафизичното познание на 
                                                            
8 Регулативните идеи на чистия разум в системата на Кантовия трансцендентален 
идеализъм са идеите за душа, свят и бог. (вж. Кант, 1992: 636-49) Те нямат 
конститутивно значение, тъй като не са релевантни на никакъв възможен опит. 
Споменатите идеи са само възможни начини за завършване на цялостния опит, 
който може да бъде мислен, но не и надопитни реалности, надарени с метафизичен 
статут, трансцендентни на конститутивната способност на съзнанието да формира 
чист наглед и самото то да поставя условия за „аналитичен синтез” в неговите 
граници. Това са съответно: психологическата идея (задаваща паралогизмите), 
космологическата идея (даваща ни антиномиите) и теологическата идея 
(предполагаща диалектичното опровержение на доказателствата за битието на 
бога). 
9 Трансцендентално-критическият отговор на въпроса „Как е възможна душата?” 
необходимо довежда чистия разум до паралогизми, чието разрешаване би 
предпазило всяко критично психологическо изследване от изпадане в метафизична 
илюзия поради формална неправомерност на изходните предпоставки на анализа. 
Некритическата метафизика преди Кант приема психологичния субект (душата) за 
„субстанция” (впрочем това се прави и днес от всяка една некритична 
психология!). Оттук нататък „топиката на рационалното учение за душата, от която 
трябва да се изведе всичко останало, което може да съдържа” (пак там: 387) се 
подрежда така: според своето „съществуване” душата е „субстанция”; според 
своето качество тя е „проста същност”; „според категорията „единство” тя е 
нумерно-идентична в различните времена на съществуването си, в този смисъл 
личност, доколкото съзнава това тъждество.” (Стефанов, 1981: 43) „И най-после 
според категорията „възможност” душата се намира в отношение към възможни 
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„чистите същности” (в случая – душата) при метафизици и 
натуралисти се основава на вярата в хипостазираната конститу-
тивна възможност на регулативния принцип, но в една такава вяра 
не може да се таи нищо друго, освен онова, което Кант непо-
колебимо е назовал „догматична дрямка”. Достоверната конститу-
ция на познанието се разкрива единствено в опита и само феноме-
нално10; следователно опитът евентуално натуралистично да 
познаваме ноумена „психика” или ноумена „личност” всякога би 
догматизирал имагинерни наличности, надхвърлящи границите на 
опита, което на свой ред би означавало да допускаме съществу-
ването на нещо повече от това, което се означава и интерпретира в 
нагледната цялост. Тъкмо такъв – догматичен, което на Кантов език 
ще рече „безкритичен” – е механизмът за възпроизводство на 
илюзия в психологията, основана на ноуменалност/метафизика 
(главно по отношение на нейния изследователски предмет), и 
тогава, когато липсва критика на чистия разум относно предпо-
ставянето на съществуване на същност или субстанция (душа, 
психика, метафизичен субект), изначално изплъзващи се на чистата 
нагледна конструкция или съдната способност изобщо. 

Следователно една трансцендентална критика на предмета на 
психологията в контекста на Кант, вкл. и в аспекта на нейното 
учебно-методично приложение, би следвало да започне със стано-
вището за невъзможност на психологичен опит изобщо. Няма как 
да има ноуменални начала в психологията, както и в която и да е 
наука, търсеща чисти, априорни основания на биващото. Чистият 
опит е феноменален, той изхожда от необходимостта на една чиста 
логическа форма на своето конфигуриране в субективните нагледи. 
Именно с оглед целостта на феноменалния наглед (която е 
аподиктично безвъпросна, саморазбираща се и не следва от нищо 
преди опита), предпоставката на натурализма и метафизиката за 

                                                                                                                                     
предмети в пространството.” (пак там) „С други думи, първият паралогизъм 
утвърждава субстанциалността на душата, вторият – нейната простота, неразчле-
нимост, третият – че тя е личност, лице, и четвъртият – идеалността на всички 
предмети на външните сетива.” (пак там) 
10 Чистият опит е само феноменален, понеже „нито една част от опита ни не е a 
priori” (Витгенщайн, 1988: 107, аф. 5.634) и доколкото съзнанието отчита 
априорните механизми на самото случване на опита като такъв, то няма как да 
отчете нито за себе си, нито за действителността наличие на „a priori верен образ” 
и ред, освен вторично, опитно, като напълно условен концептуален избор откъм 
вече определен рационален ред. 
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абсолютната битийна независимост на субект и обект в 
познанието е догматично-невярна, затова е и неправомерен 
предразсъдъкът за изначалната метафизична асиметрия на 
познание и действителност (в полза на второто). Априорната 
дедукция на разсъдъка е самата граница на възможността за психо-
логически съждения a priori. Следователно виртуалната цялост на 
чистия наглед, с която в крайна сметка всякога разпола-гаме, не 
следва да допуска изплъзване на психологичен феномен, чието 
битие би имало метафизична стойност извън трансценден-талната 
съ-битийност на съзнание и действителност изобщо. Структурата 
на света се конструира когнитивно – всяка действителност, 
според трансцендентално-критическата парадигма, е възможна в 
изначално познавателната форма на своето конструиране. Целостта 
на света е даденост на съзнанието, доколкото функцията му е 
светоносна и тъкмо затова – трансцендентална, а не емпирична; 
единството (синтеза) на всичко, което е налице, е гарантирано в 
абсолютността на акта, който Кант е нарекъл „трансцендентална 
аперцепция”, т.е. единството на самосъзнанието (Аз съм) a priori11. 
Именно в този смисъл абсолютната, сиреч ноуменална, антитеза 
между субект и обект (включително и с оглед възможността на 
науката психология) е фиктивна, тяхното битие всякога се задава 
посредством чистата им корелация (Е. Касирер) в границите на 
нагледа. 

Трудният момент тук е да се убедят обучаемите в предим-
ствата на Кантовия подход, доколкото безкритично поетото доверие 
в простата емпирия на даденото от страна на наивните натуралисти: 
а) не прави съзнанието рефлексивен съучастник във всяка 
възможна игра на обяснение на неговия произход, структури и 
начини на изява, при все че за една наука-за-съзнанието то би 
следвало да е такъв; б) изначално редуцира теоретичната поста-
новка на изследването до едностранни критерии за обективност 
откъм средата/практиката (която, както се счита, надвишава 

                                                            
11 Следователно критиката на предмета на психологията изхожда от положението, 
че е невъзможна система за съдене с оглед на един метафизичен субект, 
субектът на психологичния опит не е априорен, не е независим от опита. Тъй като 
психологичният опит е винаги a posteriori, психологията по същество не се 
домогва до нищо изначално, освен до положението Аз съм, Аз мисля, но не с оглед 
целостта на въображаема душа или психика „сама по себе си”, а само и единствено 
с оглед единството и целостта на нагледа, който според Кант е всякога сетивен, а 
не абстрактен, отвлечен. 
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съзнателното преживяване пространствено и времево), а така още в 
зародиш резултатите се подчиняват на фалшивия принцип на 
върховенство на обективно над субективно, и на практика над 
теория; в) не държи сметка за нуждата и от ценностни (аксио-
логични) последици от избора на метод за изследване тъкмо на 
оня, който е в правото и качеството си да избира – а им. субекта, в 
експликациите му на жив, комуто всякога иманентно принадлежи 
съзнателния избор на изследващо обяснение на каквото и да е, и в 
най-уникалния случай – на самото съзнание. Предимствата от кри-
тическата кантианска десубстанциализация на традиционно прие-
мания предмет за изследване от науката психология (а им. пси-
хиката)12 следователно (и съобразно всички внушения на изложе-
нието дотук) са свързани с превръщането на метода от частен – във 
всеобщ, от преднамерено индуктивен – в чиста дедукция, от 
наивно-натуралистичен – в критичен и рефлексивен, от ноуменално 
емпиричен – в трансцендентално-феноменологичен, а при всички 
тези случаи – от просто метод – в методология, доколкото проблем-
ните полета на психологическо и философско, респ. на съзнание и 
познание, съобразно чистата форма на нагледна феноменалност, се 
сливат в едно. Тогава обучаемите биха получили нагледен при-
мер как науката психология би осъществила изследователските 
си задачи без метафизични посредници, илюзорно надхвърлящи 
хоризонта на текущото съзнателно преживяване, и това вече би 
репрезентирало една чиста (а не емпирична) психология, което ще 
рече изцяло иманентно позиционираща себе си и своя предмет във 
феномените на самия теоретичен изследователски поток на 
съзнанието, и извътре на поетата рефлексия в качеството й на 
идеираща светоносност. 

 

                                                            
12 От трансцендентална гледна точка не съществува субстанциален носител на 
психичното. Психичната обусловеност е условност, а не условие. Условието за 
психичен опит се задава в чистата възможност на опита изобщо, условието за 
психологическо съдене е зададено в чистата възможност за съдна способност 
изобщо. Условието за психична субстанция би следвало да се отнася до чистата 
форма на действителността изобщо. Възможността на психологическото познание 
само по себе си е при всички случаи зависима от трансценденталното условие на 
самата рационалност да съотнесе априорната логическа форма към всяка една 
феноменална форма (картина) на опита изобщо, където едва случайно, едва в 
постфактума на рефлексията светът би могъл да „се освети” в съжденията на 
емпиричната психология. 
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2. За еволюцията на възгледа: крачката от трансцен-
дентален критицизъм към феноменология 

 
Големият Кантов пробив спрямо наивно-натуралистичната 

нагласа в психологията създава възможност за широко разгръщане 
на метода в полето на една все по-радикализиращо изчистваща (във 
философско-критически смисъл) началата и предмета си рефлек-
сивна психология. Съобразно достиженията на критиката на съдната 
способност, една такава психология, както вече забелязахме, 
разполага своите теоретико-познавателни първооснови в полето на 
аподиктичните самодадености на съзнанието, които не зависят от 
никакви регулативни условности и асерторични отсъждания. 
Границите на трансценденталната аперцепция не са хипостазирани 
в нещо особено-от-света, каквото е ноуменът на психичното или 
ноуменът на човешкото, напротив, те са граници на самото текущо 
проявяващо се в нагледа, те са граници на самия хоризонт на 
осветяващото света съзнание, вкоренено в аподиктичната безуслов-
ност на ейдетичния самоосветяващ принцип „Аз мисля”, без оглед 
на каквато и да е субстанциалност на което и да е лице или 
предметност, евентуално илюзорно въобразени като съществуващи 
извън синтеза на въпросната аперцепция. С оглед напипване пулса 
на новата парадигма, с настойчива учебно-дидактична цел следва 
отново и отново да бъде изтъквана квинтесенцията на Кантовата 
трансценденталистка иновация спрямо системата на психологич-
ното съдене изобщо: че, от критико-рефлексивни позиции, в психо-
логията е невъзможна система за съдене с оглед на метафизичен 
субект, субектът на психологичния опит не е априорен, не е 
независим от опита. Тъй като психологичният опит е винаги a 
posteriori, психологията по същество не се домогва до нищо 
изначално, освен до положението Аз съм, Аз мисля, но не с оглед 
целостта на въображаема душа или психика „сама по себе си”, а 
само и единствено с оглед единството и целостта на нагледа, който, 
според Кант, е всякога сетивен, а не абстрактен, отвлечен. 

Така достигаме до пункта, от който (нататък) би следвало да 
проследим стъпалата на възхождаща радикализация на критическия 
метод в историческия план на неговото саморазвитие. Тъкмо тук 
на обучаемите следва да се предложат ключовите авторитети, 
идеи и теоретични решения, преобразявали метода във векове-
те след Кант, едновременно уповавайки се на, но и преосмис-
ляйки Кантовото наследство. Генералният ход на радикализа-
цията е свързан с изчистването на метод(олог)ичния анализ от все 
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по-трудно забележими дори и за критиката на чистия разум 
хипостази и условности. Едно такова възхождащо движение се 
забелязва по посока на феноменологизацията на даденото, която 
критически преодолява Кантовия нагледен феноменализъм, все още 
необходимо вкоренен в сетивността и догматично превръщащ 
самия опит в подчинен на една неотрефлектирана докрай трансцен-
дентална базова естетика. Друг аспект на възхождащо движение е 
интроверсната редукция до чистия (трансцендентален) субект като 
несъотносима с нищо друго форма на самата проявима световност в 
иманентните актове на светово осветяване. 

В такъв контекст, методиката на извеждане и многопластово, 
та даже и многовариантно, дефиниране пред аудиторията на 
понятието „феноменология” следва да заложи, разбира се, на първо 
място на Кантовото парадигмално наследство, изразено, както 
казахме, в същността на „Коперниканския преврат”, формирал 
исторически първия критерий за учредяване на критическата проце-
дура във философията – антиметафизическия13. Това е наследство 
преди всичко свързано с критическата линия на подхода спрямо 
първоначалата на анализа и с трансценденталистката терминоло-
гия спрямо проекта за една чиста наука за съзнанието, която 
собствено е безспорно и чак безалтернативно новаторска. Но, раз-
бира се, обговаряйки Кант, в учебно-методически план ще сме 
длъжни изрично и с релевантни контекстуални конкретизации да 
посочим и останалите авторитети, обусловили изворите на феноме-
нологичното мислене – напр. Дейвид Хюм, автор на исторически 
първата критика на причинността и подстрекател на теорията за 
крайния субективизъм на моралната оценка; именно той, по думите 
на самия Кант, го извежда от „догматичната дрямка” на метафи-
зичното мислене и го провокира към радикален епистемологичен 
критицизъм. Другият голям авторитет, който следва да бъде 
поставен на дидактичен фокус с оглед на учебно-методичния ни 
проект, това е Г.В.Ф. Хегел – създателят на изконното понятие за 
феноменология14 като философска наука за съзнанието в качеството 
му на фундаментално себеполагащо се. „Феноменология на духа” 
по същество първа и посвоему оригинално разкрива ограничеността 
на Кантовия априоризъм съобразно една дейностна диалектизация 
на всеобщата форма на опита, която не зависи едностранно от 
сетивността, а я снема не просто в „синтеза на аперцепцията”, но в 
                                                            
13 Вж. Лазаров, 2011: 166 
14 Вж. Хегел, 1969 
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синтеза на извечно самоотрицаващия се дух. За Хегел съзнанието е 
едновременно абсолютно различно от своето друго (природното 
инобитие) и тъждествено с него – синтезът на аперцепцията в опита 
в крайна сметка диалектически произвежда дух, рефлексия, само-
осъзнаване. Това възхождащо от абстрактното към конкретното 
самовъзпроизводство на духа чрез непрекъснато дейностно проти-
вопоставяне на сетивността и „борба за признание”, Хегел нарича 
феноменология. Самата дедуктивно-логическа форма на всеобщото 
като самосъзнание на Чистото Аз необходимо отрицателно консти-
туира общността като необходима илюзия на припознаването 
посредством диалектическата борба за признание, за да постигне 
единение (синтез) в качеството му по-висше стъпало в лоното на 
понятието15. Така Хегел ни предлага тип феноменология на чистото 
съзнание посредством диалектика на противоположностите и 
снемане на емпиричното в чисто логосно; в противопоставка на 
Кант обаче, който редуцира трансценденталната критериалност до 
познаваемост, гарантирана единствено от чистата сетивност, тук 
самият логос, който е не просто субстанция от Спинозово-Декартов 
тип, но субстанция-субект, си позволява онтологично да изведе 
синтеза от отрицанието, доколкото ставането на понятието е в 
последна сметка самоотрицание, допускащо противоречивост в себе 
си именно като „аналитичен синтез” и тъкмо така отхвърлящо 
предразсъдъка за субстанциална, сиреч неиздействана диалектично, 
метафизична идентичност. 

Другият голям авторитет, който следва да бъде обговорен в 
учебно-методичния лекционен проект във връзка с изворите на 
феноменологичното мислене, е създателят на дескриптивната пси-
хология на съзнанието Франц Брентано. Конкретизирането на при-
носите му в рамките на тази студия обаче, би трябвало да се впише 
малко по-нататък – в обясненията на същността и спецификите на 
интенционалността, която задължително следва да бъде пред-
ставена като основно свойство на трансценденталното съзнание 
съобразно методическите домогвания на Хусерловата феномено-
логия. 

В задалия се вече ред на мисли, и съобразно наличието на 
специфициращо саморефлексията схващане на съзнанието като 
чисто самоставане на логоса в качествата му на онтос, Хегеловата 
феноменология на духа дава оная качествена и приносна насока за 

                                                            
15 Вж. пак там: Разум В, § 438 – Чистото Аз. 
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предопределяне „предмета” и характера на появата на една нова и 
вече автентична феноменология, която, съчетавайки тъкмо 
Хегеловия учредителен диалектичен патос и Кантовите критически 
приноси в трансценденталното изчистване на изходните позиции 
спрямо психологичното съдене16, би отишла още по-напред в опита 
си за радикализация на психологическото изследване и узаконяване 
на неговите парадигмални и методологични заявки до порядък, 
надвишаващ емпиричното и докосващ самата всеобщност на 
ставането на света в актовете на познанието за него. 

Така, исторически проследявайки източниците, достигаме до 
сърцевината на визирания в темата учебно-методичен проект за 
феноменологична психология: появата, същността и парадигмал-
ните предимства на трансценденталната феноменология като 
„строга наука”17 за феномените на чистото съзнание – и в 
противовес на всяка (изплъзваща се на рефлексивната генеалогия на 
съзнанието) натуралистично и метафизически обременена психо-
логия, с основополагащ предмет – както става ясно – едно произ-
водно и опосредено съзнание, залагаща на ноуменални предпо-
ставки и индуктивно-емпирични критерии и методи на изследване. 
Създател на трансценденталната феноменология е Едмунд Хусерл 
(1859 - 1938), около чийто могъщ философски авторитет и дейност 
се завъртат фундаменталните решения и понятиен апарат в проекта. 
Хусерловата мисия за изграждане на феноменологията като „строга 
наука” цели на първо място да превърне последната в образцово 
поле на универсализация на чистите значения спрямо световността 
съобразно границите на хоризонта на смислово осветяване  на всяко 
възможно явяващо се в познанието – едно поле на критически 
изчистената теория, където по същество различията между пред-
метите и ценностните достижения на философията и психо-
логията отпадат и те стават едно и също. Именно транс-
ценденталният характер на феноменологията, според Хусерл, я 
превръща в аподиктично самоудостоверяваща се (т.е. визираща 
изходните си данни в непосредствените актове на съзнателно-
познавателна саморефлексия), което и я узаконява като напълно 
безусловна основа на всички видове познание и дейност. Аподик-
тичната безусловност на феноменологичната критика изхожда от 
самоочевидността на положението, че няма как битието на което и 
да е проявяващо се в нагледа и названията да узакони себе си без 
                                                            
16 Срв. с Градинаров, 1996: 223 
17 Вж. общия характер на методологичните внушения от Хусерл, 1992 
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оглед на феноменалната си изява именно в този наглед и тези 
названия, което пък иде да каже, че само един отрефлектиран, сиреч 
феноменологичен описателен ред, би могъл да бъде припознат като 
достоверно светоносен, понеже светът се осветява тъкмо феноме-
нологично18, в актовете и темите на неговото наративно-смислово 
осветяване откъм „вътрешното сетиво” (субекта на аперцепцията), и 
никак иначе. От такава гледна точка, според Хусерл, не би следвало 
да се узаконява като легитимно19 такова изследване, което си 
позволява да не държи сметка за (респ. „самоволно да реши да 
напусне”) винаги иманентно разгръщащия се хоризонт на смисло-
вия поток, съзнателно избиран, полаган и контролиран от изсле-
дователя. 

Как би следвало да бъде акцентирано учебно-методичното 
уточнение относно приносните моменти на Хусерл по отношение 
на Кант, вкл. и в светлината на специфично Хегеловите спекула-
тивни достояния спрямо названието „феноменология”? На обучае-
мите следва да бъдат разкрити пунктовете на радикализация в 
критиката и съдържанието на метода от страна на Хусерл, 
зачитайки именно иновативната стойност на Кантовия вектор 
на анализа – постъпателното и редуциращо дедуктивно-кри-
тическо изчистване на първоусловията за емпиричен опит 
изобщо. В такъв контекст би трябвало да се изтъкне, че логиката на 
Хусерловия анализ за първи път предлага на философията и 
психологията такъв тип виртуалистка радикализация, която залага 
не на конструктивизма на познавателната способност a priori, както 
това прави Кант, а на конститутивистка критика на самия 
априорен принцип като конструктивно условие за разгръщане на 
познание чрез способности. Така трансценденталната феноменоло-
гия е наука за чистата (нефундирана в когниция и дарование) 
конституция на съзнанието отвъд регулативните условности на 
чистия разум. Заедно с това, тя същевременно не е само дескрип-
тивно учение за чистите феномени на съзнанието в смисъла на 
Кант, Наторп или Брентано, доколкото радикализиращо репрезен-
тира, както вече изтъкнах, критика на самата критика на чистия 
разум и всеки възможен априоризъм. Сиреч, крачката напред, в 
сравнение с Кант е, че феноменологията снема хиперболизацията 
                                                            
18 Феноменът в превод от гръцки е светлина и самоосветеност в момента на 
появата си. 
19 И в това е теоретичният „грях” на наивно-натуралистичната индуктивистка 
нагласа. 
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на разума и изобщо „критиката на способностите” като при-
вилегировани трансцендентални означаеми. По такъв начин тя 
предлага изобщо една още по-крайна и методически прецизирана 
виртуалистка критика вече на трансценденталната употреба на 
способностите като априорни гаранти на трансценденталния синтез. 
За Кант „чистото мисловно полагане, „чистото съзнание” абстра-
хира, но не е абстрахирано от сетивното, и поради това въпросът за 
неговото изявяване изисква въвеждането на нови методологически 
процедури”20. Отчитайки допуснатата Кантова слабост като из-
вестна отстъпка спрямо изчистващата насока на критицизма, 
Хусерл, напротив, решава да продължи със стерилизацията на на-
гледните конституенти, отнемайки и последните остатъци от 
конструктивизъм посредством поставяне под съмнение априор-
ността дори на самата сетивност21 като конструктивен гарант на 
метода. Така последният изобщо бива освободен от презумпциите 
на каквато и да е гарантност: Хусерл въвежда метода на трансцен-
дентална редукция22, посредством който трансценденталният 
субект, съобразно изследователското бдение на една по същество 
аподиктична апофатика, не допуска никакво метафизическо раз-
двояване спрямо иманентно явяващото се в нагледа, доколкото в 
чисти феномени се превръщат вече и самата „сетивност”, самият 

                                                            
20 Градинаров, 1991: 124 
21 Според Жил Дельоз (вж. Дельоз, 1999: 186) „опитът е „наука за сетивното”, а 
феноменологията е собственото разбиране на опита като трансцендентален 
емпиризъм; в такъв смисъл опитът е непрекъснатият критически отчет (откъм 
субекта) на оспореното присъствие. Този отчет е антидогматичен, той е в 
същността си критическа процедура спрямо всяко приемане на безотчетен спрямо 
съда на разума адресат за достоверност и самостойност на даденото; но неговата 
приносна спрямо Кант антидогматичност се изразява и в това, че той критически 
оспорва (във всеки следващ акт) включително и собствените си теоретични 
достояния, доколкото „заскобява” (*При Хусерл „заскобяване”/Einklammerung 
означава изтъкване на условния, незадължително необходим статус на подлежащия 
отрефлектиран материал – вж. Husserl, 1959: 311) тяхната идентичност посред-
ством вече отбелязаната „критика на самата критика”. 
22 Хусерл процедурно нарича въпросната самоизчистваща редукция с името епохè 
(вж. Хусерл, 1991: 138-9), като целта на тази процедура е подчертано антиме-
тафизическа и отчасти деструктивистка: тя в същността си предполага трансцен-
дентално „заскобяване” (Einklammerung) на „неоспоримо обективния” статус на 
световността, епохалността и самото време, съподчинявайки го на конститу-
тивните игри на съзнанието и езика. 
23 Вж. бел. под лин. 13. 
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„разсъдък” и самият „разум” – т.е. не се допуска априорност на 
собственото им аналитично разчленяване. Семантиката на току-що 
визираните фундаментални за Хусерловата феноменология понятия 
„феномен” „конституция”, „трансцендентален субект” и „трансцен-
дентална редукция” планирам да изясня в контекстуалните изме-
рения на третия параграф на настоящата студия, предвид логиката и 
спецификата на задачите, които си постави последната. Излишно е 
обаче да казвам, че лекционното представяне на терминологията в 
рамките на друг контекст и при други обстоятелства (свързани с 
текущата импровизация на академичното преподаване), не би 
следвало да се съобразява пряко и едностранно задължаващо с 
анализа и последователността на това изложение.  

Ако досегашното изложение разположи учебно-методическата 
ценност на Кантовия критически трансцендентализъм около запоз-
наването на обучаемите с исторически първенствуващия алтерна-
тивизъм на първия критерий23 за учредяване на критическата проце-
дура във философията и психологията – а им. антимета-
физическия, то в настоящия (Хусерлов) контекст на студентите 
следва да се изтъкне не само доразвиването на критичната линия на 
феноменологичния анализ в смисъла на една още по-радикална 
антиметафизика, вкл. и засягаща основанията на априоризма, но и 
разполагането на метода отчасти в границите на втория критерий на 
отчетената процедура – а им. деструктивисткия24. Вземайки пред-
вид степените на по-нататъшна радикализация и историческата 
резултанта от налагащите се методологични достижения, тук следва 
да отнесем критериално трансценденталната феноменология пре-
димно към по-низшата степен на деструктивност, визирана в 
цитираната статия – а им. имплицитната деструктивност. Присъст-
вието й в по-висшата, експлицитна, степен на деструктивност 
спрямо отрефлектираната световност е свързана преди всичко с 
радикализацията на критическата процедура до споменатата вече 
„критика на критиката”. Това е така, доколкото всяка критична 
рефлексия от феноменологичен тип (след Хусерл) поначало цели 
преди всичко критериите, конституиращи възможния опит като 
такъв, разпознавайки ги обаче като парадоксално несамодостатъчни 
тъкмо в невъзможно-апоретичния план на философски перманент-
ната „критика на критиката”. 

                                                            
24 Вж. Лазаров, 2011: 168 
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Тъкмо тук е мястото да се очертаят пред обучаемите по-
нататъшните ескизи на историческата приемственост в границите 
на феноменологичния начин на мислене. Хусерловата методична 
радикализация в едно по-късно (вече постмодерно) време се оказва 
недостатъчна, доколкото самият Хусерл25 остава пленник на един 
друг дуализъм – за първичността на Смисъла пред Знака. Заслуга на 
екзистенциалната феноменология и всички разновидности на 
(пост)феноменологията (след Хусерл), е достигнето до още по-
радикална и философски изчистваща позиция. Освен че си остава 
критика на трансценденталната употреба на способностите в проек-
торията на Хусерловото епохè, постхусерлианската феноменология 
– в лицето на М. Хайдегер, Ж.П. Сартр, Е. Левинас, Ж. Дельоз, Ж. 
Дерида, Ж.Л. Нанси, А. Бадиу и др. – си позволява да надхвърли 
пасивния синтез на самите мисловни актове, изобщо да напусне 
чистата територия на cogito и синтетичната аперцепция, оставаща 
при Кант/Хусерл единствено аподиктична самодаденост26. Така, 
освен че бива забелязана трансфеноменалността на битието, 
доколкото се откроява провизорният спрямо феноменологията 
характер на онтологията, но и самият феномен27 бива радикално 
редуциран до знака и движението му се проследява като ефект. А 
това ще рече – до чиста различеност от всичко останало, самото 
мигновено изчезващо про-свет-ване на биващото в ставащото. В 
такъв план феноменът вече не е Едното като подвеждане на 
Същото, а само знак-за-Единосъщното. Ето защо чистата му вир-
туална поява в събитието на езиково нарочване на биващото 
съвпада и с мигновената му девиртуализация, която бива послед-
вана от ново виртуализиращо подемане. Феноменологията (от 
                                                            
25 Това се отнася до голяма степен за учениците му М. Шелер и М. Мерло-Понти. 
26 В контекстите на Хусерловата трансцендентална феноменология трансценден-
талното его е само пасивно условие за разгръщащите се структурни съдържания 
(възможния опит). То приема интенцията като даденост, но то не носи отговорност 
за пресрещането на тази интенция. Онтологична провокация е самото наличие на 
интенция откъм натиска на феномените, която Азът поема, за да конституира 
структурите на видимост. Онтологията не е егология тъкмо поради въпроса 
спрямо едно трансцендентално афектирано его. Но тя си остава 
феноменологична онтология, доколкото следи формата на явимост на всяко 
друго. Тъкмо тази форма е виртуална. 
27 В по-късната и вече онтологична феноменология феноменът е вече само знак 
(„квант”) за единосъщното, а не едното като подвеждане на Същото – вж. по-
специално Пенчев, 1996: 55, 65. 
28 Ж. Дерида: „Знакът е изначално обработен от фикцията” – Дерида, 1996: 77 
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постмодерно гледище) се превръща в наука за чистата афектация 
през знака на подемането, а епохата свършва (бива стопирана) в 
абсолютната непроницаемост на тялото (знака)28 спрямо релатив-
ността и принципната вариативност на означенията. Съдбата на 
метода е прерастването му в херменевтика29 – самата тя като 
разграничителен знак между феноменология и постфеномено-
логичните деструктивистки и деконструктивни (анти)проекти. 

В светлината на критериалните стъпала за учредяване на 
критическата процедура, историческото представяне на постфено-
менологичното наследство в дидактичен план би следвало да 
завърши с третия – деконструктивен30 – критерий, свързван с името 
                                                            
29 Такъв – херменевтичен като парадигма и стратегия – е вторият, вече окончателен 
момент на експлицитната деструктивност, обясняваща в крайна сметка и нуждата 
от самата деструктивност като критическа процедура. Преодо-ляна е илюзията не 
само за произход на смисъла, но и самата илюзия за произход, доколкото 
движението на рефлексията към онтологична радикализация за първи път оспорва 
фигурата на идентичността (пред лицето на абсолютната другост и смъртта), 
иманентно предпоставяща принципа за „смислова перманентност на знака в 
пространството и времето”. Така отпадат както трансценденталните референти, 
така и самата процедура по трансцендентализация. Аргументативният тип 
дискурсивност бива заменен от наративен, теориите биват пърформативно 
преразпознати чисто и просто като „езикови игри”, чиито правила на обяснимост 
не са и не могат да бъдат дисциплиниращи. Това е така, доколкото определеността 
е обект на действието, а не обратното. Онова, което бива издействано актуално, е 
преди всичко идентичността; едва последната принадлежи на установените 
пърформативни правила и процедури, структуриращи възможния опит. Но 
схващането на това изисква логична финализация на деструктивната процедура 
спрямо последните остатъци на метафизичен декаданс във философията. 
 

30 Това представлява и вторият, вече окончателен момент на експлицитната 
деструктивност, обясняваща в крайна сметка и нуждата от самата деструктивност 
като критическа процедура. Преодоляна е илюзията не само за произход на 
смисъла, но и самата илюзия за произход, доколкото движението на рефлексията 
към онтологична радикализация за първи път оспорва фигурата на идентичността 
(пред лицето на абсолютната другост и смъртта), иманентно предпоставяща 
принципа за „смислова перманентност на знака в пространството и времето”. Така 
отпадат както трансценденталните референти, така и самата процедура по 
трансцендентализация. Аргументативният тип дискурсивност бива заменен от 
наративен, теориите биват пърформативно преразпознати чисто и просто като 
„езикови игри”, чиито правила на обяснимост не са и не могат да бъдат 
дисциплиниращи. Това е така, доколкото определеността е обект на действието, а 
не обратното. Онова, което бива издействано актуално, е преди всичко идентич-
ността; едва последната принадлежи на установените пърформативни правила и 
процедури, структуриращи възможния опит. Но схващането на това изисква 
логична финализация на деструктивната процедура спрямо последните остатъци на 
метафизичен декаданс във философията. 
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на Жак Дерида. Разбира се, с оглед спецификите на учебно-мето-
дическия проект „Феноменологична психология” и ориентациите на 
обучаемите, деконструктивисткото наследство на Дерида изисква 
значително по-обобщено и схематично пресъздаване в рамките на 
преподаването; при това положение, по-скоро като информативен 
жест и без излишни обосновки, на студентите би била посочена 
самата невъзможност за каквато и да е по-нататъшна редуктивно-
методична радикализация. Важно би било да се изтъкне поне това – 
че постструктурализмът (предимно в лицето на Дерида, а също и на 
философи/психолози като К. Леви-Строс и Ж. Лакан) е поначало 
най-пълноценният и универсален начин за разглеждане на битието в 
неговата апоретичност. В този типично пост-модерен контекст 
наблюдаваме тенденция към пределна формализация на смисъла, 
разпадане пластовете на семантичното като удържащ онтологичен 
критерий и редукцията му до знака, до семиотичното просветване 
на битието в безкрайното, несъизмеримо с нищо различие (по 
Дерида: differance). Така третият дискурсивен критерий налага раз-
глеждането в един пределно формализиран смисъл на категории, 
стоящи най-близко до темата за различието и другостта – този път 
вече в смисъла на пределна трансцендентност и нередуцируемо 
отстояние. Такива категориални фигури в дискурса на поструктура-
листите са желанието, Чужденецът, следата и срезът (впрочем тези 
фигури на постструктурализма в съответния контекст са подробно 
анализирани в монографията ми „Парадоксалната феноменология 
на другостта”). 

 
3. Феноменологична психология – конститутивната наука 

за иманентната телеология на съзнанието 
 
Възможна ли е обективна наука за субективното? Навярно 

тъкмо този парадоксален въпрос относно претенциите на психо-
логията да изследва душата в качеството й на субективна реалност, 
нямаща нищо общо с природата на вещите извън нас, следва да ни 
накара да се замислим сериозно относно методологичната право-
мерност на обичайните способи и инструменти, които използваме, 
за да узнаем толкова особената и несравнима с нищо друго 
реалност, каквато е тази на душата. Онова, което къде интуитивно, 
къде ясно схващаме като психика или „душа”, не е като всичко 
останало – то самото е „вътрешно/иманентно позиционирано”, не е 
обект, каквито са останалите обекти на познание, битието му, ако 
използваме Хегеловия израз, е не само „в себе си”, но и „за себе си”, 
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следователно с него познаваме външното; но уникалността му и 
следващите от нея теоретични затруднения пред психологията 
произтичат главно от това, че бидейки субект, то иска да познае и 
самото себе си и няма как във всеки момент на това епистемно 
усилие да не държи сметка за самоотчуждението, което си налага, 
предприемайки риска с необходимостта да обективира себе си, а 
това означава – да изложи на външен – и затова често фалшив –  
показ автентичността на собственото си битие. Субектът е преди 
всичко отстояние от всичко друго, противоположност на всичко 
налично – и как тогава това „настояващо отстояние”, каквото е 
познанието на себе си, да не изпадне в призрачните увлечения на 
обективацията, поддавайки се на предразсъдъци и методи, които 
наивно и безотговорно повече не биха отчели именно отстояващото 
настояване в познавателните претенции на субектното, подменяйки 
уникалността (като топика и темпика) на познаващата душа с нещо 
друго, неавтентично, каквото представлява нейната възможна 
обективация, вкл. и впримчеността й в обработките на индукция, 
разчленяване, дисекция, средностатистичност? 

Настоящата разработка пое малко по-различен ракурс на 
теоретични и учебно-методични предизвикателства с опита си за 
отговор на горепоставения въпрос. Фактически основната цел на 
това изложение е да се предложи нормативната рамка на дидак-
тична схема (основана на изследователски достижения и с прило-
жена учебна програма) за алтернативен на общоприетото парадиг-
мален избор, както и релевантна поредица от дефинитивни и 
обяснителни решения, които да не надхвърлят своеволно и без 
дозата критична бдителност спецификата и простиранията на 
типично субектово-душевните достояния, отстояния и понятия, с 
които би следвало да се занимава една наука за субектността и 
душата. Една такава наука освен познание, е и самопознание, което 
на свой ред виртуализира и екзистенциализира в телоса си задачите 
и посланията й. Една такава наука едновременно съзнава и познава 
– тя държи сметка за това, че няма как (във всеки един изсле-
дователски момент) да не се съзнава онова, което познава, и в 
същото време да не се познава онова, което съзнава, доколкото 
всеки познавателен акт се фундира в границите на субектова 
предразположеност и съзнателен избор на тема и метод. 
Следователно легитимността на една такава наука именно като 
психология трябва изрично да бъде обоснована пред обучаемите, 
доколкото с такъв тип научна легитимност те се сблъскват за първи 
път. Тя се корени в нейната рефлексивност, при което, бидейки 
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наука за субекта, тя никога не обективира последния до степен да го 
изтласка изцяло в порядъка на света, сиреч извън собствените му 
източници на светоносност. За една такава наука субектът не е част 
от обективния ред, а негова граница31. Това го прави трансцен-
дентален, а не емпиричен. Емпиричният субект на натуралистич-
ната психология, както вече бе обяснено в първия параграф, е 
нагледна условност, а не самото условие за наглед – той бива 
посочван и обговарян трансцендентално, – откъм този, който го 
посочва и обговаря и който на свой ред не присъства емпирично в 
реда на света, не е налице в изказаното. Обърнатостта на позна-
нието към своите източници и първооснования се нарича рефлек-
сия. Рефлексията е начинът субектът/душата да онагледява всичко 
налично в единството на познавателното съотнасяне и съ-образно 
собствените си предразположености. 

В най-общия случай психологията, излизаща с феноменологич-
ни претенции, е трансцендентална рефлексия в смисъла на току-що 
казаното. Тя не е обективна наука, понеже никога самоцелно не 
изостава в хоризонта на обектите, насред тях (ad rerum), и без 
иманентен текущ отчет на субектовите светоносни предразположе-
ности спрямо назоваването на обективния ред. Така тя непрекъс-
нато прицелва самата граница на хоризонта на принципна наглед-
ност. Въпросната граница е субектът. В качеството си на граница, 
той е трансцендентален, защото е светоносен спрямо всеки въз-
можен обективен ред, и понеже аперцептира когнитивно и в аспекта 
на цялост (наглед) перцетивното поле на принадлежащата му 
опитна световност. Следователно феноменологичната психология 
е субективна наука – и доколкото изследва актовете и потока на 
трансценденталното съзнание в хоризонта на самото събитие на 
съзнателно осветяване на свят изобщо, и доколкото във всеки 
момент на рефлексията редуцира наличния световен материал до 
чиста (неемпирична) субектност, задаваща универсума на възмож-
ните смисли и представляваща изконното ядро на интенционалния 
живот на съзнанието. 

Феноменологичната психология е конститутивна, а не чисто 
и просто дескриптивна наука. Конститутивността е принцип на 
подредба на феномените от света в хоризонт на отстояние откъм 
трансцендентално съзнание (Хусерл) или тук-налично битие/Dasein 
(Хайдегер), сиреч съобразно съзнателно положена реперна точка, 

                                                            
31 Вж. Витгенщайн, 1988: 107, аф. 5.632 
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отсяваща притежанията и отстоянията, припознавайки всяка въз-
можна световна значимост през иманентизиращия контур на 
съзнателен/отговорно-разкриващ синтез. Докато дескриптивността 
е паноптична, обективно-универсална, конститутивността е ди-
скретна, субектно-всеобща и наративна. Дескриптивността е мате-
риална, конститутивността – формална. Дескриптивността е реална, 
конститутивността – виртуална. Дескриптивността е безлична в 
руслото не нецелесъобразна тоталност, конститутивността всякога 
при-целва мъдро завършимия телос на значенията и смисловата 
ентелехия на историческия процес съобразно приоритетите, избори-
те и отговорностите на трансценденталното съзнание или Dasein. 

Феноменологичната психология е дедуктивна, а не индук-
тивна наука. Тя е критика на метафизичната илюзия за ноуменално 
битие, за самостойно битие на феномена като явление, догматично 
основополагайки го извън границите на нагледите, сякаш фено-
менът е съществуващ в самостойно място и време, надхвърлящо 
трансцендентално-аперцептиращото критическо условие за всяка у-
местност изобщо или за овременяване без оглед на ейдоса за 
времевост изобщо. Съзнанието извежда феномена из себе си 
(Хегел), извежда го дедуктивно-непосредствено и в дейността на 
познанието като ставане на отрефлектираните феноменални синте-
зи, като логика и методология. Няма нищо индуктивно в целостта 
на феноменалния наглед, пронизан от смисъл отвън и отведнаж, 
конституиращ рефлексивно световните значения в еднородността и 
компактността на цялости, телоси, а не на предметни отделности. 

Поради горните съображения феноменологичната психология е 
не частна, а е всеобща, сиреч философска наука, доколкото 
границите на аперцептираното единство на самосъзнанието всякога 
съвпадат с границите на самата световност – трансценденталната 
аперцепция е залог за рефлексивно издействане на конституиран 
смисъл на феномена и заедно с това фактор на виртуализиращо 
оцелостяване без оглед на пред-зададена идентичност на феномена; 
в противен случай бихме потънали в илюзията за независимо от 
феноменалналната нагледна единственост съществуване на коя да е 
предметност/символност-от-света. 

Пак поради приведените вече съображения, феноменоло-
гичната психология е редуктивна, а не репрезентативна наука, 
тъй като тя не допуска метафизична дуализация на битието извън 
обсега на всякога конкретните познаващи интенции откъм транс-
цендентален субект (при Хусерл) или тук-налично битие (Dasein – 
при Хайдегер), и – подобно на Окамов бръснач – не умножава 
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същностите и посредниците извън редуциращо критичния контрол 
на трансценденталната ейдетика (при Хусерл) или екзистен-
циалната аналитика (при Хайдегер). 

И най-сетне, феноменологичната психология не е емпирична, 
а е трансцендентална наука32. Това не означава, че тя не поставя 
въпрос спрямо наличната опитна емпирия – такъв въпрос същест-
вува и той перефразира Кантовия „главен трансцендентален 
въпрос” – Как е възможно случването на опита a priori, без оглед 
на неговата вкорененост в „природата на нещата”?, или – зада-
вайки въпроса в Аристотелов контекст – Как формата на опита 
повлиява неговата материя?33 Феноменологичната изводимост на 
опита не е по регулативен принцип. Опитът се извежда (конфи-
гурира) конститутивно, като феномен на съзнателното преживяване. 
При все това, както вече неведнъж стана ясно от изложението, не 
съществува опит изобщо, нито субстанциален, не-феноменален, 
сиреч извечен носител на психичното, нито предустановен Аз, 
доколкото самата психика, самата душа, самата емпирична Аз-ност 
в потока на съзнанието веднага бива подложена на процедурите на 
трансцендентална редукция и припозната като чист феномен от 
границите на опитния синтез, нямащ никакво самостойно битие 

                                                            
32 В контекстите на Хайдегеровата екзистенциална аналитика понятийните 
конфигурации са малко по-различни, но тук няма да ги посочвам изрично, ще 
направя това на лекциите. 
33 Един психологичен опит е случаен спрямо опита изобщо. Един психологичен 
субект е само възможно название на трансценденталния субект. Субектът не е един 
от елементите на изначалната когнитивна ситуираност, а самата форма на тази 
ситуираност или, както казва  Витгенщайн, субектът е „граница на света – не 
някаква негова част” (пак там). Затова за Витгенщайн „душата – субектът и пр. – 
така, както се схваща тя в днешната повърхностна психология, е безсмислица. Тъй 
като една съставна душа не би била вече душа” (пак там:103). И доколкото душата 
е „проста субстанция”, тя просто няма как да е вече субстанция – тъй като простото 
в същността е, че се отнася до границите на цялото (нагледа), а не на душата. 
Понеже една отграничена от всичко друго душа не би била вече проста, а 
съставна. Когато една психология ще се случва като чиста феноменология, тя 
всякога ще е длъжна да „заскобява” (което на популярен език означава: „да изтъква 
условността и несамодостатъчността на”) онтологичната предпоставка на своята 
значимост. От „субективността” ще остава само нейната чиста форма – хоризонтът 
на принципна нагледност на каквото и да е. Тогава тоталната психология би била 
възможна като една тотална феноменология: нейна „материя” би бил чистият 
наглед, а нейна „форма” – чистият субект. Парадоксално, но тъкмо така 
метафизичната претенция на уж частната наука „психология” все пак се сбъдва. 
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извън нагледната форма на своето явяване. В това се корени 
изконната трансценденталност на позицията (за разлика от която и 
да е емпирично ориентирана парадигма) – тя не пресреща съзна-
нието като особена реалност от света, не го припознава като 
субстанциален носител или вместител на психичен живот, а 
напротив – тя изначално се движи във фено-менливия поток на 
съзнанието като чиста видимост и интенционална проявимост на 
значения, и без особени/частни ангажименти към каквито и да е 
нередуциращи чистия хоризонт на аперцепцията припознавания. 

Тъкмо тук логиката на тематичното изложение ни изправя пред 
задължението да се посочат изрично на обучаемите показателите на 
феноменологичния критицизъм като генеалогия на съзнанието. Една 
генеалогия умее да казва „не” на всичко онова, което счита за 
методологически предразсъдък и сама по себе си представлява 
творческо усилие определени твърди и установени решения отново 
да станат проблемни34. Това става още по-наложително предвид на 
неяснотите, с които се е самообгърнала психологията, залагайки на 
фактори извън себе си, опитвайки се да обяснява генезиса на 
психичната идеация, същевременно услужливо забравяйки, че всяко 
възможно обяснение, стига да е рефлексивно удостоверимо, е 
проективна проява на въпросната идеация. Освен това тъкмо 
генеалогично бихме могли да развенчаем мита за емпиричност на 
психологичен опит, психична субстанция и „отначало докрай” 
антропна (душевно-телесна) конфигурираност на трансценден-
талното съзнание. 

Трите „не” на феноменологичната психология следва да бъдат 
експлицирани пред обучаемите в следната последователност: 

 Не на емпиричното съзнание; 
 Не на обяснителната причинност в психологията, надхвър-

ляща рефлексията като конститутивна обработка на разсъдъка; 
 Не на абсолютизацията на антропния принцип в пси-

хологията. 
В рамките на изложението, трите отрицателни тези изискват 

своята изрична генеалогична аргументация преди всичко с оглед 

                                                            
34 Философията като дело и усилие трябва да воюва за правото си да бъде 
генеалогия, т.е. да утвърждава в лоното на действителното, а не на възможното, 
конститутивно, а не чисто и просто дескриптивно, в интерпретативен, а не 
метафизичен универсум. „...генеалогията е усилие дадено решение да стане отново 
проблематично.” (Вацов, 2003: 225) 
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дидактическото преутвърждаване стойността на предложената 
изследователска парадигма. 

 
„Не” на емпиричното съзнание. От всичко, казано дотук, 

надявам се стана достатъчно ясна фундаменталната разлика между 
феноменологичната и емпирико-натуралистичната нагласа относно 
определянето на съзнанието в психологията. И двете парадигми са 
единодушни, че психологията изследва съзнанието, но онова, което 
веднага се набива на очи при втората нагласа и което доста 
подробно анализирахме в първия параграф, е че изследването 
наивно-доверчиво и без съответното рефлексивно и критично 
запитване от самото начало на анализа си самоналага да използва 
детерминанти и посредници за обяснение „природата” на психика-
та/съзнанието от извънпсихологическата сфера. Този преднамерен 
психологически обективизъм, игнориращ светоносността на субекта 
спрямо смисловата подредба на световността изобщо, което ще рече 
–  далновидностите на философско-теоретичните прозрения спрямо 
началата на познанието, автоматично означава бягство от изначално 
субектовите достояния на която и да е картина на света, бягство от 
отговорност да бъде отчетена изначалната корелативност на 
субект-обектната връзка в познавателния процес. А непоемането на 
такава отговорност закономерно води до неправомерно-догматично 
надценяване на обектната множественост „извън нас”, чиято 
абсолютна (респ. първична) противопоставеност на „вътрешното 
сетиво” ни обсебва до самозабрава, превръщайки ни в производни 
на такива могъщи метафизични фактори като „природна” или 
„обществена необходимост”. 

Трансценденталната философия (вкл. и в изявата си като 
феноменологична психология) е един съвсем отделен, различен от 
емпиричната наука начин на гледане на даденото съобразно 
формата на оцелостяването му. Това означава, че през погледа на 
трансценденталиста съзнанието е телос – цел за себе си и 
едновременно произвеждащо и производно (Хегел) на всеки 
възможен смисъл, съотнасящ се с обективността на света извън нас, 
придавайки му форма (цялост), организация и интерпретативна 
значимост. В такъв случай съзнанието за феноменолога е самият 
извор на значимости още преди да бъде пресрещнато като особена 
отделност и „дисекцирано” с емпиричната си изява на „обективен 
субект” за нуждите на обективистичния тип изследване. Визираният 
„извор на значимости” няма как да бъде игнориран изначално, тъй 
като възможният опит на обективната наука е само възможен – той 
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е налице едва в модалността на последиците от действително-
нарочващото изказване на значения от субекта на изказване/интер-
претация, и тогава, когато изследователят-емпирицист услужливо 
пропуска да забележи основополагането на възможните емпирично-
опитни съдържания тъкмо в изказването (първонарочването на 
възможности спрямо състоянията на нещата). Не съществува a 
priori верен ред, няма как емпирично да се доверим на a priori верен 
образ, тъй като „нито една част от опита ни не е a priori ” 
(Витгенщайн); онова, което се опитва в опита на емпиричната 
наука, никога не е напускало чистата корелация на изборите, 
отговорностите и интерпретативните способности и обработки на 
субекта спрямо подлежащия му световен материал. Самият опит е 
производен на тази субект-обектна корелация; генеалогията на 
опит-ваните значимости е положена едва в проекторията на тази 
корелация – затова и няма как да има опит извън опит-ващо го 
съзнание; и нещо повече, държейки сметка за това, ние радикално 
се пренасяме в друг, смислов и мъдруващ модус на биване – 
модалността на простото, емпирично познаване на „предмети и 
артефакти извън нас” ние заменяме с рефлексивно по-сложната и 
всякога действителна модалност на самопознание, която не 
предрешава нас като емпиричен съучастник в нечии неясни избори 
на обяснение, а всякога отговорно проблематизира нас като извечно 
отговорарящ на събитието на осветяването фактор. Тъкмо фено-
менологичното „заскобяване” на емпиричните опитни дадености, 
припознаването им в качеството им на трансцендентално произ-
водни, „полага – счита Хегел – началото на мъдростта, отваряйки 
прехода към самосъзнанието на всеобщото”35. Единството и един-
ствеността на логоса изхожда от самоосветяващото се съзнание – 
така самопознанието феноменологично установява как логосът 
произвежда световност, чието битие е не само „в себе си”, но и „за 
себе си”. Единствено самопознанието е способно на синтез на 
многообразието „в духа”, този синтез е спекулативен, понеже не 
робува на изначални емпирични зависимости и не търси самоцелна 
легитимност в отчуждаващи процедури, противни на чистата 
теория. Този синтез снема простото вещно битие на множестве-
ностите в единството на рефлексиращия дух; така той творчески 
издейства „единството на субективно и обективно в понятието”36. 

                                                            
35 Хегел, 1969: Разум В, §438 
36 Пак там 
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Въпросното „единство на субективно и обективно” във 
феноменологията на Хусерл взема един (поне формално доста по-
различен от арсенала на Хегеловата „Наука Логика”) термин – това 
е терминът интенционалност. Именно интенционалността е основ-
но свойство и характерен белег за неемпиричност на съзнанието. 
Произходът на термина е в латинската дума intentio, означаваща 
намерение, воля, насоченост. Феноменологичното тълкуване на 
интенционалността се разкрива двояко: няма съзнание без насо-
ченост към онова, което се осъзнава; в същото време е невъзможно 
удостоверимо битие на нещо, което не се осъзнава интенционално. 
В идеята за интенционалност се таи цялата продуктивна мощ 
на феноменологичния метод като неемпиричен, антидогма-
тичен и конститутивен метод, редуциращ привидно метафи-
зичната световност до вътреопитни, иманенто отрефлектирани 
феномени на чистото съзнание. Тъкмо това дава правата на 
психологическата идеация да бъде наречена „конституиращ прин-
цип на световността”, превръщайки психологията във философска, 
дедуктивна, телеологична наука. Другото голямо постижение на 
интенционалността е феноменологичният отказ от предустановя-
ване идентичността на съзнанието от гледна точка на произход и 
принадлежност. Самостерилизацията на метода по отношение изна-
чалната тематизация на предметната идентичност е велика теоре-
тична заслуга на този метод, доколкото във всеки момент на 
анализа, това е единственият познат ни метод, който се самопроб-
лематизира в „тема”37, запазвайки с отказа си от идентичностна 
предустановеност отначало докрай (и в последна сметка навеки) 
интригата на изследването. В границите на феноменологичната 
тематизация битието на феномена е неемпирично, то е чисто, сиреч 
трансцендентално, към него не може да бъде приложена никаква 
метафизична мяра или дименсия, не се допуска то да бъде срав-
нявано или отпращано към определени пространствени, времеви 
или двигателни координати, надхвърлящи целостта на текущата 
интенционална картина. По такъв начин пространството и времето 
се оказват конституенти на намерението да се мисли изобщо и да 
бъдат тематизирани определени световни явявания в нагледното 
единство на аперцепцията, без да е възможно пространство и време 
регулативно да надхвърлят въпросното нагледно единство и да си 
позволяват произволни и догматични съотнасяния с предустановена 

                                                            
37 Срв. Гуссерль, 1999: §34 
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емпирична предметност; спиритуална идеалност на душевната 
субстанция отвъд текущия феноменологичен поток на трансценден-
талното съзнание; наличие на частен опит, отделен от всичко 
останало; глобален ред и история и пр. метафизични фикции. 
Интенционалността фактически преодолява най-голямата опасност 
пред психологията, което успоредно с това е и най-голямата 
глупост, която бихме могли да допуснем изобщо – да се обективира 
съзнанието38, включително, в качеството си на психолози, да си 
позволим да повярваме на теориите за наличие на някаква негова 
„природа” или „произход”. „Съзнание изобщо” е невъзможно 
дотолкова, доколкото интенцията е всякога конкретна и насочена 
към нещо друго (предмет, концепт), който бива осъзнаван. Следо-
вателно концептът „съзнание” е всякога само условно и обстоятел-
ствено, сиреч интерпретативно концептуализируем за нуждите на 
психологията именно поради парадоксалността в процедурата по 
неговото нарочващо описание, пораждащо тавтологичността на 
опита да бъде дефинирано нещо, чийто модус поначало идеиращо 
надхвърля модуса на обектите и която и да е предметност. 
Съзнанието за трансценденталиста е всякога основополагаща 
среща, но не и припознаване. В това се таи и проблемността на 
темата: няма как онова, което се явява в опитната емпирия да е 
същото онова, което установява явяването изобщо. Съзнанието е 
само феномен от хоризонта на отрефлектираната нагледна един-
ственост; то припокрива опитните синтези отвън и отведнаж и в 
нито един случай емпирично и докрай не се припознава в опита, 
освен чисто феноменално, редуктивно изчиствайки самото себе си 
по посока на трансценденталната субектност, задаваща самата 
граница на нагледна явимост изобщо. Текущата смяна на отрефлек-
тираните феномени, подлежащи на перцепция и когниция, за 
феноменолога не създава нищо повече от илюзията за поток, който 
обаче няма установен произход, нито начало и край, нито емпи-
ричен еталон за съизмерване с каквото и да е друго от опита, 
понеже прицелва опита изначално, като чист (неемпиричен, сиреч 

                                                            
38 За трансценденталната феноменология съзнанието е съвкупността или сборът от 
менталните актове откъм субекта, които – редуктивно погледнато – са в крайна 
сметка „всички видове интенционални преживявания” (Хусерл); структурните 
компоненти на потока на съзнанието са феномените, а неговото структурно-
функционално единство е обусловено от вътрешния му телос. Чистото, интенцио-
нално, доемпирическо съзнание, става достъпно за анализ след прилагането на 
феноменологичната редукция. 
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феноменологичен) опит. Интригуващото и даже вълнуващото за 
изследователя, е че самият този поток е условност, доколкото още в 
следващия аперцептивен акт той се превръща в чист феномен, 
който отново бива подложен на критико-деструктивната процедура 
на трансцендентална редукция като нещо отграничено от трансце-
ненталния субект – така на който и да е феномен, дори и на самото 
съзнание, изначално не се разрешава да надхвърли акта на 
интенционалното вживяване, бдително му се забранява изплъзване 
на критиката и конституцията на всякога конкретно-феноменалния 
психологичен опит – и в угода на отчуждаващия субектната 
редукция емпиричен и репрезентативен опит. 

Както вече отчасти стана ясно във втори параграф, историческа 
е заслугата на Франц Брентано39 спрямо изворите на феноменоло-
гичното мислене и това би следвало да бъде дидактично изтъквано 
при всеки подходящ момент от курса по феноменологична 
психология. Брентано счита, че тъкмо на основата на свободното 
наблюдение на психичния феноменален ред се изгражда и струк-
турата на цялото наше опосредствано знание не само за психичното, 
но и за всичко останало. Брентано е със специални приноси към 
въвеждането и обосноваването на битието на психичната реалност 
като производно на интенционалността. Хусерл признава, че след 
посещенията на лекциите на Брентано по дескриптивна психология, 
създалият се ефект, предопределил по-нататъшните му творчески 
насоки и търсения, е бил изумителен. За Брентано интенционал-
ността (насочеността) на съзнанието е основната характеристика на 
всички психически процеси, което дава несравними и неповторими 
фундиращи права на психичната реалност по отношение на всяко 
възможно изследване: „В представата нещо се представя, в съжде-
нието нещо се признава или отрича, в любовта се обича, в 
ненависта се ненавижда, в желанието се желае”. Хусерл разглежда 
интенционалността като основно онтологично свойство на съзна-
нието именно повлиян от своя учител. Стъпката напред е в твърдото 
заявяване от страна на Хусерл на отказ от увлеченията по само-
целно психологичен редукционизъм – разбира се, в полза на 
трансценденталната редукция, която в един изключително ради-
кален план деструктивира всяко увлечение по емпирико-дескрип-
тивен психологизъм и метафизика. 

                                                            
39 Вж. напр. Brentano, 1981, 1995. 
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В този ригоричен Хусерлов отказ, впрочем, виждам още един 
аргумент в полза на процедурното „не” спрямо презумпцията за 
емпиричен опит – феноменологията е типично некласически 
подход, деструктивиращ класическо-просветителските предста-
ви за „строга наука” от индуктивно-опитен тип. За класическата 
представа механиката и „природните науки” са „строги” и „точни” 
именно доколкото не допускат трансцендентална генеалогия на 
опитните си постижения изобщо, отнасяйки ги безкритично към 
генетичното вездесъщие на „природата сама по себе си” или към 
индуктивно-детерминистични закономерности, надхвърлящи логи-
ческата дедукция. Такава „уж строга” наука използва логическото 
съдене, без нито един път в анализа си да се запита за неговите 
първоизточници и основания, които очевидно няма как да бъдат 
апостериорни, при условие че следват общата логическа форма на 
изразяване на действителността (при все че я игнорират сляпо или 
заради правилата на играта на „естествознание”, залагащи общо-
взето на релевантното му статистическо моделиране). За некласиче-
ското феноменологично вглеждане, което представлява отначало 
докрай конститутивистка дедуктивна ейдетика40, „строга наука” е 
оная, която е аподиктично безпредпоставъчна спрямо опитните 
достояния, не робува на апостериорни заемки, а проучва във всеки 
един момент трансценденталните (всякога неемпирични) условия за 
възможност на кое да е логическо съдене единствено с оглед на 
неговите граници, иманентно задаващи чистите съдържания на 
възможния опит (в качеството им на феномени). Възможният опит 
е по същество опитът на науката. Следователно за Хусерл строга е 
само онази наука, която не допуска догматизъм на изходните си 
предпоставки, нито природен или обществен детерминизъм извън 
логическата необходимост, който безкритично да се изплъзва на 
формалните основания за логическо съдене – и именно интен-
ционално съ-образно на текущата (редуктивно изчистена) феноме-
нологична изява на самото отсъждане. 

 
„Не” на обяснителната причинност в психологията, 

надхвърляща рефлексията като конститутивна обработка на 
разсъдъка. Анализирайки критично и рефлексивно наивно-
натуралистичната нагласа, установяваме, че обичайната парадигма 
на една съотнесена с нея метафизичната рационалност допуска 
                                                            
40 Наука за чистите самоудостоверяващи се същности (ейдоси), постижими посред-
ством редукцията на трансценденталното съзнание. 
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каузални зависимости не просто „в познанието” или в „синтеза на 
аперцепцията”, а в действителността (на емпиричния опит). При 
това положение когнитивните актове в едно психологично изслед-
ване, попадащо в тази парадигма, ще се отнасят не до феномена на 
психичното, а догматично ще се узаконяват като когнитивни актове 
на феномена „психично”, което автоматично ще възпроизвежда 
вярата на психолога-изследовател в „обективната същност” на 
феномена-психика (душа), която и би следвало да бъде катего-
риалният и теоретичен „предмет” на науката „психология”. Но една 
такава екстраполация на мислимото единство на феномена „психи-
ка” извън границите на отрефлектирания наглед, освен че налага 
субординационна корелация между метафизичния носител на 
психичните качества и самото психично явление, създава изначална 
загадъчност относно действително истинния статут на т.нар. 
„външни причини” на определено действие (реални или идеални)41 , 
независимо дали това действие се е оказало обективно (веществено) 
или субективно (спиритуално). Напротив, съобразно феноменоло-
гичната парадигма, психологията е възможна в границите на чистия 
разсъдък, доколкото аподиктичната достоверност на нейните 
съждения ще се основава на прецизното критично наблюдение на 
психичните състояния на съществото изцяло с оглед чистия синтез 
на нагледа42. Единството на нагледа и трансценденталната равно-
поставеност на неговите елементи в границите на чистия „анали-
тичен синтез” на съзнанието няма да допуска отграничаването на 
някакви особени зони на „идеалност” в действителността с оглед на 
предпоставена ноуменална привилегированост на едно спрямо 
друго. Идеалното следва да си остава феномен с особен статус 
изцяло в чистото опитно разгръщане на трансценденталната 

                                                            
41 Вж. Кант, 1992: 409 
42 „Значи цялата рационална психология пада, когато се схване като наука, която 
надхвърля всички сили на човешкия разум, и на нас не остава нищо друго, освен да 
изучаваме душата си под ръководството на опита и да се държим в пределите на 
въпросите, които не отиват по-далеко оттам, докъдето възможният вътрешен опит 
може да им даде съдържание.” (пак там: 423). В тази връзка е показателно и 
изказването на Е. Касирер: „Ако разгледаме например психологията, граничната 
линия (спрямо други типове научни рефлексии a posteriori – б.м., И.Л.) лесно може 
да се съзре, доколкото задачата на психологията се състои единствено в 
емпирично-каузалното „обяснение” на феномените на съзнанието.” – Вж. Касирер, 
Е. Философия на символните форми. Т.ІІІ: Познанието. - В: http: // www.philosophy. 
isfree.info 
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идеация (иманентно редуцирана от ейдетичната телеология на 
саморефлексията) и с оглед на своята съотносимост с тоталното 
феноменално единство на нагледа. То няма как да бъде противо-
поставяно на реалното в абсолютен смисъл, а само съобразно 
апостериорната условност на едни или други интерпретативни 
психологически съотнасяния. Така, впрочем, трансценденталистки 
се решава и проблемът с причинно-действените зависимости в 
сферата на психичния опит. Изучаването на тези зависимости вече 
няма да се подчинява на субординационния признак за транс-
цендентна отвъдност на причината спрямо действието (което пона-
чало превръща каузалните връзки в епистемологична загадка), а 
следва да се съобрази с изначално истинната модалност на 
противоположния, координационен признак. Посоченият признак 
указва, че в обема на тоталната рефлексия на чистото съзнание 
между причината и действието съществува момент на абсолютна 
онтологична сходимост, гарантирана от необходимата виртуална 
връзка между елементите на чистия познавателен наглед; казано по 
друг начин (и споменато вече в друг контекст) – една такава 
причинност се обуславя абсолютно и се легитимира в познанието 
по силата на самата (априорна) логическа необходимост. 

Следователно възможно е психологическо съдене без поста-
вянето му в едностранна зависимост от природен и обществен 
детерминизъм, нито от каквито и да са теории за произход! Това 
следва да се формулира тезисно и да се обясни грижливо на 
обучаемите, тъй като тук въпросът опира както до внимателен и в 
крайна сметка отговорен избор на изследователски парадигми (след 
релевантната теоретична преценка), така и до реабилитиране на 
психологията в качеството й на чиста теория, незадължително 
обвързана с ефектите на „практическия разум”. Това пък означава, 
че отникъде изначално не следва тази наука да бъде епигонски 
подчинявана на фалшивия принцип за „превъзходство на 
практиката над теорията”, нито отначало докрай да бъде обвързвана 
с експерименталните изисквания за проверка на достоверност, 
чиято легитимност също не е методологично безусловна. 

От гл.т. на виртуалисткото трансцендентално-критическо 
схващане за причинността и неговите по-късни феноменологични 
радикализации не съществува априорен „закон за причин-
ността” – последният е само „форма на закон” (Витгенщайн). Не 
съществува необходимост едно нещо да се случи, понеже се е 
случило нещо друго. Има само вяра в магията на повтарящия се 
случай. Логическото следване на мислите по истинност все още не е 
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детерминизъм. Детерминизмът е порочно смесване на познавателни 
модалности от страна на емпирично настроеното съзнание – да 
вярваш, че необходимата логическа връзка на мислите по 
истинност е равносилна на фактическа такава. Но подобно 
вярване е само едно произволно допускане – и съобразно прозре-
нията спрямо виртуалното на философията и логиката, приемането 
му за „постулат в науката” е вече наивност – наивността да 
приемаш случайността на една хипотеза за метафизически посту-
лат, оттам – да утвърждаваш догматична вяра в причинността, 
незачитайки равноправието на интерпретативните възможности на 
обяснимост. Виртуалността на отрефлектираната нагледна единст-
веност се инициира не от обективна причинност, а от изначалната 
трансцендентална афектация към познание изобщо43. Тя не при-
надлежи на битието, а по-скоро и образно казано – на нищото. 
Тъкмо от чистата й поява се интересува феноменологията като 
дискурс спрямо виртуалното. В една виртуално-корелативна връзка 
на субекта и обекта, която на всичкото отгоре е и интенционална, е 
невъзможно да бъдат посочвани причини за психическа идеация 
или фактори за произход, обективно-реално надхвърлящи феноме-
налния поток на самоизследващото се съзнание. Афектацията за 
феноменологична осветимост е интенционално иманентна на 
натиска на битието в стремежа му за световност; тя не се възна-
мерява откъм света, а напротив – е намерение за светоносност. В 
същото време детерминираността и детерминизмът, когато се 
обясняват не трансцендентално-виртуалистки, а метафизически и 
принадлежат към емпиричен опит, сиреч съобразявайки се с 
безкритичен натуралистичен реализъм, не отчитат именно, че 
светът е неотделим от термините си, които го конституират като 
езиково/наративно събитие. Напротив, природният (или обществен) 
детерминизъм предпоставя догматично причинност, която – и това 
в дискурса вече го изтъквам за трети път – изпреварва и игнорира 
както първичността на именно логическата необходимост на 
обяснителното следване, така и нейното присъствие едва в проекто-
рията на езикова наративизация. Но по такъв начин той оставя без 
отговор един по-фундаментален въпрос – как е възможно след-
ването по истинност изобщо, вкл. и самата концепция за причин-
ността, т.е. как така приемаме, че причинността е истинна?! 
                                                            
43 „В света – сполучливо отбелязва в тази връзка Жил Дельоз – има нещо, което 
насилва да се мисли (подч. м., И.Л.). То е обектът на основополагаща среща, а не 
на преразпознаване.” (Дельоз, 1999: 180) 
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Детерминизмът в науката изхожда от вяра в естествената причин-
ност, докато една такава афектация, каквато е феноменологично-
виртуалистката, е не само извънсветовна, но и свръх-естествена 
съобразно трансценденталната случайност на появата си. Тя е израз 
на самата чиста поява на познавателната форма от нищото, тя 
предполага безкрайната вариативност на позициите и гледните 
точки, вкл. отчитайки хипотетичната условност и принципна 
фалсифицируемост на всяко възможно теоретично твърдение. 

Подобна – виртуалистки непримирима в смисъла на генеало-
гията – е позитивната ни логика и спрямо генезисите на психичното 
от непсихично, първичността на филогенезата пред онтогенезата, 
както и всяка възможна теория за произход изобщо. Философски 
очевидно в контекстите на феноменологията е, че нарочването на 
значим свят е продукт само на иманентизацията44. 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. Следователно във феноменологичен 
смисъл универсален произход и произход в границите на универ-
салното няма, доколкото всяка теория на произхода се нарочва в 
изказването случайно и обстоятелствено, а изказването на първо-
причина в границите на логическото следване по истинност няма 
как да се подчини изначално и по метафизична повеля на илюзорна 
първопричина, която същевременно бива изказвана в трансценден-
талните граници и иманентизиращата логика на изказването. 
Феноменологично погледнато, формалното всякога е в изпреварващ 
модус на материалното, доколкото материалното, дори и в псевдо-
формите на природния детерминизъм, услужливо приема чистата 
форма на логическата необходимост, за да експлицира постфактум 
фикционизмите си, предоставяйки една или друга съдържателна, 
асерторична, пърформативна игра на причинно или генетично 
обяснение. 

Все в този ред на критичен анализ за сетен път виждаме, че 
съзнанието никога не може да бъде средство (респ. емпиричен 
посредник – причина или действие в играта) за опознаване на 
себе си, а всякога цел (телос), иманентно поемаща през себе си 
хоризонта на аперцепцията, а това ще рече и – съдържанията на 
всяка възможна световност. Единството на света като аперцепция 

                                                            
44 Срв. Дельоз, Гатари, 1995: 45 
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няма как да бъде удържано от средство и чрез средство – едно 
такова „по-средствено” (като обяснимост на генезиса си) удържане 
всъщност не е удържане; аперцептивно единство на света се събира 
виртуално, то е чиста субектова идеация, изявяваща се „отвека и 
навеки”, то е образно казано логосно „самовъзпламеняване от 
нищото” (Хераклит), което ще рече отведнаж като чист случай, 
през граница на възможното (субект) и без догматична яснота за 
произхода си – не „в пространството и времето” на природната или 
евентуално обществена предустановеност, а преди всякакво 
„пространство”, „време”, измеримост... и като първата изнамерена 
случайност на целеполагането. Пространство, време, мяра, димен-
сии, биография, на свой ред, са едва постфактум белези на разпоз-
наващо описание на онова, което вече е било смислово оцелостено 
от съзнанието в проекторията на неговата смислодаряваща свето-
носност. 

Пак във връзка с феноменологичното „не” на произхода и 
детерминизмите следва да се занимаем специално със статута на 
понятието чист феномен. Това понятие и буквално, и в съдър-
жателен смисъл е ключово за разбиране на феноменологичния 
начин на мислене. В контекста на настоящата студия то парадок-
сално изпробва възможни дефиниции и във връзка с най-оптимал-
ното учебно-методично негово представяне, доколкото е сложно, 
неоптимално, и нещо повече – трансцендентално, гранично, по-
скоро апофатично, отколкото катафатично, и никак не съвпада с 
тривиалните схващания за феномена като просто и позитивно 
„явление от света”. 

Препрочитайки Хусерл, ние никъде не срещаме изрична 
дефиниция на понятието „феномен”, нагодено към спецификата на 
неговата философия, но за сметка на това можем да заимстваме 
класификация на различните региони и нива на съотнасяне на това 
понятие. Така например, ако за Кант феноменът е противопоставен 
на ноумена като безпредпоставъчно даденото в нагледа в 
качеството си на единствено достоверното за позитивно-научен 
анализ (нещото за нас)45, то в дискурсите на Хусерл (без изрични 
дефиниционни експликации) феномен би могла да бъде наречена 
непосредствено дадената в съзнанието структурна цялост, която е 
                                                            
45 Напротив, ноуменът е „нещо в себе си”, той е недостижим за критическия 
анализ, доколкото всеки евентуален опит да го обясняваме в хоризонта на 
аперцепцията без оглед на нагледните безпредпоставъчности, ни обрича на 
догматичните своеволия на метафизическия начин на мислене. 
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съдържанието на неговите интенционални актове; най-общо казано, 
феномен е структурният елемент на потока на съзнането, без оглед 
на възможност да сравняваме или съизмерваме тази структура по 
каквито и да е показатели, доколкото тя е изразител на самата чиста 
световност, а не някаква партикуларна единица от света. Виждането 
и описанието на чистия феномен става възможно посредством 
феноменологичната редукция. В класификационен аспект, и не само 
в смисъла на феноменологията, феноменът може да бъде схванат 
като: 1) проявяващ се предмет (дескриптивна психология, т.е. три-
виално-описателна феноменология); 2) предмет в идеалната сфера 
на човешките представи, спомени, въображение; 3) предмет, имащ 
качеството на корелат на субективната система от представи, както 
е във феноменологията; 4) интенционалният смисъл на предмета, 
както го срещаме при интенционалния анализ на съзнанието; 5) 
смисълът на явяващото се при методическо провеждане на неутра-
лизацията на тетическите актове на съзнанието чрез феномено-
логичната редукция (Хусерл най-често има предвид това значение). 
Специално в трансценденталната феноменология на Хусерл и 
във всички разновидности на феноменологията след него, 
фактически с премахването на битието-зад-проявата и приема-
нето на „явяването” за същност на явлението, отпада и двой-
ната относителност на Кантовото явление (Erscheinung), т.е. на 
дуализма между ноуменална и феноменална реалност, между 
битие и явяване. 

Интересно е, че изрично-експлицирано определение за фено-
мен дава не Хусерл, а неговият ученик М. Хайдегер – създателят на 
екзистенциалната феноменология под формата на „фундаментална 
онтология”. В „Битие и време” той нарича феномена „само-чрез-
себе-си-себе-си-показващо”46, с което ни препраща към алюзията на 
Хераклит за „самовъзпламеняване”, „самоосветяване”, прокарвайки 
същевременно внушението за липса на произход и детерминираност 
откъм среда или метафизични условия. В своя собствен принос към 
обосноваване на феноменологията като „чиста” и „безпредпо-
ставъчна” наука, Хайдегер отбелязва: във феноменологията, счита 
той, „изобщо, не трябва да се изпълнява задача, поставена от една 
предзададена дисциплина, а напротив: от свързаните с нещата 
необходимости на определени въпроси и изисквания от „самите 
неща” начин на разглеждане (напр. „тук-наличното битие” Dasein в 

                                                            
46 Heidegger, 1993: 27 
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контекстите на Хайдегер и „чистия наглед” при Кант и Хусерл) 
евентуално да се изгради една дисциплина”47. Ето защо „онтология 
(на каквото и да е, и най-вече на съзнанието като фундаментално 
себеполагащо – б. пак м.) е възможна само като феноменология”48, 
„реалното” като базово-емпиричен възможен опит е възможно като 
битие едва в актуалността на събитието на виртуализацията. 

В така радикално поставен план нещото, изобщо светът, 
съществува само в нечий опит, в нечия представа, и по никакъв 
друг начин. Няма изначална предметност (понеже гарантите й няма 
как да надхвълят имажинативността на представата), предметите не 
са тела сами по себе си, а единствено подръчности49 в нечий опит. 
Феноменът във феноменологията е именно виртуалната форма на 
подръчното, издействана откъм наличното – бидейки трансценден-
тален конфигуратив на аперцепцията, феноменът не е самоиден-
тичен предмет/идея в себе си – той не е извечно удържане на 
биващото в значение, а само рисков опит за такова удържане. Той 
не е част от никакъв перманентен и същностно непротиворечив 
емпиричен опит, той не е обект на научен интерес в тривиалния 
смисъл на думата. Феноменът няма нито обективна (съотносителна) 
мярка в пространството и времето, нито изначална „маса на покой”. 
Феноменологичният момент се афишира, за да напомня правилата 
конкретно на тази игра. А тази игра е критика и самодеструкция, 
едно непрекъснато трансцендентално (Хусерл) или екзистенциално-
аналитично (Хайдегер) отстояване и едновременно с това – 
оспорване на метафизичното увлечение да се постановява предуста-
новена идентичност на биващите и да се умножават същности отвъд 
контрола на екзистенцията (при номиналистите – т.нар. Окамов 
                                                            
47 Хайдегер 2005: 29-30, §7 
48 Пак там: 36 
49 Специално в популярните контексти на Хайдегер наличното е задаващото 
принципна откритост на хоризонта на обгледност към онтоса, докато подръчното е 
скриващото се спрямо въпроса за своята същност съществуващо, конституирано 
съобразно вторичните инструментални интереси, модулации и релации на Dasein. 
Ето какво казва по този въпрос на свой ред Д. Вацов: „Преди вторично или 
онтично вещта да може да бъде схваната като наличие (в съждението, αποφανσις), 
тя е изначално или онтологично подръчна. Подръчност ще рече: вещта не 
съществува сама по себе си, а е винаги „за нещо”, предоставя или сочи 
възможности за нещо друго (подч. м. – И.Л.). Подръчното като феномен е само-
при-себе-си-показващото-се, – с тази разлика, че то не просто разкрива, а нахвърля, 
проектира „свои” възможности: то затова е и „отличеното съществуващо”, защото 
е заинтересовано от смисъла на битието „си” (Вацов 2003: 121-2). 
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бръснач). „Самите неща” (сиреч, идеалът на познанието за 
емпирично-обективистката нагласа) при една феноменологична 
психология са маркирани с термина „жизнен свят” (специално при 
Хусерл). Това (за него) е сферата на предпредикативния опит, един 
„свят” с очевидно ейдетична природа, който е условие за познание 
изобщо, но не и познавателен резултат50. Реалното при Хусерл е по-
скоро нещо като „чист идеал”, който е повече в началото, отколкото 
в края на познавателния цикъл. Затова и за феноменологията 
реалното е в крайна сметка идеалното – някакъв чист ейдос, който 
е основа на познанието изобщо, без оглед на съдържанието му, 
гарант на интенционалността, и няма нищо общо с менливия поток 
на съзнанието, в който сме впрегнати, пресрещайки феномените, 
взаимо-пребивавайки с тях в процеса на възприятието. 

Феноменът не е партикуларен в границите на опита, напротив, 
неговото явяване изразява самата тоталност на проявлението на 
опита (затова, според В. Канавров51, феноменологията е науката за 
явлението като опит). Феноменът е концептуализиран не като част 
от опита – това е основният пункт на отлика на феноменологията от 
който и да е друг наивно-натуралистичен начин на възприемане на 
биващото; чистата, трансцендентално аперцептирана форма на 
опита концептуализира феномена в смисъла на цялостност52. Светът 
не е свят, ако не е зададен в трансцендентален хоризонт на субектна 
осветимост – в такъв смисъл феноменът, като цялостна структурна 
единица в потока на съзнанието, е просветване на смислен опит 
изобщо. Феноменът е синтез на съзнателно разбиране откъм 
субекта. В този смисъл феноменът се разтваря в разбиране, 
мигновено де-актуализиращо същността му в акта на появата. 
Казвам „угасване”, понеже феноменът не е удържане, а – както вече 
                                                            
50 Вж. подрбоности в вж. Гуссерль 1999: §§27-30. 
51 Вж. Канавров, 1994: 60 
52 За да разгледаме феноменалността и в частност „феномена като понятие, ние 
трябва да го откъснем от интенционалния живот на съзнанието. Но феноменът 
съществува само в менливия поток на съзнанието. Феноменът няма маса на покой, 
той е само в движението, движението го конституира. Аналогично Dasein (в 
екзистенциалната аналитика на Хайдегер – б.м., И.Л.) загубва главната си 
характеристика (да е винаги отвъдно на себе си биващо, загрижено биващо), когато 
е вън от Времето, обърнатостта му към битието изчезва; всъщност не бихме могли 
да говорим за Dasein вън от времето” (Пенчев, 1996: 55). Фактически онова, в 
което субектът и обектът са непрекъснати – продължава Васил Пенчев – е 
феноменът (подч. пак м.). Следователно субектът (нито обектът) не може да служи 
за мяра, за предел на феномена” (пак там) 
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отбелязах – само опит за удържане. Опитът за удържане е 
представимост на факти като ефекти на феноменалната компресия. 
В опита за удържане се наслагва разбирането. Така „разбиране” 
значи утаяване (седиментация) в значене и ред. Утаяването, от своя 
страна, е стазис на потенциала за явимост като светово събитие. То 
задава полето на възможния опит, вкл. и полето на частните науки, 
като действено конституиране от субекта на условията за явяване. В 
крайна сметка, феноменът е същностно парадоксален; изказва-
нето на него не изказва самия него, а изказва себе си. С това 
феноменът е изказваното. 

Тук с предимно дидактическа цел си позволявам да експли-
цирам всички възможни характеристики на чистия феномен като 
фундаментален концепт на феноменологията, съобразно оригинал-
ността на контекстите на неговата интерпретация, срещани в 
литературата. И тъй, чистият феномен: 

- няма произход; 
- не е обусловен от нищо в кондиционален смисъл; 
- не е причинен от нищо в детерминистичен смисъл; 
- няма битие извън субект-обектната интенционална корела-

ция; 
- е иманентно явяващото се в нагледна единственост; 
- е трансцендентален, не емпиричен; 
- няма дименсия; 
- няма същност; 
- просветва само и единствено в контекста на светоносност; 
- е квантов, не корпускулярен; 
- не е частен (партикуларен) – е само(то) цяло; 
- е синтетичен, не аналитичен; 
- е сингуларност, не плуралност; 
- е различие, не идентичност; 
- е виртуалност, не реалност; 
- е формален, не материален; 
 - е аподиктично даден, не асерторично припознат; 
- е интроверсен към простото и самоочевидното, а не екстро-

версен в аспекта на сложното и множественото; 
- е екстатичен, не статичен; 
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- е нещо сходно с първоелементите dharma в будистката 
философия53. 

 
„Не” на абсолютизацията на антропния принцип в 

психологията. Съзнанието за феноменологичната психология е 
чисто, то не съвпада изначално с формата на антропоса. Вече 
неколкократно изтъквах, че трансценденталната философия в пара-
дигмален аспект е един съвсем отделен, различен от емпиричната 
наука начин на гледане на даденото съобразно формата на 
оцелостяването му. Съзнанието в смисъла на феноменологията не е 
нещо отделно от и поради това взаимосвързано със света – чисто и 
просто в идеалния (редуктивен) случай на аперцепцията светът се 
осветява съзнателно и никак иначе. Съзнанието не е чисто и 
просто „човешки феномен”, поне за философията. В различни 
контексти и парадигми това се защитава от философски колоси като 
Платон, Кант, Бъркли, Фихте и Хегел. Напротив, феноменологично 
правомерно е да се каже, че феноменът „човек” е осветен в 
съзнанието, той няма как да се яви светово, освен чрез съзнанието. 
(Образцовият конститутивен екзистенциал Dasein при Хайдегер 
доста често прибързано и некоректно се превежда в някои 
източници като „човешко налично битие”). Съзнанието е не просто 
една от световните реалности, то е именно виртуално, понеже е 
конститутивността на експеримента да бъдеш световен, да 
присъстваш като някакъв, самоидентичен, но и парадоксално 
изоставайки от себе си. Съзнанието е концепт, който се привиле-
гирова за нуждите на философията, за да се изясни общият 
случай, при който изобщо се случва виртуална нагледна 
единственост. Едва в границите на една такава единственост 
може да бъде забелязан феноменът „човек”, но никога като 
извечно метафизичен род или особено битие от натуралния 
порядък на света, както считат емпиричните науки, базирани 
на индуктивен принцип. Човешкото битие според основните 
феноменологични направления се конституира: трансцендентално-
редуктивно, съобразно интенционалните актове на чиста 
психологична аперцепция (Хусерл) и тогава, когато се конституира 
интерсубективността като възможен модус на апрезентативно съ-
преживяване с другите, вкл. и в аспектите на телесност и плътскост 
                                                            
53 По визирания въпрос – вж. книгата на Щербатской, 1988: 80-91; 112-145, както 
и интернет-сайта http://cebudiz.blogspot.com/ с редица публикации на Алесиян 
Пацев по темата. 
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(Хусерл, М. Мерло-Понти); или екзистенциално-аналитично, като 
най-присъщата проективна възможност на Dasein (Хайдегер), като 
същевременно се отчита факта, че то не е равно на Dasein. Няма 
такъв трансцендентален или екзистенциален аспект на теорети-
зиране, съобразно който на човека и в частност на човешката 
психика да се приписва самоцелен природно-родов или социален 
произход. Няма и психика, инкорпорирана в индивида или рода с 
техните специфични конфигурации, доколкото рефлексията изисква 
конститутивност на експеримента да бъдеш световен, да присъст-
ваш като някакъв, в хоризонта на избор, респ. и обстоятелствена 
тематизация на собствената си представа за принадлежност към 
човешката общност. За една трансцендентално-критична рефлексия 
която и да е принадлежностна нароченост, вкл. и антропно-
хуманистичната като базова за толкова много науки и обяснителни 
схеми, е подвъпросна и подлежи на деструкция. Такава е същността 
на Хусерловия редуктивен метод епохЕ, представляващ въздържане 
от позитивно-метафизични съждения относно статуса на обектите, с 
които отъждествяваме едно или друго от явяващото се в чистия 
наглед. Епохе е нагледен пример за екстатираща деструкция дори и 
на най-непоклатимото доверие – това че сме хора в най-витално 
онтичния смисъл на тази принадлежност, това че човешката 
общност е обективно реална структура с произход в натуралното (а 
не ейдос на „жизнения свят“  или чист феномен), това че сме 
личности, емпирични субекти, притежаващи живот на Аза всякога и 
необходимо свързан с душевно-телесната органика, и най-сетне че 
биографията ни има абсолютен смисъл в хода на световна или 
родова история, в границите на една епоха, която е общочовешко 
съвремие, и на която сме емпирични представители. Методът 
епохЕ, редуктивен спрямо всяка възможна емпирично-индуктивна, 
частна подредба, заскобява епохата с целия й предвзет нормативи-
зъм, отпращайки предрешените въпроси за фаталността на психо-
физичната ни детерминираност, включително и в полето на пси-
хологичното изследване – към генеалогията на всякога новото 
проблематизиране и търсене на все по-нови и евентуално по-
радикални критични решения спрямо човешкия субстратно-
органичен проект и неговите бъдещи конфигурации и предназна-
чения.  

Във феноменологичен аспект, поради гореизложените 
метод(олог)ични съображения, се оказват неправомерни субстан-
циалността на психиката като „човешки феномен”, субстан-
циалното единство на психологичната личност в смисъла на 
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предустановена идентичност, генетично изхождаща от наслед-
ствени или социални фактори, както и доказателствата за 
„вътредушевна емпирия”, продиктувани от илюзията на интро-
спективното „самонаблюдение” като в крайна сметка фалшива 
индуктивна рефлексия. Нека специално погледнем механизма на 
интроспекцията, създаващ такава голяма увереност в емпиричната 
непосредственост на т.нар. „вътрешен живот” на психичната 
реалност, продиктуван от индивидуалното самонаблюдение. Всяка 
една емпирична интроспекция на съзнанието указва, че все пак 
съществува наблюдаем обект на метода, чието битие се полага като 
ноуменално реално съобразно една вътрешна и отнасяща се към 
самата себе си структура на съзнанието a priori. Едва ли емпирич-
ната психология има предвид по-убедителна сфера за легитимиране 
на вътрешния живот, неговото наличие и пикантността на нуждата 
за неговите изследвания, от онова, което ни разкрива интроспек-
тивното наблюдение. Така, обаче, се допуска по-дълбоко заблужда-
ващ (и точно затова незабележим за феноменологично неизкуше-
ния) пласт на субектна обективация, създаваща илюзия и под-
веждащо метафизично доверие у изследователя относно извечната 
емпирична „субектност” на субекта, обитаващ своето особено 
„вътрешно пространство”, чиято интериорност съжителства, но 
никога не се припокрива с която и да е друга душевност. Но 
подобна „субектност” не е гарантирана по самата си изходна 
предпоставка: емпиричният психолог приема постоянство на лич-
ността в пространството и времето без да отчита факта, че 
пространството и времето не са онтологично статични, а дина-
мични величини, които рефлектиращото съзнание конституира 
съобразно чистото разгръщане на всеки възможен наглед тук-и-
сега, трансцендентално. Следователно всяка възможна предметност, 
дори и особеният феноменален статут на психичната идеация, не се 
разполага в абсолютния онтологичен модус на пространството и 
времето (на психиката), а е наблюдаема в чистата емпирия на 
нагледа, рефлексивно-съотносително спрямо една нагледна естети-
ка a priori. Азът на аперцепцията никога не е тъждествен с Аза на 
самонаблюдението. „При интроспекцията на простото Аз – 
отбелязва Ив. Стефанов, – при смяната на представите няма 
корелат на сравнението, различен от Аза като самосъзнание 
(подч.м. – И.Л.). Затова не е възможно непосредствено само-
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познание на субекта.”54 Субектът е трансцендентален във всеки 
отделен момент от интроспекцията. 

Така „човешко съзнание” се оказва само едно възможно 
название на чистото (трансцендентално) съзнание, а феномено-
логията нагледно представя критика на антропния принцип в психо-
логията, чиито последици не следва да задължават психологията с 
натурални или културални детерминанти на човешкия проект откъм 
нерефлексивните модуси на обвързаност на субекта с фатализираща 
субстанция. 

 
*** 

 
Навярно на prima vista внушенията от заглавието на тази 

студия не биха допуснали у читателя последвалата изява на висш 
теоретизъм, демонстрирана в параграфите на изложението й. Но 
предложената изследователска демонстрация се оказа и такава на 
школуваност в езика и многообразните контексти и авторитети на 
метода, която няма как да не се отрази на неговото предстоящо 
споделяне със студентската аудитория, понеже носи в себе си 
именно учебно-методически заряд и е известен гарант за постигане 
както на някои формални, така и най-вече на съществено съдър-
жателните цели на обучението. Наред с така нужните изследо-
вателски теоретизации, представени на тези страници главно за 
специалистите, съм изготвил и хорариумната разпределеност на 
учебната програма по теми/авторитети и в рамките на лекции и 
семинарни упражнения. Позволявам си за повече яснота и 
прегледност на учебно-методичната последователност на темата да 
представя програмата като приложение към студията, за да 
финализирам в един по-тривиален аспект ефектите от навярно 
предозираното теоретично натоварване. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 
А. ЛЕКЦИИ 

 
№ ТЕМА Часа 

1 
Извори на феноменологичното мислене: Хюм – критика 
на причинността и крайният субективизъм на моралната 
оценка. 

1 

2 

Извори на феноменологичното мислене: Кантовата 
критика на възможността на метафизиката да бъде наука 
за света “сам по себе си”. Трансцендентална аперцепция. 
Наглед. Феномен и ноумен. Относно една възможна 
критика на Кантовия априоризъм. 

2 

3 
Извори на феноменологичното мислене: Хегел  – 
Феноменология на духа. Феноменологията – философска 
наука за съзнанието като фундаментално себеполагащо 
се. 

1 
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4 
Извори на феноменологичното мислене: Дескриптивната 
психология на Франц Брентано. За възможността на 
психологията да бъде неемпирична наука. 

1 

5 

Трансценденталната феноменология на Едмунд Хусерл – 
исторически предпоставки за възникване и необходимост 
на метода в светлината на критиката на самата “критика 
на чистия разум”. Същност на чистата наука за 
съзнанието и нейните основания в психологическата 
интроспекция. 

1 

6 

Структура и основни категории на трансценденталната 
феноменология. Феноменологична аперцепция. “Жизнен 
свят” в Хусерлов смисъл. Феноменологичната дефиниция 
на чистото съзнание. Поток на съзнанието. 
Интенционалност на съзнанието.  

2 

7 

Структура и основни категории на трансценденталната 
феноменология. Конститутивност в границите на 
хоризонта на аперцепцията. Ноезис и ноема. 
Трансцендентална аподиктичност на аперцепцията и 
стерилност на нагледната явимост.  

3 

8 

Структура и основни категории на трансценденталната 
феноменология. Регионални онтологии. 
Феноменологично епохЕ. Същност на метода на 
трансценденталната редукция. Понятие за 
трансцендентален субект. Трансценденталност при Кант 
и при Хусерл (компаративен анализ). Понятие за 
феномен при Кант и при Хусерл (компаративен анализ). 
Методологични особености на виртуалистката 
парадигма в психологията (В. Канавров, Г. Донев, И. 
Лазаров). Ейдос. Трансценденталната феноменология 
като философска и психологическа ейдетика. 

4 

9 

Екзистенциалната феноменология на Мартин Хайдегер. 
Специфики на трансценденталния и екзистенциалния 
планове на изводимост на феномена. Налично тук-битие 
Dasein като фундаментален екзистенциал. Основни 
понятия на екзистенциалната аналитика в светлината на 
хоризонта на отстоянията, зададен от Dasein. Видове 
екзистенциали. Херменевтиката и фундаментална 
онтология. Конститутивност и дескриптивност – 
методологични последствия с оглед на деструкцията на 
метафизическия начин на мислене и едно възможно 
бъдещо „изчезване” на емпиричната психология 

 
 
 
 
5 
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10 Постфеноменология в традицията на екзистенциализма 
на ХХ век (Г. Марсел, Ж.П. Сартр).  3 

11 
Постфеноменология в традицията на дискурса за Другия 
и „философия на различието” (М. Мерло-Понти, Е. 
Левинас и Ж. Дельоз). 

 3 

12 

Постфеноменологията в традицията на 
деконструктивистката парадигма от „Гласът и 
феноменът” нататък (Жак Дерида). „Игровият 
хипертекст” и за психологиите в контекста на 
постмодерността. 

 3 

13
. 

Постфеноменологията в традициите на херменевтиката и 
„конфликта на интерпретациите (Х.Г. Гадамер и П. 
Рикьор). 

1 

 Общо 30 

 
Б. СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 
 

№ ТЕМА Часа 

1 
Увод в трансценденталното и феноменологично мислене 
– немска класическа философия (И. Кант, Г.В.Ф.Хегел). 
Основни идеи в „Критика на чистия разум” и 
„Феноменология на духа”. 

5 

2 
Основни идеи и понятия на трансценденталната 
феноменология (Е. Хусерл) и феноменологията на 
възприятието (М. Мерло-Понти). 

5 

3 

Базови идеи и понятия на екзистенциалната 
феноменология. „Битие и време” (М. Хайдегер) – 
основополагащи екзистенциали. „Битие и нищо” (Ж.П. 
Сартр) – екзистенциално разбиране за битието на 
съзнанието. 

5 

 Общо 15 

 
Ниво 
3.1. Предпоставки: Необходимите знания на студентите в 

началото на изучаване на тази дисциплина са свързани с усвояване 
основни авторитети и учения от история на психологията, както и с 
история на философията и систематична философия в първи курс на 
бакалавърската степен на обучение. Препоръчително е студентите 
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да са се запознали с някои известни текстове от историята на 
философията, свързани с Кант и големите авторитети след него. 
Необходима е и нагласа към четене на книги и учебници от 
областта на критическата философия и хуманитаристиката. 

3.2. Цели и задачи: Очаква се в резултат на изучаването на 
„Феноменологична психология” студентите да развият своите 
знания в областта на антиметафизическото философско-критично 
отношение към света и трансценденталната психология. Целта на 
обучението е да се изградят у студентите умения за феномено-
логично философско и психологическо мислене във вариантите му 
на трансцендентална и екзистенциална феноменология, които да 
способстват за тяхната професионална реализация и личностното 
им утвърждаване. Познанията по тази дисциплина ще им помогнат 
за изграждането на една цялостна представа за субекта, съзнанието 
и неговите феномени в границите на виртуалистката парадигма, 
алтернативна на реалистично-емпиричната и некритична психо-
логия. 
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РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА ПРОГРАМА  
ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА  

СЪС ЗАВИСИМОСТ КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
 

Ваня Динева 
Център за психично здраве, Русе, България, vania_dineva@abv.bg 

 
Summary: The paper presents a psychosocial rehabilitation program 

developed for psychoactive substances dependent persons within Ruse region, 
as well as a study of the approbation effects in practice. The methodology of 
working with addicts is based on the interactive training and psychosocial 
interventions. The main methods are Motivational Interviewing, Cognitive 
Behavioral Therapy, Solution Focused Brief Therapy, case management (care 
coordination), training for acquiring a diverse social skill, social consulting and 
therapy. The analyses of the program outcomes lead to the conclusion that the 
program is a properly working structure within the system of cares provided to 
the psychoactive substances addicted persons.  

Keywords: psychoactive substances, addiction, psychosocial rehabilitation 
 
През последните 10–15 години проблемите свързани с употре-

бата, злоупотребата и зависимостта към психоактивни вещества 
(ПАВ) са във фокуса на вниманието на обществеността в град Русе - 
общински и областен център, ситуиран в Североизточна България и 
с рисково географско разположение като транспортен коридор по 
пътя на нелегалните вещества. За мащабите на явлението са 
показателни данните от Годишните градски доклади за ситуацията 
свързана с наркотиците в град Русе 2005 – 2008 г., които сочат, че 
докато през 2004 г. първата употреба на легални вещества (тютюн) 
е на 12 години, а на нелегални ПАВ (марихуана, амфетамини/ 
екстази) - на 15 години, то през 2007 г. се понижава възрастовата 
граница (тютюн – на 9-годишна възраст, марихуана – на 11 години, 
амфетамини/екстази – на 14 години) [3, 22; 6, 18]. В сравнение с 
2004 г. когато делът на младите хора с актуална употреба на 
алкохол е 35.0 %, то през 2007 г. той вече нараства на 51.0 % [3, 23; 
6, 18]. Прогресивно се увеличава не само проблемната употреба 
(през 2003 г. – 950, 2005 г. – 1400, а през 2007 г. – 3900 регист-
рирани случаи) и интравенозният прием (през 2003 г. – 60, 2005 г. – 
65, а през 2007 г. – 75 случаи) [2, 25-26; 4, 24-25; 6, 19-20] сред 
лицата между 20 и 29 години, но и броят на осъдените за 
престъпления, свързани с ПАВ (през 2003 г. – 23, 2005 г. – 42, а през 
2007 г. – 71) [2, 39; 4, 38; 6, 32], на търсещите лечение за първи път 
(през 2003 г. – 315, 2006 г. – 389, а през 2007 г. – 417), както и на 
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всички потърсили лечение (през 2003 г. – 805, 2005 г. – 871, а през 
2007 г. – 920) [2, 27; 3, 26; 4, 22; 6, 21]. При това в град Русе реално 
работещите институции в областта на зависимостите са Преван-
тивно информационен център (ПИЦ), Център за психично здраве 
(ЦПЗ) и амбулаторни психиатрични практики към Регионалната 
здравноосигурителна каса. 

От началото на създаването си през 2004 г. в рамките на три 
години дейността на ПИЦ е фокусирана върху първична, вторична 
и третична превенция. В началото на 2007 г. поради липса на 
финансиране практически спират интервенциите за злоупотребя-
ващи и зависими към ПАВ лица. 

Дейността на амбулаторните психиатрични практики в гр. Русе 
е насочена към преодоляване на абстинентните симптоми при 
зависимите. Но поради наличието на специализирано отделение в 
града пациентите се препращат за провеждане на стационарно 
лечение в контролирана среда. 

Дейността на ЦПЗ, в частност на специализираното отделение 
за лечение на зависимости е насочена към изпълнение на програми 
от грижи за детоксификация, мотивационна работа, индивидуално и 
фамилно психологично консултиране. Тъй като в град Русе и 
околностите не съществува рехабилитационна програма за тези 
пациенти, реално след изписването им от отделението те са насоч-
вани към подобни програми, функциониращи предимно около и в 
гр. София. Това определено затруднява не само тях, но и техните 
близки предимно от финансова гледна точка, защото за участие в 
нерезидентна програма е необходимо осигуряване на квартира и 
разполагане с ежедневни средства за преживяване, а резидентните 
програми са платени. В резултат интервенциите приключват с 
фазата на детоксификация, която не се счита за завършен лечебен 
процес, а е само подготовка за същинското лечение. 

Видно е, че до 2007 г. в Русенски регион съществуващите 
възможности за зависимите са главно адресирани към терапевтични 
подходи, разположени предимно в психиатричната мрежа като 
липсват извънболнични и дългосрочни рехабилационни програми. 
Това наложи необходимостта да се разработи рехабилитационна 
програма, съответстваща на належащата за Русенски регион 
потребност от предлагането на интегрирани качествени услуги за 
лица със зависимост към ПАВ и създаване на липсващото звено в 
последователността от грижи при тези хора. 

Основната цел на програмата е да се подпомогнат участ-
ниците в нея да подобрят качеството на своя живот и психосо-
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циалното си функциониране, след като са преминали през терапев-
тични програми от грижи за детоксификация и биомедицинска 
стабилизация. Същата може да се реализира с изпълнението на 
следните задачи: 

- предлагане на цялостно обслужване според конкретните 
потребности на пациентите; 

- осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща раз-
витието защитена среда, при отчитане на рисковите фактори; 

- оценка вида и тежестта на проблемите, потребностите и 
възможностите на пациентите; 

- запознаване с конкретните нужди и житейски цели на 
пациентите според сферите на функциониране; 

- планиране, реализиране и мониториране на конкретни 
интервенции според установените проблеми; 

- за всеки пациент изготвяне на индивидуален план за грижи и 
развитие, реализиране на същия и оценка на резултата; 

- оказване на социална подкрепа чрез участие в живота на 
общността и възможности за организиране на времето; 

- оказване на семейна подкрепа за семействата и значимите 
близки хора на пациентите. 

Целевите групи, към които е насочена програмата са: 
- психиатрични пациенти на възраст между 18 и 65 години с 

рисково дисфункционално поведение и уточнена диагноза (според 
МКБ-10) „Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 
употреба на психоактивни вещества”, които искат да работят върху 
уменията си за самостоятелен живот и социално включване; 

- семействата и значимите близки на преките участници в 
програмата. 

Методиката на работа с целевите групи се базира на интерак-
тивно обучение и психосоциални интервенции. 

За осъществяване на основната цел се предвижда използването 
на следните методи: 

- мотивационно интервюиране, когнитивно поведенческа 
терапия и фокусирана към решения кратка терапия, които 
съобразно потребностите на пациентите и техните семейства са 
приложени в индивидуален и фамилен формат; 

- водене на случай (координиране на грижи) чрез „работа в 
мрежа” за оказване на практическо съдействие при решаване 
специфичните проблеми на зависимите; 

- тренинг за обучение в широки социални умения, насочен към 
изпълнението на конкретни практически задачи, свързани с реални 



 289

ситуации и предназначени да съдействат за постигане на лично-
стово и социално развитие чрез преживелищен опит и усвояване на 
умения за по-нататъшно житейско справяне. 

- социално консултиране и терапия, подкрепящи остатъч-
ните ресурси и здравите аспекти на пациентите от една страна чрез 
консултиране по актуални текущи проблеми, свързани с 
функционирането им в социума и обучение в умения с конкретна 
насоченост за търсене и намиране на работа, а от друга страна както 
чрез участието им в различни тематични социализиращи групи за 
развиване на функционални социални умения (готварство, хигиена, 
битов труд, цветарство, зеленчукопроизводство), така и за 
поддържане на личните интереси и общуване чрез хоби, арттерапия 
и музикотерапия. 

Програмата се основава на няколко основни принципи на 
работа - доброволност на участието; равенство между половете; 
конфиденциалност на информацията; зачитане правото на мнение и 
уважаване личността на зависимите и техните значими близки; 
стройна система на поощрения и санкции при спазване/неспазване 
на приетите от всички правила и норми на поведение. 

Основните дейности се осъществяват от мултидисциплинарен 
екип, който включва психиатър, психолог, социален работник, 
медицинска сестра/фелдшер, трудотерапевт и други при необходи-
мост. Те са фокусирани върху структурирано интерактивно групово 
взаимодействие и включват: 

- сутрешна и вечерна среща – провеждат се ежедневно в 
определено време и определен ред, при което се редуват когнитивно 
и емоционално научаване; 

- форуми по конкретна тема - насочени към дискусия на теми 
от практическо значение за зависимите. Последните персонално във 
времето извършват самостоятелен избор на тематиката и предлагат 
на общността провеждането на форум. При това със съдействие на 
персонала се осигуряват необходими литературни източници и 
материали; 

- общо събрание - обсъждане и изясняване на обстоятелствата 
и вземане на съответно решение по повод отрицателни постъпки и 
инциденти. Основната цел е по посока на поведенческа 
реконструкция; 

- групов тренинг за обучение в социални умения, чието 
тематично съдържание е предварително планирано със съответна 
последователност, брой занятия, поставени цели, задачи за изпъл-
нение и очаквани резултати; 
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- индивидуални интервенции със зависимите - провеждат се 
съобразно съществуващите конкретни персонални проблеми; 

- фамилни интервенции със семействата и значимите 
близки – провеждат се ежеседмично, а при нужда и по-често. Целта 
е те да бъдат стимулирани към описание на своите реакции, 
действия и отношения във връзка с очакваното им или актуално 
участие за подобряване функционирането на семейната система; 

- трудова рехабилитация - насочена към формиране на базис-
ни навици и умения при преките участници. Тя включва както 
функционална (готварство, хигиена, битов труд и др.) и 
занимателна (поддържане на личните интереси и общуване чрез 
хоби или арттерапия) трудотерапия, така и музикотерапия 
(създаване на навици за слушане на музика и пеене, релаксация чрез 
музика); 

- социални интервенции – подпомагане в професионалната и 
трудова реализация (обучение в умения с конкретна насоченост за 
търсене и намиране на работа, регистрация в Бюро по труда, 
застъпничество за завършване на образование, включване в 
квалификационни курсове, търсене, намиране, договаряне и 
започване на подходяща работа и др.); 

- организиране на свободното време - участие в спортни дей-
ности, закаляване на организма чрез различни физически упражне-
ния, организиране на спортни мероприятия, занимателни тихи игри, 
посещения на културни мероприятия, организиране на разходки, 
излети, екскурзии и др.; 

- спешни и кризисни интервениции - при наличие на срив в 
годността за справяне с възникнала житейска ситуация се включва 
екип от психиатър и психолог; 

- подкрепящи медицински дейности – при необходимост 
осъществяване на контакти и насочване към конкретен специалист. 

- мониториране употребата на ПАВ чрез уринни/колоримет-
рични тестове. При положителен резултат следва насочване към 
професионалист за работа с мотивацията и към групова работа за 
превенция на срив и рецидив.  

Графикът на различните дейности е детерминиран от логиката 
на тяхната последователност, ежемесечното работно разпределение 
на човешките ресурси и наличните пространствени възможности – 
размери и достъп до съществуващите помещения. 

Ролята на екипа във формираната общност е свързана с 
вземането на решения по всички въпроси, касаещи статуса на 
участниците в програмата, терапията и др. Заедно с това те се 
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явяват като поведенчески модел за подражание с демонстриране на 
житейски принципи, които се възпитават в терапевтичната среда. 

Статусът на зависимите се определя от техния персонален 
прогрес до който са достигнали в програмата, свързан с различни 
отговорности: 

- наставничество и оказване на съдействие при адаптацията на 
новите членове; 

- конфронтиране на негативното поведение и предаване инфор-
мацията на персонала; 

- имащи отношение към координиране на дейностите в общ-
ността – хигиена, спазване на дневния режим, изнасяне на семи-
нари, водене на тематични групи, трудотерапия и др. При това 
всеки отговорник в рамките на 1 месец набелязва, разпределя и 
следи изпълнението на задачите, контролира междуличностните 
конфликти, отчита извършеното на член от екипа. 

За всеки отделен участник се определя координатор на грижи 
(водещ на случай) - член на екипа, чиято основна задача е да 
синхронизира работата на отделните професионалисти от персо-
нала, различни служби и институции в общността, членовете на 
семейството. Координаторът оценява потребностите на зависимия и 
с негово участие изготвя индивидуален план за грижи и развитие, 
който включва следните компоненти: идентифициране на проблема, 
цел, задачи, индикатори за постигане на целта. Индивидуалният 
план подлежи на периодично преразглеждане, пряко детерминирано 
от постигнатите цели и необходимостта от поставянето на нови 
такива. 

За всеки зависим се изготвя лично досие съдържащо доку-
менти по приемането в програмата, епикризи от проведени лечения, 
индивидуален план за грижи и развитие, оценка на същия, доклади 
по различни поводи (инциденти, нарушения и и др.), протоколи от 
проведен мониторинг за употреба на ПАВ и всички други персо-
нални документи свързани с неговия статус. Събраната информация 
служи за проследяване на индивидуалното развитие. 

Тази програма послужи като основна рамка в разработването 
на проектна концепция за създаване на Дневен център, Защитено 
жилище и Обществен информационен център за зависими лица. Тя 
спечели финансиране по програма ФАР1 и се реализира в периода 
01 април 2008 г. – 31 май 2009 г.. При това водещата организация в 

                                                 
1 Phare 2005/Deinstitutionalisation/GRANTS, BG 2005/017-353.01.02 
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създаването на тези структури беше Център за психично здраве - 
Русе в партньорство с Община Русе и представители на несто-
панския сектор. В рамките на първите 4 месеца се ремонтираха 
помещения на територията на ЦПЗ и така се обособиха: 

- Дневен център с максимален капацитет до 25 места, разпо-
лагащ с оборудвана кухня, обща зала за различни мероприятия, зали 
за индивидуална и групова работа, кабинети на психиатър и 
психолог; 

- Защитено жилище с капацитет 8 места, разполагащо с 4 стаи 
по 2 легла във всяка и 2 бани с тоалетна; 

- Обществен информационен център, разположен в едно от 
помещенията на Дневния център, осъществяващ превантивни 
дейности в контекста на промоция на психичното здраве и обслуж-
ващ представители на различни обществени групи чрез осигуряване 
на информация за предоставяните услуги, както и насочване на 
потенциални потребители към тях. 

През следващите 10 месеца на съдържателно и структурно 
ниво организацията и изпълнението на дейностите в Дневния цен-
тър и Защитеното жилище се осъществиха съгласно разработената 
програма. По този начин последната се реализира до 31 май 2009 г.. 

В рамките на този период се наложиха промени само в при-
мерния график на дейностите. При това се изготвиха 2 графика – по 
един за Дневния център и Защитеното жилище като последния е 
пряко свързан с денонощното пребиваване на зависимите в 
жилището и включва дейности и през почивните дни (предимно от 
битов характер). 

По отношение на приемането и напускането на Дневния 
център и Защитеното жилище се въведоха поредица от изисквания 
към потребителите на услугите. Те бяха концептуално съобразени 
със спецификата на целевата група. 

За подобряване на професионалната компетентност и създа-
ване на предпоставки за качество на дейностите, в рамките на 
практически ориентирани тренинги работния екип е допълнително 
обучен по посока на: 

- първоначална оценка на състоянието, нуждите и хода на 
интервенцията - EuropASI и други инструменти; 

- контрол върху употребата на психоактивни вещества; 
- работа с групи зависими пациенти; 
- мотивационни подходи в работата със зависими пациенти. 
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Дейностите стартираха с 15 зависими и постепенно във вре-
мето до 31 май 2009 г. през тях преминаха общо 36 души (5 жени и 
31 мъже). Данните сочат, че: 

- участниците са разпределени в 5 възрастови групи като най-
голям е процентът на преминалите между 40 и 49 години (36.1 %), 
следвани от тези във възрастовите групи 30 – 39 години (27.8 %), 18 
– 29 години (19.4 %), 50 – 59 години (11.1 %), а най-малък е делът 
на лицата между 60 и 65 години (5.6 %); 

- 61.1 % са със „Синдром на зависимост към алкохол”, 33.3 % 
със „Синдром на зависимост към опиоиди” и 5.6 % със „Синдром на 
зависимост към амфетамини”; 

- 86.1 % от преминалите са безработни, 8.3 % са инвали-
дизирани за хронично соматично заболяване и 5.6 % са пенсионери; 

- най-голям е процентът на зависимите със средно образование 
(52.8 %), следвани от тези с основно (38.9 %) и висше (8.3 %); 

- 58.4 % са семейни, 33.3 % - несемейни, а 8.3 % - разведени; 
- в хода на дейностите фамилна работа е осъществена с 12 

значими близки на зависимите в рамките на 4 семейства като част 
от целевата група; 

- 38.9 % са напуснали преждевременно програмата по различни 
причини, а задържалите се в нея са 61.1 %; 

- при 86.1 % от задържалите се в програмата не са отчетени 
рецидиви. 

При проследяване резултата от терапевтичните интервенции 
по отношение удовлетвореността на зависимите при постигане на 
персоналните цели от индивидуалния план за грижи и развитие 
данните сочат: 

- пълна удовлетвореност – 0.0 % 
- в достатъчна степен – 77.8 % 
- в недостатъчна степен – 22.2 % 
- пълна неудовлетвореност – 0.0 %. 
В процеса на работа за задоволяване здравните потребности на 

преките участници в програмата е осъществена връзка с различни 
медицински специалисти предимно за съществуващи хронични 
соматични заболявания. Зависимите са регистрирани в Бюро по 
труда и са подпомогнати при търсенето на работа. В рамките на 2 
месеца беше осигурена временна заетост в дърводелски цех за една 
част от тях, а в края на периода един от зависимите е със сключен 
трудов договор на половин работен ден. 

В предвид позитивното влияние на рехабилитационната про-
грама върху целевата група и постигане на предварително очак-
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ваните резултати дейностите на Дневния център и Защитеното 
жилище получиха одобрение за тяхното продължаване. При това 
със заповед № РД01-436/15.04.2009 г. и № РД01-453/22.04.2009 г. 
на Агенция за социално подпомагане се разреши откриването 
съответно на Защитено жилище (с капацитет 8 места) и Дневен 
център (с капацитет 15 места) като делегирани държавни дейности. 
По този начин разработената програма за психосоциална рехаби-
литация продължи да се реализира след 31 май 2009 г. под формата 
на социална услуга в общността съгласно Закона за социално 
подпомагане и към настоящият момент функционира като такава. 

Създаденият Обществен информационен център не продължи 
своето съществуване поради липса на финансиране за неговите 
дейности. При това помещението, в което той беше разположен се 
обособи като зала за провеждане на арттерапия с потребителите на 
Дневния център и Защитеното жилище. 

По отношение на наблюдаваните в хода на дейностите тенден-
ции може да се обобщи, че: 

- участниците проявяват активност при споделянето на свои 
лични наблюдения, опит, преживявания, емоции и конфликти; 

- процесуалното структуриране на ежедневието предоставя на 
зависимите възможност както за изясняване и отработване на 
преживени конфликти и негативни емоции през изминалия ден, 
така и за развиване на екипно чувство; 

- творческото участие в дейностите стимулира участниците в 
усвояване на норми за общуване, умения за конструктивно реша-
ване на спорове и конфликти, стремеж да бъдат по-добри и успеш-
ни в личното си представяне и във взаимоотношенията си; 

- откровено сътрудничество от страна на зависимите в дого-
варяне на организационни въпроси; 

- недостатъчна мотивация у някои зависими към промяна и 
усвояване на социално компетентно отношение, както и елементи 
на омаловажаване на съществуващия персонален проблем; 

- проявена активност само от някои семейства и значими 
близки на участниците. По-голямата част от тях показват явно 
нежелание и съпротива за ангажирането им в терапевтичния процес. 

Реализираната и описана в настоящата разработка програма е 
първата в България делегирана държавна дейност под формата на 
Дневен център и Защитено жилище в областта на психосоциалната 
рехабилитация при зависими към ПАВ. Този факт предполага, че 
при постигане на достатъчно добри резултати във времето тя има 
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шансове да се приложи не само на регионално, но и на национално 
ниво.  
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Summary: The paper focuses on the effectiveness of a psychosocial 

rehabilitation program developed for psychoactive substances addicted persons. 
The investigation steps on the following methods: EuropASI, documentary 
method, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), as well as the Newcastle scale 
for cognitive impairment. The study was conducted with 30 individuals, who 
participated and completed the program, and 25 control cases which were not 
involved in the program for different reasons. Immediately after joining the 
detoxification treatment program and prior to any psychosocial rehabilitation 
phase, all participants were tested with regard to the type and severity of their 
psychosocial dysfunctioning, and in the end of the 18th month these indices were 
tested and measured again. The results show that the participation in the 
program raises the social functioning level of the addicts. 

Keywords: psychoactive substances, addiction, psychosocial rehabilitation 
 
В обществото масово е разпространено негативно отношение 

към зависимите, както и очаквания, че всеобхватните проблеми, 
които те създават могат да се разрешат с действията на органите на 
реда и правната система. Сред пострадалите близки и семейства 
битува вярването, че морализаторството и еднократният епизод на 
лечение ще ги избави от това бреме и когато се налагат повторни 
епизоди на лечение те вече не само са разочаровани от своя зависим 
близък човек, но заедно с това не вярват и в ефективността на 
лечебната система. Може да се каже, че всичко това се дължи 
предимно на непознаване същността на зависимостта към психо-
активни вещества (ПАВ), а от там и на нереалистичните очаквания. 
Много хора поставят равенство между зависимостта и приемането 
на каквото и да е ПАВ и затова очакват, че със спиране на 
употребата зависимостта трябва да се излекува бързо, без да си 
дават сметка за необходимостта от постигането на промяна в 
цялостния жизнен стил на зависимия индивид. 

Всъщност при зависимите приемането на веществото заема 
централно място в техния живот като всички други ценности 
(работа/училище, семейство и др.) са изместени и е налице дефицит 
в уменията за ежедневно житейско справяне. При спиране на 
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употребата е необходимо времето да бъде запълнено с нови 
поведения. Затова целта на лечението е зависимият не само да спре 
приемането на вещества, но и да се върне към социално приемливо 
функциониране в семейството, на работното място и в обществото. 

Може да се каже, че лечението на зависимите е многопосочно, 
тъй като е свързано със соматични, психиатрични, психологични, 
семейни, социални проблеми и затова то включва биологични 
(медикаменти), психологични и социални интервенции [1, 1-2]. 
Провежда се в различни условия (резидентни или извънболнични 
програми), но принципно неговата същност е в постигането на 
позитивни поведенчески промени в живота на зависимите и подоб-
ряване нивото на тяхното социално функциониране [5, 226 - 240]. 

Според данните от Годишен доклад по проблемите свързани с 
употребата на наркотици в България – 2011 г. в страната 
функционират 10 рехабилитационни програми от резидентен и 
нерезидентен тип с общ капацитет 209 места като 6 от тях са 
ситуирани в София, а останалите в други градове [6, 45-46]. При 
това единствените публикувани данни от проведени проучвания в 
областта на психосоциалната рехабилитация на зависими са от 
терапевтична общност „Феникс”. Те са свързани с критериите 
задържане в програмата и употреба на ПАВ, за които е устано-
вено, че: 

- вследствие на мотивационни интервенции 65,1 % от резиден-
тите успешно завършват програмата (Грошкова, 2008); 

- прилагането на когнитивно-поведенческа терапия с изгот-
вянето на терапевтичен план във връзка с формулировката по 
случай допринасят за неупотреба на ПАВ при 67 % (проследени 
след 18 месеца) от завършилите програмата [2, 132-133]. 

Посочените данни са валидни за програмата на терапевтичната 
общност, но досега реално няма публикувани други проучвания на 
програми, реализиращи се на територията на България и реално към 
настоящият момент в страната изследователската дейност в 
областта на ПАВ е насочена предимно към разпространението, 
нагласите и характеристиките на употребата сред различни възра-
стови групи от населението. 

На местно ниво в Русе към Център за психично здраве 
функционира Дневен център за рехабилитация и ресоциализация, 
който обхваща 30 пациенти от поддържаща програма за лечение с 
метадон. Заедно с това през 2009 г. са разкрити първите и един-
ствени към момента в България - Защитено жилище (с капацитет 8 
места) и Дневен център (с капацитет 15 места), които функционират 
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като социални услуги в общността и са държавно делегирани 
дейности. Социалните услуги в общността се развиха в България 
през последните десет години и са насочени към уязвими рискови 
групи от населението с цел осигуряване на включваща, преодо-
ляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобра-
зена със специфичните потребности на конкретните потребители. 
Дейността на всяка от тях се основава на детайлизирана програма 
от грижи за конкретната целева група, към която е насочена. 
Основният метод на работа е воденето на случай (координиране на 
грижи), чиято цел е оказване на подкрепа за изграждане и включ-
ване на потребителите на услугите в цялостна и работеща мрежа за 
развиване на техните умения, както и практическо съдействие при 
решаване на специфични проблеми. В този смисъл дейността на 
Дневния център и Защитеното жилище за хора със зависимост към 
ПАВ е организирана под формата на програма за психосоциална 
рехабилитация, която се основава на интегриран подход, предпо-
лагащ осигуряване на достъп до разнообразие от различни интер-
венции за целевата група. Нейните основни компоненти са сведени 
до: 

1. Модифициращ, който се основава на поведенческа и лич-
ностна корекция в хода на съвместно ежедневно структурирано 
социално взаимодействие; 

2. Психотерапевтичен, включващ индивидуални и фамилни 
интервенции със зависими и семейства, основани на мотивационно 
интервюиране, фокусирана към решения кратка терапия и 
когнитивно поведенческа терапия; 

3. Обучителен, който се основава на обучение в широки со-
циални умения и се реализира с помощта на групов тренинг за 
личностово и социално развитие чрез опит и преживяване; 

4. Поведенчески, основан на стройна система от поощрения и 
санкции при спазване/неспазване на приетите в началото правила и 
норми на поведение. При това всеки от участниците е модел за 
подражание на останалите; 

5. Социотерапевтичен, който осигурява както постоянна анга-
жираност със стимулиране формирането на социално приемливо 
поведение (включително трудови навици), така и промяна в дина-
мичния стереотип. 

Всичко това предполага, че е налице реална, значима и открита 
за изследване област в сферата на психосоциалната рехабилитация 
при зависими към ПАВ и по-конкретно на първата в България 
програма, която се реализира под формата на социална услуга в 
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общността. От тази гледна точка изследователския интерес е насо-
чен към актуалния въпрос: „Дали прилагането на рехабилита-
ционната програма води до подобряване на социалното функциони-
ране при зависимите, които са я завършили?”, чийто отговор може 
да създаде предпоставки за по-нататъшно развитие в предоста-
вянето на социални услуги за лица със зависимост към ПАВ. 

При това са формулирани следните, подлежащи на проверка, 
хипотези: 

1. Прилагането на програмата за психосоциална рехабилитация 
води до промени в равнището на социално функциониране; 

2. Прилагането на програмата не води до промени в социал-
ното функциониране; 

3. Настъпилите промени в социалното функциониране не са в 
причинно-следствена връзка с програмата за психосоциална реха-
билитация. 

Целта на настоящото изследване е да се оцени ефективността 
на програмата за психосоциална рехабилитация при пациенти със 
зависимост към ПАВ. 

Обект на изследването са пациенти с диагноза “Синдром на 
зависимост към ПАВ” според диагностичните критерии на МКБ-10. 
Обхванати са две групи: 

1. Пациенти, които са били включени и са завършили програ-
мата за психосоциална рехабилитация (експериментална група). 

2. Пациенти, които по различни причини не са били включени 
в програмата (контролна група). 

Предмет на изследването е ефективността на програмата за 
психосоциална рехабилитация при пациенти със зависимост към 
ПАВ относно нивото на употреба на вещества, криминалност, 
здравно (соматично и психично) състояние, семейни/социални 
взаимоотношения, трудова заетост. 

Поставени са следните задачи: 
1. Да се определят включващи и изключващи критерии за 

сформиране на експериментална и сравнителна група; 
2. Да се измери типа и тежестта на нарушенията в психосо-

циалното функциониране при всички пациенти включени в изслед-
ването непосредствено след постъпване на лечение и преди 
започването на каквато и да било психосоциална рехабилитация; 

3. Да се реализира шест месечно проследяване и повторно 
измерване на типа и тежестта на психосоциалните дисфункции при 
двете групи пациенти; 
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4. Да се извърши статистически анализ на резултатите при 
двете групи. 

Използвани са следните методи: 
- европейска версия на специализираното за зависими лица и 

адаптирано за България полуструктурирано интервю EuropASI, 
което в наркологичната практика се прилага като клиничен и 
изследователски инструмент, измерващ вида и тежестта на проб-
лемите във функционирането въобще и през последните 30 дни. 
Неговото основното предимство е, че представя общата картина в 
различни сфери на личностовото функциониране – употреба на 
вещества (алкохол, наркотици), здравни проблеми (медицински и 
психиатричен статус) и социално функциониране (работа, семейни/ 
социални и правни проблеми). Крайният резултат се базира на 5-
степенна скала (няма реален проблем, лек, умерен, значителен, 
сериозен проблем) и се изразява в цифрова величина от 0 до 9, 
която е правопропорционална на тежестта на проблемите при 
интервюирания. Тези оценки се базират върху сведения за количе-
ството, продължителността и интензивността на симптомите в 
рамките на дадена проблемна област; 

- документален метод, имащ за цел набиране на информация 
от официални персонални документи, удостоверяващи статуса на 
изследваните лица; 

- клинични методи - позволяват да се получи възможно най-
точното описание на симптомите при пациента и за значимите 
събития в живота му чрез набиране на анамнестични данни и 
изследване на психичния статус. За целите на настоящото изслед-
ване са използвани Кратка психиатрична скала за оценка BPRS 
(Brief Psychiatric Rating Scale), която оценява тревожност, депре-
сивност, суицидност, вина, враждебност, повишено настроение, 
налудности, халюцинации, подозрителност, ориентация, дезоргани-
зация на речта, отвлекаемост на вниманието, хиперактивност и др. и 
Нюкасълска скала за когнитивни нарушения (Newcastle Scale), 
включваща три области за оценка – обща информираност, памет и 
концентрация. 

Настоящото изследване обхвана период от 4 години. В нача-
лото се определиха включващи и изключващи критерии за сфор-
миране на експериментална (ЕГ) и контролна група (КГ) и на тази 
база в тях текущо се включиха 30 човека в ЕГ и 25 души в КГ. При 
това 76.7 % от ЕГ и 80.0 % от КГ са със „Синдром на алкохолна 
зависимост”, а останалите със „Синдром на зависимост към опиои-
ди”. При двете групи 40.0 % са на възраст между 40 и 49 години и 
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това е най-често срещаният резултат. След тях са изследваните във 
възрастова група 30 - 39 години (30.0 % при ЕГ и 36.0 % при КГ), 
следвани от представителите между 18 и 29 години (ЕГ - 20.0 % и 
КГ - 16.0 %). Най-незначителен процент се отбелязва при възра-
стовите групи 50 – 59 години (ЕГ - 6.7 % и КГ - 4.0 %) и 60 – 65 
години (ЕГ - 3.3% и КГ - 4.0 %). Представителите от мъжки пол са 
най-често срещаният резултат - 83.3 % при ЕГ и 84.0 % при КГ. 
Разпределението на жените е както следва - 16.7 % при ЕГ и 16.0 % 
при КГ.  

Непосредствено след постъпване на лечение в програма за 
детоксификация и преди започването на каквато и да било психо-
социална рехабилитация с всички изследвани лица от двете групи е 
проведена клинична оценка на състоянието, EuropASI интервю, 
проучена е наличната медицинска документация, всички персонал-
ни документи, установяващи актуалния статус и е осъществен 
контакт с хора от техния социален кръг. Това даде възможност за 
събиране на данни, свързани с типа и тежестта на нарушенията в 
психосоциалното функциониране на изследваните. За проверка на 
съвпадението между емпиричните и теоретични разпределения и 
установяване наличието/отсъствието на статистически значима 
връзка е използван Хи-квадрат критерий за съгласуваност на 
Пирсън. Резултатите показаха, че при двете групи между промен-
ливите е налице статистически значима връзка (р < 0.01) за 
съществуваща идентичност в профила на изследваните лица. Това 
даде основание за последващо проследяване с повторно измерване 
на типа и тежестта на психосоциалните дисфункции при двете 
групи и отчитане на съответните промени. При това са използвани 
същите методи и оценъчен инструментариум. 

При ЕГ проследяването се извърши 6 месеца след напускане на 
рехабилитационната програма. Тъй като средния престой на 
изследваните 30 човека от ЕГ е 12 месеца, проследяването за всеки 
от тях се реализира в края на 18-я месец. За да се осигури съпо-
ставимост на резултатите проследяването при изследваните 25 
човека от КГ се реализира също в края на 18-я месец за всеки от 
тях.  

При това резултатите за различните области на личностовото 
функциониране сочат, че в сферата на: 

- медицинските проблеми - при ЕГ се наблюдава намаляване 
в процента на изследваните със значителни (от 13.3 % на 0.0 %) за 
сметка на тези с умерени проблеми (от 10.0 % на 23.3 %). Отчита се 
8.0 %-но нарастване на хората от КГ с леки проблеми (от 12.0 % на 
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20.0 %) при намаляване на тези, при които не са установени такива 
(от 68.0 % на 60.0 %); 

- работа/финансово състояние - докато при КГ не се уста-
новява промяна в разпределението по променливата, то при ЕГ се 
наблюдава 40 %-но намаляване в процента на изследваните със 
сериозни проблеми (от 63.3 % на 23.3 %) за сметка на по-високия 
дял при лицата със значителна (от 6.7 % на 13.3 %), умерена (от 30.0 
% на 40.0 %) и лека (от 0.0 % на 23.3 %) изразеност на същите; 

- употребата на алкохол/наркотици - при ЕГ се наблюдава 
намаляване в процента на изследваните със значителни (от 63.3 % 
на 0.0 %) и сериозни проблеми (от 13.3 % на 0.0 %) за сметка на по-
високия процент при лицата с лека изразеност (от 0.0 % на 76.7 %) 
на същите, а при КГ се отчита 8 %-но повишение в процента на 
значително изразените (от 64.0 % на 72.0 %) и съответно намаление 
на същия при сериозно изразените (от 16.0 % на 8.0 %) проблеми. 
Подобни са данните при ЕГ и по отношение употребата на нарко-
тици – има намаляване в процента на изследваните със значителни 
(от 10.0 % на 0.0 %) и сериозни (от 13.3 % на 0.0 %) проблеми за 
сметка на по-високия процент при лицата с лека (от 0.0 % на 20.0 
%) и умерена (от 0.0 % на 3.3 %) изразеност на същите. А при КГ не 
се установява промяна в разпределението по тази променлива; 

- правните проблеми - при ЕГ има повишаване в процента на 
изследваните, които нямат такива (от 86.7 % на 90.0 %), а при КГ - 
на лицата с лека изразеност (от 12.0 % на 20.0 %) на същите; 

- семейни/социални проблеми – при ЕГ се наблюдава нама-
ляване в процента на изследваните със значителни (от 63.3 % на 
20.0 %) и сериозни (от 20.0 % на 3.3 %) проблеми за сметка на по-
високия процент при лицата с лека (от 0.0 % на 40.0 %) и умерена 
(от 16.7 % на 36.7 %) изразеност на същите. Разпределението при 
КГ има по-различен вид. При него се установява повишаване в 
процента на лицата със сериозни (от 24.0 % на 44.0 %) проблеми и 
намаляване на същия при тези със значителна (от 64.0 % на 48.0 %) 
и умерена (от 12.0 % на 8.0 %) изразеност; 

- психиатрични проблеми - при ЕГ се отчита намаляване в 
процента на изследваните с умерена изразеност (от 80.0 % на 50.0 
%) на тези проблеми за сметка на по-високия процент при лицата с 
лека изразеност (от 20.0 % на 50.0 %) на същите. А при КГ има 
повишаване в процента на лицата с умерени проблеми (от 80.0 % на 
92.0 %) и намаляване на същия при тези с лека (от 20.0 % на 8.0 %) 
изразеност. 
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Въз основа на тези данни на фигура 1 в графичен вид са 
представени средните комплексни показатели за EuropASI профила 
на тежестта на проблемите на изследваните лица от двете групи. 
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Фигура 1. EuropASI профил на тежестта на проблемите 
 
Данните сочат, че участието в програмата за психосоциална 

рехабилитация води до значително повишаване нивото на социално 
функциониране при зависимите. Това дава основание да се потвър-
ди първоначално формулираната хипотеза. 

За установяване наличието/отсъствието на статистически 
значима връзка при всяка променлива за ЕГ и КГ в началото и при 
повторното измерване е използван Хи-квадрат критерий за съгла-
суваност на Пирсън. 

За измерване силата на връзката са използвани коефициенти от 
корелативен тип - фи-коефициент и коефициент на контингенция, 
даващи възможност да се установи дали същата е закономерна и не 
е случайна.  

След участие/неучастие в програмата за психосоциална реха-
билитация между първоначално и повторно измерените променливи 
при двете групи се установи статистически значима връзка (p < 
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0.01), за силата на която са показателни стойностите на коефи-
циентите от корелативен тип, вариращи в интервала 0.510 – 0.847 и 
даващи основание тя да се интерпретира като умерена към висока 
връзка. При това в контекста на настоящото изследване може да се 
потвърди, че настъпилите промени във функционирането на ЕГ са 
детерминирани от участието в рехабилитационната програма. 

Следователно прилагането на програмата за психосоциална 
рехабилитация не само осигурява възможност за подобряване 
общото социално функциониране на лицата със зависимост към 
ПАВ, но се явява и като алтернатива за тях в усвояването на ново 
социално приемливо поведение, което може да ги превърне от 
дисфункционални субекти в активни граждани. 
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Summary: The scientific report reveals the most commonly used  

technological frameworks for conduct of individual types and kinds of Staff 
Council as well as the planning stages, the focused work to implement the pre-
defined tasks in the sessions of the Staff Council and the implementation and 
control of the decisions and recommendations of the Council. The main 
objective of the study is related to achievement of high effectiveness of teacher's 
work in the Staff Council  by improving the activity of the collective specialized 
body. 

 
На основата на анкетното проучване на мнението на 59 от 

общо 74 директори, пом.-директори, главни учители, председатели 
на УН, председатели на ученически съвети, експерти в РИО, 
Областните и общинските администрации, относно планирането, 
организирането на работните групи за доклади на педагогическия 
съвет, от 2006 – 2012 г. в общинските учебни заведения в гр. Русе и 
гр. Разград са изведени редица проблеми и трудности в работата на 
ПС. Важно място се отделя на проблемите на предварителната 
подготовка на учителите за активна работа в заседанията на 
педагогически сувет, на техните умения да проучват литература, да 
анализират информацията необходима за ПС, да формулират 
изводи и адекватни предложения за решения. 

Направен е опит за оценка на ефективността от работата на 
Педагогическите съвети, особено начина, по който се формулират 
решенията и готовността на учителите да участват в нетрадиционни 
форми на Педагогическите съвети. Акцент се поставя на участието 
на УН, Ученическия съвет, родителските активи, представители на 
РИО, Община, културни и спортни специалисти в работата на 
Педагогическите съвети, когато се разглеждат важни въпроси за 
училищната униформа и ритуали, за избор на ЗИП  и СИП на 
учениците, за утвърждаването на мисия, визия и стратегия за 
развитие на училището, както и организиране на извънкласната и 
спортнотуристиеската дейност на учениците относно – екскурзиите, 



 306 

спорта, изучаването на религия, участие във формите на „УСПЕХ” 
за развитие на способностите на учениците и ролята на родителите 
като партньори на учителите за възпитанието на учениците. Накрая 
се предлага и примерен технологичен модел за планиране и 
организиране работата на Педагогическия съвет, както и модел за 
организиране извънучилищната заетост на учениците чрез използ-
ване на иновативни подходи за включването им в спортна, 
културна, туристическа и изследователска дейности за развитие на 
индивидуалните им способности на проучените желания и 
осъзнаване на интересите им като трайни мотиви за развитие. 

Повишаване ролята на педагогическия съвет следва да се 
реализира, като се увеличи и прецизира кръга на разглежданите 
въпроси. По-широко следва да участват училищното настоятелство 
родителите и учениците, особено при разработване стратегия за 
развитие на училището и определяне на профили, форми на 
обучение и учебни планове за класна и извънкласните дейности. Те 
следва да се планират на основата на изразените желания на 
родителите, за развитие способностите на децата им. 

Извънкласната заетост на учениците и участието им в разви-
ващи форми, спомага в значителна степен да се развият естестве-
ните им заложби, да се задълбочат интересите им в областта на 
изкуството, сценичните изяви, техниката и спорта. За това считаме, 
че заедно с мисията, визията и стратегията за развитие на 
училището, е важно педагогическия съвет, след широко обсъждане 
с учениците и родителите да изгради система за тяхната извън-
класна заетост, за осмисляне на свободното им време. Така, както е 
важно какво изучават учениците в клас и полагат усилия за 
овладяване на ДОИ и стандарти за знания, от които зависи тяхната 
образованост, така извънкласната работа и участието им в 
екскурзии, спорт, изкуство, техника, ИТ, родолюбиви и фолклорни 
изяви, танци, инструментални изяви и др. е важна част за възпи-
танието им. 

Чрез провеждането на три вида анкети и един въпросник за 
изследване на стила и метода на работа на Директора и работата н а 
педагогическия съвет са зададени общо 44 въпроси. Получихме 
значими отговори с организацията на работата на ПС, планирането 
на дейността, формулиране на решения и най-значимите за живота 
на училището и въпроси и за контрола по изпълнение на взетите 
решения. 

В обхвата на Експерименталната база особен акцент поста-
вихме при изпълнени на задачите свързани с изследване стила на 
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работата на педагогическите съвети при условията на училищна 
автономия и взаимодействието на училището с Общината, РИО, 
училищното настоятелство, родителските активи, с културни 
институции /театър, опера, музеи/ спортни организации и др. Освен 
училищните директори и пом.-директори и учителите, интервюи-
рахме експерти в РИО, общински и областни отдели „Образование” 
служители на МОМН и областните администрации, университетски 
преподаватели, председатели на УН, членове на училищните съвети 
на председателите на ученически съвети, защото те са пряко 
участващи в работата на педагогическите съвети. Зададохме и 
въпроси за установяване ефективността от нетрадиционни форми на 
заседание на педагогическия съвет /презентация, делова игра, 
творчески отчет, дискусия, кръгла маса, конференция, семинар и 
др./ 

Така например на въпроса:  
В заседанието на кой тип педагогически съвет имате 

готовност и желаете да участвате? /фиг.1/ 
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традиционен ПС с доклад и
обсъждания

нетрадиционен ПС

 
Фиг. 1 

 
– 62% от учителите отговарят: „Традиционен” – доклад и 

обсъждания, което показва, че повечето учители са пасивни 
слушатели и не вземат участие в подготовката на съвета, нито в 
предварителната част, преди заседанието, нито са активни в 
същинската част на самото заседание. За някои това е загубено 
време, а други попълват дневниците на класовете си при някаква 
текуща задача. По съществения недостатък е ниската активност и 
ефективност от работата на съвета, а повечето учители гласуват 
автоматично без достатъчно да вникват в смисъла и съдържанието 
на гласуваното решение. Едва 11% отговарят, че биха участвали в 
нетрадиционна форма на работа на ПС, защото за използване на 
тази форма се изисква те да се подготвят, да изразяват мнение и 
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предложения в дискусията, да поемат отговорност за изпълнение на 
взетите решения. 

Следващият въпрос е свързан с участието на учителите в 
заседанията на ПС и разкрива сериозни проблеми в динамиката на 
работа и пълноценността на участието на учителите. На въпроса: 

Участвате ли в работна група със свои мнения и 
предложения за решения на педагогическия съвет? /фиг.2/ 
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Фиг. 2 
 
31 % от анкетираните учители отговарят: „да често участвам с 

изказване на мнение, правя предложения и обосновавам стано-
вището си”, а 26% „рядко вземат отношение в обсъжданията”. Едва 
7% участват в работна група за предварителна подготовка на 
разглеждания въпрос и формулират проекто-решенията в екип. 
Една част 12 % - не вземат участие в работата на съвета поради 
„друга заетост”. По време на заседанието, обикновено ако при 
двусменно обучение, ПС е във времето на учебния процес,  
възпитателите от целодневното обучение водят самоподготовката 
на учениците от I – IV клас и не вземат участие в работата на 
съвета. Заедно с болните по време на заседанието, служебно 
отсъстващите и освободените поради непредвидени семейни и 
други обстоятелства разкриват факта, че от 2% до 12% от учителите 
не участват в работата на Педагогическия съвет при 60 учители от 
(6 до 8) членове на ПС отсъстват. В заседанията на ПС, някои 
учители (22%) отговарят, че нямат интерес и мотиви в заседанието 
за изява поради това, че активното участие не винаги носи 
удовлетворение и висока професионална оценка за работата на 
учителя. 
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Единици са учителите – 3%, които  имат желание да участват в 
„творчески отчет” – ПС, който дава възможност да се разкрие и 
цялостната система за работа на отделния учител и да представи 
защитен чрез I-ва ПКС проект и разработка, по тема значима за 
обучението и възпитанието на учениците. Това като факт води до 
извода, че директорът трябда да поощрява, подкрепя и високо да 
оценява учителите които защитават I-ва ПКС, с определена раз-
работка, за да водят дискусии по проблема защитен и доказан чрез 
своя творчески експеримент. Така водещата роля на учителя се 
затвърждава, а изследваните проблеми свързани с общуването при 
9-10-годишните деца помага на останалите учители да се ориен-
тират в изследваната проблематика, да използват комуника-
ционните модели доказани чрез защитената квалификационна 
степен в своята работа, а това от своя страна води до повишаване 
ефективността на учебния процес и приобщава още повече 
родителите в разрешаването на проблемите на обучението и 
възпитанието на техните деца. 

Активност и задълбочено обсъждане се постига в работата на 
ПС и по проблема за насилието и стреса в общуването между 
учениците. Изкореняването на тормоза следва да бъде обект на 
обсъждане в заседание на Педагогическия съвет – „Дискусия”. Този 
подход осигурява активност на класните ръководители, педагоги-
ческия съветник и психолога, за организиране на дейности за 
предoтвратяване на конфликти между учениците и с помощта на 
ученическия съвет и най-будните ученици, да се предотвратява 
насилието (физическо и психическо) между по-големите към по-
малките ученици, за тяхната надеждна защита. Водещият мотив на 
ликвидиране на тормоза в училището, изведе на преден план 
личната индивидуална защита на личността на ученика чрез 
включването му в група по бойни изкуства: „Айкидо”, „Джудо”, 
„Кендо”; „Джиу-джутцу” и др., в който водещия мотив за овла-
дяване на този вид изкуство, е защитата и предотвратяване на 
насилието. Учениците с голямо желание и активност водят заня-
тията си с мотива, че спортно-двигателната култура е част от обща-
та култура на човека, а защитата на слабите и уязвимите, е достойна 
цел за бойно подготвените специалисти. 

Изследването на мнението и ориентацията на учителите, 
свързано с изявата им в работата на педагогическия съвет показва, 
че са ефективни диалогичните форми на ПС. /фиг.3/ 
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Фиг. 3 
 
Те се ориентират към динамичните форми на заседание на ПС: 

20% предпочитат да вземат участие в ПС – кръгла маса, 22% в 
презентация, 32% в дискусия /диспут/ и 13%  в ПС – „творчески 
отчет”. Изборът на тези диалогични форми, с модерен стил на 
общуване и доказателственост, се отличава са използване на ИТ и 
мултимедия за разкриване на резултатите от своя труд, води извода, 
че когато предвидената тема е близка до интересите на учителите, 
те са активни в обсъждането. Ако това са резултатите от НВО в IV и 
VII клас и ДЗИ – XII клас, учителите застават зад тях и с 
достойнство и самочувствие доказват, каква работа са свършили 
въпреки трудностите, които са преодолели, а именно: 

1) Трудно, неясно, дидактически необезпечено представяне на 
знанията в учебниците, където езикът за учениците е недостъпен, 
неясен, слабоаргументирани са изводите и недобре структурирани 
са знанията, особено по Български език и литература и математика, 
където в края на учебните раздели не са предвидени часове за 
упражнения, за затвърждаване на учебния материал. 

2) В нито един учебник от III до XII клас по основните учебни 
предмети на познанието, не са спазени дидактичните принципи на 
обучение: системност, научност, достъпност, яснота на учебното 
съдържание, диференциация и индивидуализация на познанието, а 
самостоятелната работа като метод на познание в много случаи не е 
съобразена със степента на сложност на фактите изграждащи 
урочното съдържание. 

3) Несинхронизирането на познанията по история с отразените 
факти от живота на обществото в литературата, затрудняват учени-
ците. От тях повече от 75% отговарят, че не използват учебниците и 
учебните пособия, защото не разбират това, което е представено от 
авторския екип. Техните предложения са свързани с промяна на 
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подхода за структуриране на учебния материал и за прилагане на 
историко – хронологичния подход. Когато се изучава стара и 
средновековна история, в класовете да се изучава литературата на 
средните векове, като художествено отражение на действител-
ността. Старобългарската история изучавана в класовете да 
съответства на старобългарската литература. В IX клас изучаването 
на старогръцката литература да съответства на изучаването на 
историята на древна Елада и Древния изток. Този подход ще улесни 
осмислянето на познанието и ще спомогне за пълна междупред-
метна връзка, където знанията по история и историческите факти са 
спомагателни в процеса на усвояване на литературното познание, 
тъй като литературата е художествено отражение на историческата 
действителност. 

Особено важен факт за потребностите на учителите и пътищата 
да се разнообрази работата на педагогическия съвет са отговорите 
им например: По кои въпроси на предварителната подготовка, 
считате че ви е необходимо обучение /помощ/? – /фиг.4/ 
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Фиг.4 

 
На първо място 33 % изследваните учители постявят: „мето-

дите на работа за систематизиране, проучване, подбор и структу-
риране на материала за представяне на съвета”, т. е как да напишат 
материала с фактите от доклада за систематизиране на съдър-
жанието и анализ на състоянието по отделните предмети. Методът 
на анализа предполага умение за раздвояване на единното цяло на 
две половинки и търсене на тяхната взаимна противоречивост, с цел 
достигане на изводи, като синтез и планиране на дейности за 
подобряване на учебните резултати и постигане на ДОИ за учебно 
съдържание усвоено като трайно познание от учениците. 
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На второ място 25% от учителите се нуждаят от формиране на 
умения за правилно разпределение на задачите между членовете на 
работната група и поставяне акцент на най-значимите знания 
изграждащи ядрото на познанието на учениците, както и тези 
знания, които те овладяват, за да формират нивото на своята 
образованост. Учителите следва да съумяват да обяснят на учени-
ците, че показаното ниво на интелигентност е функция от степента 
на овладяното познание, неговата пълнота, от естествените заложби 
на отделния ученик и от социалния опит на ученика и уменията му 
да се учи от живота. Така естествените заложби на човека, 
овладените знания и социалния му опит изграждат равнището на 
неговия интелект, а той е толкова по-висок колкото повече и 
разнообразни знания човек овладява и от умението му да прилага 
наученото в практиката. Затова на въпрос: Кой от посочените 
умения считате за най-важни за активното и пълноценно 
участие на учителите в ПС /нетрадиционна форма/? /Моля 
подредете ги по значимост според вас от 1 до 6 /фиг.5/ 
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да познават много добре нормативните документи в образованието и прилагане на иновации на учебнта и извънкласната работ

 
Фиг. 5 

 
На първо място – 41% от анкетираните поставят проучването 

на литература систематизирането на факти и умения за анализ и 
аргументиране и ефективно представяне на проблема в заседанието 
на ПС. 

На второ място – 25% изследваните учители считат за най-
важно да повишат квалификацията си да проучат опита на евро-
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пейски страни за организация на дискусионни форми на работа на 
ПС, които правят по-интересни заседанията и по-ефективни реше-
нията за подобряване на учебната и извънкласна работа. Анализът 
на информацията и формулиране на изводи и адекватни пред-
ложения за решения са едни от най-важните условия за ефективна 
работа на ПС. 

На трето място – 16% от анкетираните нареждат по значимост 
комплексния подход при изучаване и обсъждане на най-важните за 
училището проблеми, с участието на УН, родителските активи, 
училищния съвет, РИО, Общинският отдел „Образование” и др. 
органи и организации, които помагат на Педагогическия съвет да 
осъществи ефективен контрол и организация на училищните 
дейности. Широкото обсъждане на важни задачи свързани с приема 
на учениците, с работата с изявените ученици и с изоставащите на 
ДОИ за знания и високи резултати в НВО – IV и VII клас и ДЗИ – 
XII клас са оня цифров израз на училищното образование, който 
събира в едно усилията на учителите, знанията, уменията и интере-
сите на учениците, без които няма високи постижения и ролята на 
родителите за образованието и възпитанието на техните деца. 

На четвърто място – 19% от анкетираните поставят изискван-
ето и учители и ръководство да познават много добре нормативните 
документи в образованието и умението за прилагане на иновации в 
учебната и извънкласна работа с учениците, за обосноваване на 
нови подходи и решения, както и прилагане на водещ 
професионален опит от европейските държави за всеки вид дейност. 

Умните решения трудно се постигат и са необходими 
многостранни факти за тяхното аргументиране. Желанието на 
учителите и тяхната отговорност са в основата на иновативните 
подходи, за да се постигнат високи учебни резултати. 

На въпроса: „Кой от посочените форми на организация на 
работата на педагогическия съвет считате, че ще осигурят най-
висока активност и ефективност? /фиг.6/ 
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Фиг. 6 
 

Най-висок процент 38% отговарят, че дискусията и семинара 
предполагат висока ефективност и активност, а 24% считат, че в 
„практическия семинар” и „кръглата маса” участието е най-моти-
вирано и ефективно. Висок процент 33% отговарят, че презента-
цията като възможност дава добро участие и ефективност защото 
всеки представя свой опит и начин за постигане на високи учебни 
резултати. 

От направения анализ на отговорите може да се направят 
следните изводи: 

1) Активността на учителите, зависи от това дали те познават 
ли проблема и имат ли интерес да се обсъди и постигне промяна в 
работата. 

2) Преобладават избори на активни форми на организация на 
ПС, което задължава учителите да четат и се подготвят  прецизно за 
всяко заседание на ПС. 

3) Избраните форми на повишаване на квалификацията са 
много необходими за придобиване на знания и умения за ефективна 
организация на работата на Педагогическия съвет. 

4) Участието в проекти на МОМН и Общините дава по-голяма 
възможност за материално обезпечаване на учебния процес, а това 
от своя страна води до по-висока ефективност на учебно – 
възпитателния процес. 

Относно задачите за преодоляване на формализма в работата 
на ПС на въпроса: Как да се разнообрази работата на педа-
гогическия съвет по тематика и форма /фиг.7/ за да се преодолее 
формализма, анкетираните отговарят: 
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Фиг. 7 

 
1) Да се изведат заседанията на ПС вън от училище като 39% 

желаят и очакват такава промяна. 
2) 15 % - да се представят материалите с помощта на мулти-

медия и с повече факти и нагледни материали. Да се представят за 
всяка анализирана дейност експертни мнения и оценки. 

3) Да се проучват, представят и посочват предимствата на 
чуждия опит в работата на Педагогическия съвет на водещи 
европейски държави по отношение на методи на изследване и 
работа, средства за укрепване и развитие на управленските умения 
на училищните ръководства и др. водещи постижения в това 
направление. 

4) 23% отговарят, че е необходимо да се покажат в заседание 
външни консултанти и специалисти за по-високо професионално 
решение на проблемите. Да учасват родители и ученици. 

5) Да извеждат решенията с участието на управленски 
специалисти от РИО и Общината. 

6) Да се поканят за участие според темата музиковеди и 
спортисти, когато се разглеждат проблеми на изкуството и спорта, 
както и други професии в помощ на организация на туризъм, 
екскурзии, водещи клубове по водещи спортове. 

Стилът и метода на работа на Педагогическия съвет в 
значителна степен се повлиява от Директора като Председател на 
съвета. Затова неговото умение да осигури демократичен стил на 
работа, стратегическо планиране на развитие на училището и 
адекватно планиране на дейността на Педагогическия съвет имат 
решаващо значение. Ако училището е приело тригодишна програма 
за стратегическо развитие, то планирането на заседанията и 
тематиката на работа на ПС трябва да бъде за три години. Това 
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обвързва отчитането на изпълнените решения от ПС да се съобрази 
с етапите на отчет на стратегическата програма за развитие на 
учебното заведение. Така учителите, заедно с УН и родителите, 
ученическия съвет заедно работят и отчитат извършеното. 
Изследването на стила на работа на колективния ръководен орган е 
наложително и полезно за училището. Така на въпроса: „Кой 
формулира решенията утвърдени от вашия педагогически 
съвет? /фиг.8/ 
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Фиг.8 
 
– 36% от учителите отговарят: „Директорът в хода на обсъжда-

нето на проблема” и само 7% от анкетираните посочват: работната 
група подготвила доклада за съвета, докато – 11% считат, че 
заслугата е на „други учители взели участие с изказване по темата”. 
Ако преобладаващата част от учителите отговарят, че Директора 
формулира и предлага решенията, то това води до извода за 
практикуване на авторитарен стил на работа. Колективният ум на 
съвета като способност на екипа от учители да мисли, анализира и 
предлага решения, които са колективно дело, трябва да заработи. 
Тогава решенията ще бъдат по-надеждни и с по-малко грешки. 
Контролът на взетите решения от ПС започва от участието на 
всички членове за тяхното аргументиране и завършва с тяхното 
активно участие за изпълнението им, т.е самоконтролът е най-
ефективния метод на контрол основан на колективния педаго-
гически разум. 

Подготовката на заседание на ПС следва да се раздели на три 
етапа. Те се предшестват от стратегическо планиране идентично на 
стратегията на развитие на учебното заведение. Ако тя е за 3 
години, то заседанията следва да се планират за 3 години като за 
всяка учебна година се разработва отделен план за заседанията на 
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педагогическия съвет съобразно с поставените цели и задачи за 
решаване през годината. Всяко заседание на ПС трябва да отговаря 
на следните изисквания и етапи на работа: Технология на под-
готовка на заседание на педагогическия съвет. 

I етап – ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА 
ЗАСЕДАНИЕТО 

1) Да се обяви навреме дневния ред за информация на 
учителите, да се определят работните групи за изследване, подго-
товка и представяне на материала на съвета. 

2) Да се насрочи  заседанието в подходящо време, за да могат 
да участват всички членове на ПС. 

3) Да се определи ясно целта на заседанието и утвърдените 
правила за участие 

4) Да се подготвят предварително всички участници. Те да с 
различен педагогически опит и компетентност, за да предложат 
нови и различни цели. 

5) Да се осигурят условия за нагледно представяне на мате-
риалите и за задълбочено обсъждане на важните въпроси. 

6) Да се проучат предварително различните мнения на участни-
ците по най-важните въпроси. 

7) Да се осигури подходящо помещение и работни условия за 
съвета, подкрепящи напитки, УТС и интерактивни средства. 

8) Предварително да се балансира дневния ред, за да не 
надвиши един час, 1 час и 15 мин. обсъждане и работа на съвета. 

9) Да се избере протоколчик на съвета и той да се подготви за 
работа. 

II етап – ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО 
1) Да се провери присъствието и установи кворума. Да започне 

навреме заседанието. 
2) Да се приеме и гласува дневния ред и регламента на 

заседанието. Председателят на съвета аргументира необходимите 
моменти от заседанието. 

3) Да се отчете изпълнението на взетите решения от предното 
заседание. 

4) Да се определи начинът на подготовка, обсъждане на всеки 
предвиден въпрос и вземане и формулиране на решенията. 

5) Директорът като председател да започва всяка дискусия с 
кратко встъпление, приканва учителите да се изказват с конкретно 
мнение и да правят предложения. 
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6) Дава думата на повече хора и внимава да не са едни и същи 
участниците, както и приканва учителите да се придържат към 
същността на темата и разглеждания въпрос. 

7) Води дискусията, изслушва внимателно всички изказващи 
се и довежда дискусията до вземането на решение. 

8) Насърчава различните мнения, допуска разногласия и се 
намесва, омиротворява ситуацията при необходимост. 

9) Не доминира в дискусията, а балансира мненията. 
10) Обобщава казаното, посочва изводите, изразява мнение за 

окончателно решение, променя формулировката при небходимост, 
както и формулировката да се запише точно. 

11) Контролира дневния ред на заседанието и дали е 
разгледана всяка предвидена точка, изчерпан ли е дневния ред и как 
е записано решението. 

12) Дава почивка при необходимост. 
III етап – ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО И 

РАБОТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА. 
1) В края Директора обобщава, стимулира дискусията, 

припомня кои са отговорниците за изпълнение на решенията и в 
какви срокове. 

2) Съобщава дата, час, място и темата на следващото заседание 
на Педагогическия съвет. 

3) Контролира записаното в протокола и присъстват ли всички 
моменти от заседанието и решенията дали са записани в Книга за 
решенията на ПС, а протоколите дали са оформени правилно, 
подписани и съхранени в класьора за протоколите на заседанията на 
Педагогическия съвет. 

Особено важно условие за успешна работа на работната група 
за докладване резултата от работата по определената точка от 
дневния ред е: 

1) Хората да се подберат в работната група, така че да се 
разбират, да се допълват взаимно чрез ролите, който ще изпълняват 
в екипа. 

2) Да се разпределят задачите така, че всеки да получи това, 
което има сили, познание и умение да свърши най-добре. 

3) Да се обясни главната цел и задачите на работната група. 
4) Да се определи ролята и отговорността на всеки в изпъл-

нение на общата задача и неговия принос. 
5) Да се обясни начина на работа и взаимодействие на члено-

вете на работната група. 
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6) Директорът като председател да контролира атмосферата в 
заседанието на педагогическия съвет. Да разчита негативните 
сигнали, да окуражава комуникацията, да оценява и подкрепя 
позитивните нагласи в заседанието. Да дава думата, да не прекъсва 
говорещите, да стимулира дебата, да бъде мадиатор, да припомня 
правилата при нужда да стимулира учителите в името на общата 
цел и интересите на училището, да не допуска нарушаване на реда, 
конфронтиране между участниците, да води заседанието към 
успешен край и ефективност. 
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ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

С ПОМОЩТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

Илия Костов 
Директор на СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе 

Докторант на РУ „Ангел Кънчев” 
 
Summary: The scientific report examines the role and place of the Staff 

Council as a specialized body of school management, incl. as a general 
pedagogical technology too. Outlines the main focus of the target organization 
of the technology of Staff Council related to school management and 
implementation of interactive methods and non-traditional forms of work. 
Outlines the major phases of work of the Staff Councils and the activities of the 
school management  teaching  unions, of the teachers participating the problem 
groups working as a team that examines and analyzes the status of important 
school issues and proposes adequate solutions to address them. 

 
На основата на изследванията на руския учен К. Селевко, са 

очертани рамките на подготовка, организация и провеждане на 
различните типове педагогически съвети като: традиционни или 
класически; съвременни (модернизирани, интензифицирани) усъ-
вършенствани традиционни педагогически съвети и нетрадиционни 
(алтернативни) по аналогия на интерактивните обучаващо-възпи-
тателно технологии. Особено внимание е обърнато на подготовката 
на нетрадиционните форми на педагогически съвет като: ПС – 
делова игра; ПС – дискусия /диспут/; ПС – колективно творчество; 
ПС – кръгла маса; ПС – конференция; ПС – презентация; ПС – 
консилиум; ПС – творчески отчет; ПС – конкурс; ПС – фестивал; 
ПС – аукцион – търг; ПС – практически семинар; ПС – методичен 
ден и др, и е направен опит за разкриване на технологията на 
подготовката им заедно с примерните въпроси, които те разглеждат, 
особено работата по контрола за изпълнение на взетите решения. 

В литературата обикновено се разграничават три равнища на 
педагогическите технологии: общопедагогическо; частнометоди-
ческо; локално-модулно. 

Общопедагогическата технология характеризира цялостния 
образователно-възпитателен процес в дадено учебно заведение. 
Частнометодическото (предметното) ниво на педагогическата 
технология обхваща отделни направления, аспекти на педагоги-
ческата система (например съвкупността от методи и средства за 
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преподаване и усвояване на определено учебно съдържание по 
един или друг учебен предмет, изучаване на педагогическото 
майсторство на учители-новатори и пр.). Локално-модулното 
ниво на технологиите се отнася до отделни аспекти на образо-
вателно-възпитателния процес, като напр. технология на фор-
мирането на понятия, технология за усвояване на нови знания, 
технология за мотивиране учебната дейност на учениците и др.  

В зависимост от ролята и мястото на педагогическите 
съвети в учебно-възпитателния процес на училището те могат да 
се разглеждат като локална, като частнометодическа и като 
общопедагогическа технология. Както изтъква Г.К.Селевко (5) 
от позициите на теориите за управление на всяко ниво на 
технология на педагогическия съвет съответства определен тип 
стратегия за развитие на училището. Съвкупността от педа-
гогическите съвети във всяко училище има своя логика, харак-
теризира се с определен стил на отношенията между ръковод-
ството на училището и учителския екип, играе по-голяма или по-
малка роля в системата от средства за управление на образо-
вателно-възпитателния процес. 

Подготовката и провеждането на педагогическия съвет  има 
както образователен, така и възпитателен аспект (повишаване на 
квалификацията и майсторството на учителите). Непосредствен 
негов обект са учителите, макар че чрез него въздействието 
опосредствено преминава към учениците, родителите и цялата 
педагогическа  среда (социума). 

Главните акценти в целевата ориентация на технологиите на 
педагогическия съвет на съвременния етап би могло да се  
формулират по следния начин : 

• управление на развитието на училището; 
• обединяване на усилията на учителския екип за повишаване 

качеството на учебно-възпитателния процес; 
• разпространение и внедряване в практиката на постиже-

нията на науката и на добрия педагогически опит. 
• хуманистична насоченост на взаимоотношенията между 

участниците; 
• компетентностен личностно-дейностен  подход – прилагане 

на интерактивни  методи и нетрадиционни форми на работа; и пр. 
Както е известно, някои автори разграничават четири етапа в 

еволюцията на компетентностния подход. Първият етап обхваща 
периода 1960-1970 г., когато този подход намира широко прило-
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жение главно в теорията на езиковото обучение. Вторият  етап 
обхваща времето от 1971 до 1990 г., когато вниманието се 
фокусира по-специално и  върху професионално-педагогическата 
компетентост и компетентността за общуване. През този период 
започва и самото диференциране на двойката: компетентност-
компетенция и изграждане на тезаурус на видовете комуника-
тивни и други компетенции. През третия период (1991-2000 г.) 
този подход постепенно се утвърждава като неразделна  част от 
новата образователна парадигма, намерила израз в Лисабонската 
стратегия, Болонската програма и пр. Четвъртият, съвременният 
период (условно започващ от 2001 година и продължаващ и до 
днес) се характеризира именно с все по-задълбоченото обсъжда-
не на понятийно-терминологния апарат на компетентностния 
подход и на двойката понятия „компетеност-компетенция”, на 
все по-детайлното им декомпозиране, независимо от липсата на 
единство в интерпретацията им. Повечето учени приемат, че   
компетентността е изключително широка категория, личностна 
характеристика на директора на училището или на учителя, 
докато компетенциите представляват  възможности за операцио-
нализация на компетентността... 

Във всяко едно конкретно учебно заведение технологията на 
педагогическия съвет проецира мисията и визията му,  отразява 
вижданията на ръководството му и на педагогическия екип. 
Съдържанието на дейността на педагогическия съвет може да 
обхваща практически всички основни проблеми на съвременната 
педагогика. Твърде често в училищната практика дейността на 
педагогическите съвети се планира в рамките на текущата учебна 
година. Много по-добри резултати се постигат, когато се въз-
приеме по-дългосрочно планиране за 2-3 (или дори повече) 
годишен период от време, тъй като този модел по своята същност 
отразява  перспективите за развитие на училището.  

Първият модел се основава на  най-актуалните и реални 
(настоящи) проблеми на учебно-възпитателния процес. Той обаче 
не отчита перспективите за развитието на училището.  Поради 
това по-ефективен е вторият модел, в който намират израз  
цялостната стратегия за реализиране мисията и визията  на 
училището. 

Първият модел обикновено включва: 
– аналитично-планиращ педагогически съвет, провеждащ се 

до началото на учебната година, обикновено в началото на 
септември, и е посветен на планиране и ориентиране за решаване 
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на настоящите проблеми; втори, трети, четвърти и пр. педаго-
гически съвети – тематически; 

– последен за учебната година – организационен, на който се 
обсъждат резултатите от цялостния учебно-възпитателен процес.  

При тази структура педагогическите съвети за една учебна 
година не могат да обхванат даже основния проблем, по който 
работи конкретното училище. 

Много по-осезаеми резултати се постигат при планиране на 
дейността на съветите за по-продължителен период от време ( за 
две, три или повече години- вторият модел ). Например, в 
рамките на двегодишен период могат да се предвидят следните 
основни акценти: 

Първата година: 
План-програма за развитие на училището (разработка и 

обсъждане на програмата за развитие); 
Повишаване на качеството на обучението на основата на 

дейностния подход;  
Работа с родителите и обществеността. 
Втората година: 
Съвременни образователни технологии, основаващи се на 

личностноориентираното обучение; 
Уроци по педагогическо майсторство; 
Да обединим усилията си за преодоляване на агресията и 

насилието в училище; и пр. 
1. ТИПОЛОГИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ 

СПОРЕД  МЕТОДИТЕ И ФОРМИТЕ 
Технологията за управление на развитието на училищата с 

помощта на педагогическите съвети се отличава с много голямо-
то разнообразие на методите и формите, които могат да се 
използват.Те именно са онзи организационен механизъм, благо-
дарение на който може да се постигне  високата активност на 
учителите, учениците и родителите и останалите участници в 
учебно-възпитателния процес.  

В литературата обикновено се разграничават три вида (типа) 
педагогически съвети (вж.39): 

• традиционни или класически (твърде често определяни още  
като  авторитарни, догматични); 

• съвременни (модернизирани, интензифицирани), представ-
ляващи едно или друго усъвършенстване на традиционните педаго-
гически съвети; 
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• нетрадиционни (алтернативни), по аналогия с алтернатив-
ните (интерактивните) обучаващо-възпитателни  технологии 

В зависимост от формите на провеждането им се разгра-
ничават: 

- традиционен с един основен доклад и обсъждания (изказ-
вания); с доклад и съдоклад(и) и обсъждания; със серия от 
съобщения, без основен доклад; 

- съвременен-интензифициран, провеждан като практически 
семинар или като представяне на  работата на проблемните групи; 

- нетрадиционен, който включва твърде много разновидности: 
педагогически съвет-делова игра; педагогически съвет-дискусия 
(диспут); педагогически съвет-колективно творчество; педагоги-
чески съвет-кръгла маса; педагогически съвет-конференция; педа-
гогически съвет-презентация; педагогически съвет-консилиум; 
педагогически съвет-творчески отчет; педагогически съвет-конкурс; 
педагогически съвет-фестивал; педагогически съвет-аукцион (търг) 
и др. Тези разновидности започнаха да се използват все по-широко 
в училищната практика през последните едно-две десетилетия. 

Традиционните педагогически съвети се отличават с предимно 
използване на словесни (вербални) методи и много често автори-
тарен стил на общуване между училищното ръководство и учите-
лите. Възможно е също на заседанията на съветите да няма 
основен доклад, който се заменя със серия от съобщения, обеди-
нени в една и съща тема.  

Съвременната интензифицирана форма на традиционния 
педагогически съвет е педагогически съвет-практически семинар. 
Семинарът обикновено  има за цел повишаване квалификацията 
на учителите. Предварително се задават въпросите, които ще се 
обсъждат. Това предполага предварително четене, подготвяне на 
научни съобщения (изказвания), а в процеса на провеждане на 
съвета - активно участие в събеседването. 

Педагогически съвет-делова игра е обучаваща форма, в 
която определен брой участници получават съответни роли. 
Деловата игра учи на анализ и решаване на сложни проблеми в 
човешките взаимоотношения, при което е важно не само взима-
нето на правилно решение, а и поведенческите реакции на самите 
участници (тон, мимика, интонация). Една от формите на дело-
вата игра например  е „мозъчната атака”. 

Педагогическият съвет - колективно творчество предполагат 
активно сътрудничество на учителите за постигането на поста-
вените цели. 
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Такъв  тип съвет се използва за: 
• активизиране на търсенето на нови, оригинални решения на 

важни теоретически и практически проблеми;  
• осъзнаване на целите като единни, изискващи обединени 

усилия на всички членове на учителския екип; 
• осъществяване на поетапен контрол върху изпълнението на 

задачите; и пр. 
Педагогически съвет-дискусия (диспут). Педагогическият 

съвет-дискусия предполага, че всеки учител (или повечето учит-
ели) ще изкаже своето мнение по дадения въпрос, ще се запознае 
с мнението на колегите си. Диспутът предполага изразяване на 
алтернативни гледища, в процеса на обсъждането на които се 
стига до “истината”. Участниците на педагогическите съвети-
диспути, дискусии е целесъобразно да седнат лице срещу лице, 
което е по подходящо при противопоставяне на мнения, отстоя-
ване на противоположни виждания, изграждане на общо мнение.  

Педагогически съвет-консилиум се провежда например за 
координация на действията на учителите при работа по опре-
делен проблем, намиране на причините на създалите се трудно-
сти и търсенето на начини за тяхното преодоляване. Педагоги-
ческите консилиуми дават възможност за обективна и много-
странна преценка на всеки отделен ученик, или например за 
обмяна на опит в индивидуалния подход към учениците. 

На педагогическия съвет-творчески отчет на отделния 
учител или методическото обединение се обобщава добрият 
педагогически опит, посочват се най-ефективните пътища за 
усъвършенстване на обучението и възпитанието. По този начин 
опитът на отделния учител (учители) става достояние на всички. 
Такъв съвет е един от важните начини за повишаване на мето-
дическото равнище на учителите. 

Педагогически съвет-презентация се провежда във връзка с 
официалното представяне на нови програми, учебници, учебни 
кабинети, оригинален опит по определен проблем и пр.. Целта на 
представянето е да се привлече вниманието, да се огласят новите 
начинания, да се даде обществена оценка. 

Педагогическият съвет-конкурс цели да мотивира участни-
ците да се стремят да постигнат най-добри резултати. Предва-
рително се разработват и приемат условията за провеждане на 
конкурса.  
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Педагогическият съвет-конференция предполага участие на 
много учители, всеки от които представя резултатите от своята 
дейност. Творческият обмен на опит е най-главното за този 
съвет.  

Напоследък придоби актуалност и т.нар. педагогически 
съвет-аукцион (търг). На него се “откупват” онези методически 
идеи, които осигуряват действително постигане на по-високи 
резултати. 

Педагогическият съвет-фестивал протича като широк обще-
ствен преглед на постиженията, като празненство, придружено с 
демонстриране на новостите в областта на обучението и (или) 
възпитанието на учениците.  

По състав на участниците  педагогическият съвет може да 
бъде постоянен - в него да участва целият педагогически екип, 
разширен - с участие на представители на учениците, родителите 
и пр., обединен – при съвместно участие на две или дори повече 
училища; малък (с ограничен брой на участниците). Постоянният 
състав на педагогическия съвет е регламентиран нормативно. На 
разширения педагогически съвет се поканват представители на 
различни организации, на училищното настоятелство, на коми-
сиите за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните и пр. Обединеният педагогически съвет решава 
съвместно с другите учителски колективи общи проблеми, 
обсъжда целите, съдържанието, формите, методите, начините на 
работа. Малкият  педагогически съвет обикновено се занимава с 
решението на един проблем, привличайки само учителите, които 
са заинтересовани да участват в него – например учителите от 
началните класове и тези, които обучават учениците от петите 
класове, когато се разглежда въпросът за приемствеността между 
началния етап на обучение и обучението на петокласниците 

По място и роля в учебно-възпитателни процес педагогиче-
ските съвети биват: тактически, стратегически, стартов, текущ,  
тримесечен, полугодишен, годишен, извънреден и др.  

Тактическият педагогически съвет определя и решава теку-
щите задачи на училището, разглежда актуални въпроси на 
училищния живот, анализира качеството на знанията на учени-
ците, състоянието на преподаването на отделните предмети, 
възпитателни проблеми и пр.  

Стратегическият педагогически съвет се провежда за изра-
ботване и приемане на насоките на работа на учителския екип 
като цяло. На този съвет се приема перспективна програма за 
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действие, за осъществяване на която ще са необходими обик-
новено няколко години. 

Стартовият  педагогически съвет има за цел да положи 
началото на целенасочена работа в едно или друго направление, 
да се очертаят главните ориентири на дейността на учителския 
екип. 

Текущият  педагогически съвет има за цел да разглежда едни 
или други  актуални проблеми, които трябва да се решават без 
отлагане.  

На тримесечния съвет - може да се обсъди цялостната работа 
на училището (или на едно или друго направление) за изми-
налото тримесечие, а на полугодишния – извършената работа за 
полугодието. 

2. ТЕХНОЛОГИЧНИ  РАМКИ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
НЯКОИ ВИДОВЕ И ФОРМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

Формите на педагогическите съвети, методиката на тяхното 
провеждане, начините на тяхната подготовка се определят от 
съдържанието, целите, състава на участниците, а също и цялото 
равнище на дейността на училището (вж. по-подробно 5). Не 
напразно се говори, че педагогическият съвет е лицето на учи-
лището. Г. К. Селевко разработва примерни технологични рамки 
за провеждане на отделните типове и видове педагогически съве-
ти. С цел да улесним училищните ръководства в нашата страна 
предлагаме модифицирани (адаптирани) варианти на такива 
технологии, съответстващи на нашата училищна практика, много 
от които бяха  прилагани и в средно общообразователно училище 
„Йордан Йовков” – гр. Русе в периода от 2006 г. до 2012 г. 

Така например в технологията на традиционния педаго-
гически съвет въз основата на доклад би могло да се разграничат, 
макар и условно, 4 етапа: 

I етап - разработка на сценария и планиране на педагоги-
ческия съвет; 

II етап – целенасочена работа за реализиране на предвари-
телно поставените задачи;  

III етап - заседание на педагогическия съвет; 
IV етап - изпълнение и контрол на решенията и препоръките 

на педагогическия съвет. 
І. Етапът на подготовката обикновено включва: 
• Въз основа на общоучилищния план се формулира  темата и 

посочват сроковете за провеждане на педагогическия съвет; 
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• Определя се и отговорникът за доклада, който  разработва 
основното негово съдържание. 

• Определят се и учители, които да подготвят съдоклади или 
съобщения (изказвания) по съответната  тема. 

• Училищното ръководство съставя план за посещение на 
различните форми на работа и осъществяване на контрол върху 
изпълнението на задачите..  

•  Може да се формира специална комисия под ръководството 
на директора или помощник-директора. 

IIІ. Етапът  на провеждане обикновено включва: 
1. Доклад 
2. Съдоклади, обсъждания 
3. Заключение на училищното ръководство 
4. Приемане на решения 
IV. Етап на контрол за изпълнение на решенията. 
За създаване на делова атмосфера голямо значение има 

мястото на провеждане на педагогическия съвет. За заседанието 
се определя най-светлият и просторен кабинет или зала. Поме-
щението трябва да има добра звукоизолация, нормална темпе-
ратура на въздуха, добра вентилация. Всеки от присъстващите 
трябва без усилие да вижда и слуша докладчика  и изказващите 
се.  

В това помещение могат да се разполагат творческите 
работи на учащите се, нагледните пособия, постигнатите резултати 
от едни или други учители и пр. Предварително се подготвя демон-
страционното място, техническите средства, към чиято помощ 
ще  прибягнат докладчикът или  изказващите се.  

Заседанието на педагогическия съвет на училището обик-
новено се открива и ръководи от неговия председател (директора). 

Обикновено педагогическият съвет не трае повече от 2-3 
часа, но понякога в зависимост от целите и задачите може да 
бъде и по-продължителен. Председателят на педагогическият 
съвет може да напомни за някои изисквания към изказващия се: 
всеки дa слуша внимателно говорещия, без да го прекъсва. 
Чуждото мнение трябва да се уважава, но същевременно е нужно 
да се изказва и своето. Мислите и предложенията да се фор-
мулират ясно и кратко. Всеки изказващ се да говори по същест-
вото на въпроса, да се стреми да доказва своето гледище, опи-
райки се на анализа на училищната ситуация, както и на устано-
вените от педагогическата наука факти или закономерности. 
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Критичните бележки да бъдат принципни и да не засягат лич-
ностното достойнство на партньорите. Да се внасят конкретни 
предложения, точно адресирайки ги. Създаването на бодро, 
делово настроение, на благоприятен климат до голяма степен 
зависи до голяма степен от уменията на водещия. Председателят 
на педагогическия съвет трябва да бъде тактичен, да уважава 
мнението на всеки, да умее да се владее по време на про-
веждането на съвета, да бъде находчив, добре да знае съдър-
жанието на проблема. Директорът на училището не бива да 
налага от самото начало позицията си на педагогическия съвет и 
още повече  да намеква за своето началническо положение. 

Ефективността на работата на педагогическия съвет зависи 
както от поставените цели и задачи, така и от качеството на 
подготовката на участващите в него. Важно значение има 
процедурата по вземане на решение. Проекторешението може да 
се подготви предварително от работна група и в най-подходящия 
момент да се предложи на гласуване. Преди гласуването на 
окончателния вариант на проекторешението е много важно да се 
даде възможност на желаещите да направят своите предложения 
за поправки, уточнения и пр. Отношението към решението на 
педагогическия съвет се проявява още в процеса на неговото 
приемане. 

Като недостатъци (традиционни) на педагогическия съвет 
„въз основа на доклада” могат да се посочат: 

• авторитарният стил, превръщането на съвета в някакъв 
инструктаж; 

• повърхностното обсъждане на поставените проблеми; 
• слабата връзка между теорията и практиката, абстрактността 

на докладите; 
• почти пълното отсъствие на самостоятелна дейност на 

учителите; 
• наличието на “щатни” изказващи се; 
• ниската резултатност. 
Педагогическият съвет въз основа на работата с проблемните 

групи 
Основният недостатък на традиционната форма на педагоги-

ческия съвет с доклад твърде често е ниската активност на 
учителите. Този недостатък може да се избегне ако се избере по-
общ актуален проблем и се привлече към неговото обсъждане 
основната маса от учители, като се организират в няколко 
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проблемни, творчески групи. Технологическата схема на такъв 
педагогически съвет е представена на фиг. 4. 

Начален етап 
Основният проблем се разделя на няколко подтеми, които се 

предлагат за разработване на групи от учители, формирани по 
признака на тяхната компетентност и опит в дадена област. 
Огласява се общият план за работа на съвета, въпросите за 
обсъждане, библиографията. 

Етап на подготовка 
Подготовката за педагогическия съвет се извършва от проб-

лемните групи съвместно с училищното ръководство, методиче-
ските обединения и методическия съвет.Приемат се плановете за 
работа на проблемните групи по подготовката на съвет по 
следната примерна схема: 

  
Дейности Срок за провеждане Отговорници 

1..............................   
2..............................   

3..............................   
 

Фиг. 4 
 

Проблемните групи с помощта на училищното ръководство 
разработват конкретните въпроси на подтемите: 

• когато се налага, провеждат анкети с учителите, учащите се 
или други лица; 

• организират серия спомагателни изяви (теоретични семи-
нари, методически дни и пр.); 

• посещават уроци или други форми на работа; 
• оказват помощ на някои  колеги при разработването на 

материала по избрания проблем; 
• проучват училищната документация, ако е необходимо; 
• изготвят съобщения за предстоящия съвет; 
• разработват проект за решения и препоръки. 
Гласността и стимулирането на подготовката на учителите 

за педагогическия съвет се осигурява с това, че в учителската 
стая обикновено преди около месец и повече се окачва плакат-
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съобщение за предстоящия педагогически съвет. На плаката се 
отбелязват датата, времето, темата, мястото, целите и задачите на 
педагогическия съвет, дневният ред, въпросите, които ще бъдат 
обсъждани.Посочва се и списък с литературата по обсъждания 
проблем. 

Това се прави с цел всички учители предварително да се 
ориентират какво предстои, да им се помогне за актуализиране 
на техните знания по проблема и подготвяне за изказване. 

Така например за педагогическия съвет, посветен на въпроса 
за комплексно използване на нагледни и технически средства за 
обучение могат да се предложат следните въпроси: 

♦ Какво е Вашето мнение за необходимостта от прилагане на 
технически средства при обучението? 

♦ Разкажете за формите и методите за комплексно използване 
на такива средства във вашата практика. 

♦ Какви трудности срещате при използването на технически 
средства и как ги преодолявате? 

♦ Какви са предимствата на използването на компютри по 
време на уроците и други форми на учебно-възпитателния процес и 
какви проблеми могат да възникнат? 

♦ Как планирате и провеждате един “компютърен” урок? 
Голяма роля за ефективността на педагогическия съвет има 

информацията, получена с помощта на активни (интерактивни) 
методи. Анкетирането, интервюирането на учители, родители и 
ученици позволява проблемът да се «види» чрез техните очи, да 
се обсъди по-задълбочено. 

Наред с анкетирането, проблемните групи за подготовката 
на педагогическия съвет все по-често провеждат изследвания. 
Така например, до заседанието на педагогическия съвет на тема 
"съвременният урок" се провежда педагогическо изследване на 
ефективността на урока, като се използват съществуващите в 
литературата тестове за анализ на урока. Изследването се 
провежда не само от училищното ръководство, а и от учителите-
участници в проблемните групи; което представлява огромен 
интерес за всеки учителски екип (фиг. 5) 

 
I. Етап на разработка (методически съвет, администрация) 

 

 
 



 332 

II. Етап на подготовка (творчески проблемни групи) 
 

 
 

Училищно ръководство, методич. обединения, методич. съвет 
 

 
 

III. Етап на заседание 
 

 
 

IV. Заключителен етап  
 

 
 

Фиг. 5. Технологична схема на педагогическия съвет 
на основата на проблемните групи 

 
Значително място в работата с проблемните групи се отделя 

на съставянето и разработването на бележки и препоръки. 
Проблемните групи съвместно с училищното ръководство ги 
разработват, а останалите учители твърде често внасят едни или 
други уточнения и корекции.  

Етап на заседание 
На педагогическия съвет се изказват представители на 

проблемните групи. Обсъждането се осъществява по  определена 
логика, обхващаща всички аспекти на проблема. Изказването на 
лидера на групата обикновено се илюстрира с различни нагледни 
средства. 

Педагогическият съвет прави равносметка, приемайки 
проект за решения. В неговата изработка участват проблемните 
групи и другите учители. Всички учители се обогатяват с теоре-
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тически знания, запознават се с водещите методически идеи, с 
творческите им приложения в работата на колегите си. 

На административно съвещание се провежда рефлексивен 
анализа на педагогическия съвет. Оценява се неговата ефек-
тивност, актуалност, действеност. 

Педагогическият съвет под формата на практически семинар  
В съвременната училищна практика значително се пови-

шават методическите функции на педагогическия съвет: 
• той може да се превърне в източник на нови педагогически 

идеи, на нововъведения; 
•  в действена форма за вътрешноучилищното повишаване на 

квалификацията на всички учители; 
•  в етапа на подготовката и провеждането си допринася за 

активизиране на повечето от учителите; 
• В подготовката и провеждането му участва не само училищ-

ното ръководство и учителите, а и видни учени или други педа-
гогически дейци, представители на родителите, на предприятия или 
други обединения и обществени организации. 

Това особено се отнася за педагогическия съвет-практически 
семинар, който се провежда като разгърнато във времето 
(учебния срок например) редуване на практически семинари и 
взаимни посещения на различни форми на работа, изнасяне на 
лекции, провеждане на беседи,  преглед на постиженията и 
нерешените проблеми  в дадена област и по даден проблем. 

Технологическата схема (фиг.6) на такъв педагогически 
съвет съдържа 4 етапа: 

1 етап - разработване и подготовка 
2 етап - първи етап на провеждането (на семинар-практика) 
3 етап - втори етап - заседание 
4 етап – заключителен 
Етап на разработване и подготовка 
Началото на етапа на разработване се отнася към периода на 

общоучилищното планиране (определяне на тематиката на 
педагогическите съвети). Впоследствие на съвещанието при 
директора на училището се определят целите и задачите на този 
съвет, основните направления на работа по подготовката му, 
поставят се задачи и се назначава отговорник за педагогическия 
съвет, който обикновено е помощник-директора. 
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Методическите обединения на училището разработват плана 
и съдържанието на организацията на съвета, разпределят творче-
ските задачи на учителите. 

За подпомагане на училищното ръководство и методи-
ческите обединения могат да се създадат проблемни групи. 

 
Първи етап на провеждането 
Първият етап на педагогическия съвет включва работата на 

различните екипи и на отделните учители по изучаване на 
теорията и участието в практически дейности. Педагогическият 
съвет обикновено започва с уводен теоретичен семинар – 
определян като „встъпителен” за работата над проблема. По-
нататъшният ход на ,първия етап на педагогическия съвет може 
да  включва: 

• творческо обучение, предметни семинари: 
• взаимни посещения по график на различни форми на работа; 
• предметни декади, методични дни; 
• консултации на училищното ръководство; 
• заседания на методическите обединения. 
Най-важният компонент на педагогическия съвет-практи-

чески семинар е обмяната на опит в процеса на взаимопосе-
щаването на уроците и другите форми на учебно-възпитателна 
дейност. Училищното ръководство съставя програмата им. Добре 
е директорът и неговите помощници  да канят учителите на 
провеждани от тях уроци или други форми. 

По темата на педагогическия съвет в училището се орга-
низират предметни седмици, декади, включващи значителен брой 
изяви - радиопредавания, извънкласни занятия, вечери, игри, 
видеофилми, състезания, олимпиади, изложби на творчески 
работи и пр. 

 Училищното ръководство: 
• съставя програмата на взаимопосещенията на откритите 

уроци и другите форми на работа; 
• провежда анкети сред учителите, учениците, родителите и 

други лица;  
• оказва помощ на учителите в систематизирането на мате-

риала по избрания проблем; 
• разработва указания и препоръки. 
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Методическите обединения: 
• организират взаимни посещения на открити уроци и други 

организационни форми; 
• провеждат срещи с учениците; 
• провеждат предметни седмици, декади, методически дни; 
• организират изложби на творческите работи на учениците и 

учебно- нагледни пособия; 
• разработват препоръки.  
Методическият съвет: 
• снабдява с научно-методическа литература по даден 

проблем (списъкът на литературата за педагогическия съвет се 
закачва на табло в преподавателската стая); 

• организира изложби на творческите работи на учениците;  
• систематизира материали от предишните педагогически 

съвети и обобщава най-новите знания по дадения проблем; 
• подготвя материали за обобщаване на добрия педагогически 

опит и неговото разпространяване. 
Подготовка на методически съобщения (Методически бюле-

тин). По този начин се дава гласност на постиженията на 
различните учители, на новостите в тяхната работа и срещаните 
от тях трудности. Дори работещите без особен ентусиазъм не 
искат да изостават от колегите си и се стремят да покажат на 
какво са способни. 

 
Втори етап на провеждане на педагогическия съвет - 

заседание 
На заседанието на педагогическия съвет-практически семи-

нар се представят в обобщен вид резултатите от проведената 
предварителна работа. Тези резултати обикновено се илюстрират 
с различни нагледни материали.  
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Фиг. 6. Технологична схема на педагогическия съвет 
във форма на практически семинар  

 
В заключителния етап се приема решение. 
Такъв педагогически съвет се превръща в център на 

колективната професионална мисъл, на връзката между теорията 
и практиката.  
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ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НЯКОИ ЕФЕКТИВНИ 
МЕТОДИ И ФОРМИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ 

УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 
 

Снежана Богданова 
СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе 

 
Summary: School as an institution forms the most important qualities of 

student’s personality, which are necessary for its realization. The school life 
becomes more complicated and contradictory in its diversity of forming and 
deforming factors. The aggression between students as a destructive component 
seriously harms student’s ability to orientate in the complexity of learning and 
the application of knowledge on life. That’s why the most important factors 
which influence to the formation of  student’s ability to overcome the stress 
factors-of objective and subjective pattern-are distinguished in this science 
notice. Besides the overload with knowledge and the complexity of its 
assimilation are also characterized the factors of aggression between students. 

 
Училището като институция изгражда най-важните качества на 

учениковата личност необходими за реализацията ú. Училищният 
живот става все по-сложен и противоречив в своето многобразие от 
формиращи и деформиращи фактори. Насилието между учениците 
като деструктивен компонент, сериозно уврежда способността на 
ученика да се ориентира в сложността на учението и приложението 
на знанията в живота. Ето защо в научното съобщение са откроени 
най-значимите фактори, които влияят за формирането на способ-
ността на ученика да преодолява стресовите фактори – от обективен 
и субективен характер. Освен претоварването със знания и 
сложността при усвояването им, са характеризирани и факторите на 
насилието между учащите се. 

Направен е опит за изработване на програма за работа на 
училищния екип, за противодействие на училищния тормоз, 
като са откроени задачите на учителите, на ученическия съвет, 
на училищния психолог и педагогическия съветник, както и 
класните ръководители и родителите за обединяване на 
усилията им в решаването на тези важни за укрепването на 
учениковата психика проблеми, от които зависи цялостното 
развитие на личността. 

Насилието между децата в училище обхваща широк спектър от 
прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни 
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последици върху психичното здраве и поведението както на децата, 
които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. 

Последиците от насилието в училище са особено тежки и 
продължителни. Българската дума, която отговаря най-точно на 
явлението е „тормоз” /bullying). 

1. Ключови думи в разбирането за тормоз са следните 
характеристики на поведение. 

1.1 Злонамерена проява, която има за цел да нарани или 
унижи дете. 

1.2 Извършва се от позицията на силата, като едната страна 
използва доминиращата си позиция, за да нарани и другата 
физически или психически, за да я унизи или изолира от социалния 
живот. 

Тормозът може да обхваща много широк спектър от поведение. 
Тормозът може да се състои от преки нападения (удряне, заплаха 
или принуда, дразнене, подигравка). 

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на 
следните основни групи: 

- физически тормоз – блъскане, удряне и спъване; 
- вербален тормоз – подмятане, подигравки, унижение, запла-

хи и ободи; 
- психичен тормоз – подмятане, подиграване, закачане, запла-

хи, изнудване, заплашителни погледи и неприятелско следене; 
- социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от 

дейността, разпространение на злобни слухове, натиск върху 
другите да не влизат в приятелски отношения с децата, изолиране. 
Физическият тормоз е формата, която възрастните най-често забе-
лязват. Психическият и социалният тормоз по-трудно могат да 
бъдатустановени, тъй като те не са така видими, а децата от своя 
страна нямат нагласата да споделят с възрастните за своите пре-
живявания. 

Тормозът независимо от това как се упражнява е деструктивен 
и опасен вид насилие. Феноменът „насилие в училище” е голямо 
предизвикателство за всички образователни системи в Европа. 
Детската агресивност е световен проблем и в развитите държави 
нейната превенция става предмет на изследователска работа на екип 
от психолози и медицински специалисти. У нас това явление винаги 
е съществувало в училищата под някаква форма. Зараждащи се 
форми на тормоз днес могат да бъдат открити във всяко училище и 
статистиката показва, че всеки пети ученик в нашите училища под 
някаква форма се е срещал с това явление. 
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За тази цел през 2012 – 2013 учебна година анкетирахме 
ученици от V-VIII клас в СОУ „Йордан Йовков” – гр. Русе, които 
попълниха въпросник свързан за тормоза в училище. 

Така например особен интерес будят отговорите на въпросите: 
Къде се случва децата да бъдат тормозени. Най-висок процент от 
анкетираните ученици – 80 % отговарят: по коридорите. Това е 
израз, че слабият контрол на дежурните учители е причина по време 
на междучасията, агресията при учениците да бъде по-явно 
проявена. 

Значими са отговорите на въпроса: „Кой ти помага най-много, 
ако се случи някой да те тормози” – 44.04% отговарят, че това са 
техните приятели, на второ място посочват с 14,78 % някои от 
учителите и 14.41 %, че това е тяхната майка. Различните отговори 
на анкетираните на този въпрос ни дава анализът на учениците, че 
не търсят специализирана помощ, а взаимодействието и подкрепата 
на техните връстници или социална приятелска среда. Интерес 
предизвикват и отговорите, свързани с въпроса: „В твоето училище 
какво правят децата, които тормозятдругите деца?”. На първо място 
посочват с 74.08 %, че ги блъскат и удрят другите деца, на второ 
място с 69,87 % - обиждат ги, псуват ги, измислят им неприлични 
прякори. В разговор с тях споделят, че психическият тормоз не е 
по-малко с оглед  от физическият. На въпроса: „Случвало ли се е 
някой да те тормози” – 80 % посочват отговор – да, а 20 % - не, 
което означава, че едва ли има ученик, който да не е понесъл – 
психологическият или физически тормоз на насилието в училище. 

За тормоза може да допринесе самата среда и атмосфера в 
училище: тоалетни без надзор, места където учителите никога не 
ходят, стари сгради с тъмни кътчета, учителски и училищен 
персонал, който се задържа само в кабинетите си; прекалено заети 
учители, които не отбелязват инцидентите; идване и тръгване от 
училище на групи, закъсняващи учители; хаос в класната стая; 
учители, които използват подигравки и сарказъм, липса на подкрепа 
от „иницииращи” обреди за новите ученици. Слаб надзор и спазване 
на дисциплината; разчитане на това, че всички сами ще се помирят, 
ако не им се обръща внимание. 

Причините могат да бъдат и от друг характер: 
- темперамент на детето 
- вляние на семейството 
- агресията в семейството. 
2. Превенция и иновативен подход за привличане на заинте-

ресовани страни. 
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2.1 Дейностите на ниво училище е да включват: 
- разработване на предложения за промени в Правилника за 

дейността на училището и обсъждането им с училищната общност. 
- прилагане на програми за развитие на личните и социалните 

умения на децата. 
- договаряне на единен механизъм, включително разписани 

ясни отговорности, за реагиране при всяка проява на тормоз и 
насилие. 

- прилагане на програми за развитие на личните и социалните 
умения на децата. 

- подобряване на системата от дежурство с оглед обхващане 
на местата, в които на етапа на оценка е установено, че се извършва 
тормоза. 

- повишаване квалификацията на учителите за работа с 
програмите, включително реализиране на специализирани тренинги 
за определени категории от работещите в училище за справяне с 
критични ситуации и др. 

- ясно разпределение на конкретни отговорности на всички 
възрастни в училище, включително дежурства на определени места 

- разработване на стъпки за привличане на родителите 
- родители – специалисти от областта на помагащите профе-

сии (психолози, социални работници, лекари) и други професии, 
които могат да бъдат полезни, включително журналисти, компози-
тори и др., с чиято помощ могат да реализират ценни училищни 
инициативи и др. 

Поради своята политическа, социална и емоционална обусло-
веност проблемът за насилието и в българското училище все още 
търси своето решение. 

Направените проучвания показват, че по-малко внимание се 
отделя на управлението на процесите, свързани с изграждане на 
позитивна ученическа среда, акто алтернатива на агресията. 

Качественото образование, позтавя акцент върху усвояване на 
базовите учебни умения, възможностите за допълнителни учени-
чески дейности изяви на учениците допринасят за по-добрата и 
позитивна обстановка, като алтернатива на агресията. 

Добрите отношения: „дом - училище”, успешното педагоги-
ческо общуване прави училищната среда благоприятна територия за 
всяко дете. 

Намесата и справянето с конкретни ситуации на тормоз и 
насилие е част от цялостната политика на училището срещу 
насилието. 
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Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на на 
влошаване на отношенията между децата и поведението, което е 
неприемливо. 

- Ако едно децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва 
се да се махне, ако ролите не се сменят, а другото дете е в 
постоянно доминираща позиция и това поведение привлича вни-
манието на околните, то най-верояно става дума за тормоз. 

Неоходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за 
тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалацията 
на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение 
няма да бъде телерирано. 

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати 
ситуация на тормоз. Детето трябва да почувства доверие и сигур-
ност за споделяне, което е особенно важно, може да му се предложи 
и да говори с училищния психолог. Отговорност, на учителите е да 
изградят добра атмосфера без напрежение и заплахи, възможности 
за активно учене и изява на ученика в урочната и в извънурочна 
среда. 

Детето, което е склонно към насилие, се нуждае от разбиране 
на неговите потребности, причините за агресивното поведение, 
помощ при осъзнаване на собствените чувства, умения за контрол 
на гнева, развитие на емпатия. 

В тази връзка е необходимо да се потърси съдействие от страна 
на социалните работници от отделите „Закрила на детето” към 
дирекция „Социално подпомагане”. 

В случаите на дете в риск е важно да бъдат обединени 
усилията на специалистите от различни обласи, за да  бъдат 
ефективни мерките за закрила. В този смисъл социалният работник 
е партньор на останалите специалисти, ангажираи с проблема. 

В много училища работата по превенция на агресията не е 
регламентирана. Практиката показва, че сътрудничество между 
учители, родители, ученици и заинтересовани страни е изграждане 
на една добра атмосфера и условие консенсус по педагогическите 
въпроси и стимулиране на ученическите прояви и отговорности. 

 
Литература 
1. Мардахаев, В. Л. Социалная педагогика. М. Гардариги, 2005  
2. Попов, Х., Човешката агресия. С., 1995 
3. Списание „Педагогика”, НИОН – „АзБуки”, София, 2013. 
  
 



 342 

ИНТЕРАКТИВНАТА ДИСТАНЦИЯ КАТО ФАКТОР  
ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
Юрий Янакиев 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, България 
e-mail: ianakiev@uni-plovdiv.bg 

 
Abstract: The teaching process involves deep knowledge in the field of 

non-verbal communication. The aim of this study is to demonstrate the necessity 
of introducing teaching courses that are based on the possibilities to improve 
nonverbal skills of current and future teachers. The method is built on a system 
for a notation of proxemic behavior of E. T. Hall, to which we added the 
parameters spatial mobility and direction of movement. The study was 
conducted with 114 students during the traineeship at school. The results 
confirmed the hypothesis that personal and social distances can favour higher 
quality contact for the exchange of information, which contributes to the 
accumulation of new knowledge and experience. 

Key words: non-verbal communication, proxemics, personal and social 
distances, psychology of space  

 
1. Увод  
 
В основата си методът за проксемичен анализ, предложен от 

Едуард Туичъл Хол в началото на 60-те години на XX век, е 
дескриптивно-компаративен: интерперсоналните дистанции са въ-
ведени въз основа на техните подробни сензорни параметри: пози-
ция и пол, ориентация на тялото, визуално поле, сила на говора и 
т.н. Изследването на поведенческата типология във вид на ситуа-
тивни личностни характеристики [5, 6, 7] се основава на четири 
основни дистанции: интимна(0-45 см) , лична (45-125 см), социална 
(120-360 см) и публична (над 3,6 м), като всяка една от тях прите-
жава две модалности, близка и далечна. Важно е да се подчертае, че 
междусубектните зони на Хол могат да бъдат възприети единствено 
с уговорка, че размерите на личностните пространства биват 
детерминирани от принадлежността на индивидите към различните 
национални общности. Самият той посвещава част от наблюденията 
си на компаративно-проксемичните отношения съответно в герман-



 343

ската, английска, френска, японска и арабска културни реалии1. Хол 
категоризира интерактивните пространства като социофугални и 
социопетални: според характеристиките на всеки един от двата 
комуникативни модела съответно се улеснява или ограничава въз-
можността за релация между индивидите в зависимост от съот-
ветната дистанция между тях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Типологията на 
комуникативните пространства (интимна, лична, социална и пуб-
лична със съответните им подмодалности) варира в зависимост от 
следните фактори: 

 Индивидуални параметри: възраст, пол, социален статут 
 Интерперсонални параметри: привличане, кохезия, симпа-

тия, антипатия 
 Ситуативни характеристики: физически параметри на сре-

дата 
 Културни и интеркултурни специфики 

 
2. Цел и задачи на изследването  
 
Целта на настоящето изследване е да докаже по емпиричен път 

необходимостта от въвеждане на преподавателски курсове, тренин-
гови обучения и семинари, чиито програми се основават както на 
възможностите за усъвършенстване и коректив на невербалните 
умения на студентите, така и на създаване на набор от авто-
рефлексивни познания от областта на невербалната комуникация в 
помощ на професионалната практика на настоящите и бъдещи 
учители и преподаватели. Задачата е свързана с установяване до 
каква степен предварителното обучение по невербална комуни-
кация, проведено със стажанти – психолози (n = 114), е фактор за 
промяна в тяхното поведение по отношение на интерактивната 
дистанция по време на презентация.  

 
3. Хипотеза  
 
Във връзка с набелязаните цели формулирахме следната хипо-

теза (H1): съществува статистически значима разлика между срав-

                                                 
1 За повече информация вж. Hall, E. T. Understanding Cultural Differences — 
Germans, French and Americans, Yarmouth, Maine, 1993.  
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няваната променлива интерактивна дистанция в зависимост от това, 
дали студентите са преминали през предварителното обучение по 
невербална комуникация. Също така що се отнася до обучените 
студенти се очакват по-силни ефекти върху промените по отно-
шение на наблюдаваните параметри. Тези предположения се 
основават на констатацията, че уменията за изграждане на успешна 
стратегия за презентация спомагат за постигане на по-висока 
интерактивна динамика между лектора и неговата аудитория с цел 
стимулиране на учебния процес.  

 
4. Изследвани лица  
 
Изследването се проведе с общо 114 студенти от 4-ти курс, 

специалност „Психология” в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”, от които 70 жени и 44 мъже. Средната възраст на 
изследваните лица е 25,33 години (SD = 3,42). Участниците дадоха 
своето информирано съгласие за провеждане на експеримента. Те 
бяха разделени в две групи: контролна и експериментална. Експе-
рименталната група включва 57 студенти, от които 35 жени и 22 
мъже (SD = 3,30). Те са преминали през предварителен еднодневен 
тренинг (5 часа), който съдържа теоретична и практическа подго-
товка по невербална комуникация (проксемия и кинезика), ориен-
тирана конкретно към спецификата на преподаване в училищата. 
Студентите от тази група бяха запознати с резултатите от изслед-
ването, проведено с техните колеги от по-горните курсове (кон-
тролна група) в неговия първи етап. Контролната група обхваща 
57 студенти по „Психология“ (4-ти курс редовно и задочно 
обучение), съставена от идентичен брой участници с еднакво раз-
пределение по пол: 35 жени и 22 мъже (SD = 3,56). За разлика от 
експерименталната група те не са преминали през съответния 5 
часов тренинг по невербална комуникация.  

 
5. Метод 
 
Методът, използван в настоящето изследване, се основава вър-

ху прилагането на системата за проксемичен мониторинг на Едуард 
Туичъл Хол [5, 6, 7].  
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6. Процедура 
 

 
 

Фигура 1. Панорамна фотография на Актовата зала  
на ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив 

 
Провеждането на експеримента съвпада с една от задачите на 

студентите по време на държавния им стаж, свързана с изнасяне на 
урок-беседа пред ученици от осми до единайсети клас (поотделно) в 
Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий”, град 
Пловдив.  

Събирането на данните бе осъществено от две работещи на 
непрекъснат записващ режим по време на презентациите видео-
камери (фиг. 2). Детекцията на параметрите пространствена мобил-
ност, посока на придвижване и интерактивна дистанция бе 
осъществена с помощта на предварително нанесени репери по пода 
на залата от тънко прозрачно тиксо, които маркират границите на 
отделните сфери: интимна, лична, социална и публична (фиг. 1). 
Тази техника за пространствено наблюдение се доближава до 
парадигмата на Патерсън [8, 9, 10] послужила като референтна база 
на съществена част от съвременните експерименти в областта на 
психологията на средата.  

Изборът на Актовата зала бе продиктуван основно поради 
факта, че тя предоставя достатъчно пространство за придвижване на 
стажантите, като целта е да им се внуши идеята за свободен избор 
на позиция. Нейните размери (13,5 метра дължина и 12,0 метра 
ширина) предлагат потенциални възможности за избор на всяка 
една от дистанциите, от публична далечна до интимна близка, 
отбелязани с различни цветове на фигура 1.  
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Фигура 2. Визуализация на експерименталната парадигма за 

пространствено наблюдение на интерперсоналните дистанции. План на 
Актовата зала на ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив. 
 
Фигура 2 представя примерна ситуация, в която учителят се 

намира на публична близка дистанция от аудиторията в изходна 
позиция на презентацията (секвенция t1), в определен следващ 
момент (секвенция t2) учителят се придвижва напред в дясно от 
седналите ученици, което го ситуира в социална далечна дистанция. 
В следваща фаза от презентацията (секвенция t3) учителят осъще-
ствява преход към социална близка дистанция, като предразполага 
учениците за участие чрез афиширане на по-голямата близост с тях. 
Секвенция (t4) сигнализира за преход към лична далечна дистанция, 
подходяща за допълнителни въпроси и отговори по темата. 
Съответно последната секвенция (t5), в която учителят е разположен 
на социална далечна дистанция, би следвало да се интерпретира 
като сигнал за прекратяване на дискусията с възможност за 
частично заключение или коментар по темата. Този пример раз-
крива високата степен на съответствие между позицията на учителя 
в пространството и дискурсивната логика на неговата презентация. 
В действителност представянето на определена темата в най-общ 
план стартира от най-отдалечената публична далечна дистанция 
(секвенция t1). Последвалите аргументи са предпоставка за преход 
към по-близката социална дистанция в далечната й модалност 
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(секвенция t2); апелът за дискусия с участие от страна на учениците 
с примери за актуалността на проблема служи за „стопяване“ на 
дистанцията до интимна далечна (секвенция t3 и t4). Във финалната 
фаза на презентацията учителят се оттегля на социална далечна 
дистанция (секвенция t5), което му предоставя възможност да 
„излезе“ от темата за интернет зависимостта и да осъществи на 
преход към следващата част от презентацията – някоя от другите 
видове зависимости: хазарт, тютюнопушене, алкохол и т.н. Този 
тип преобладаващо динамична мобилност представлява една от 
„печелившите“ преподавателски стратегии, в които умело се 
съчетават прехода от общото към частното, придружен с успоред-
ното придвижване на лектора в комуникативното пространство.  

 
7. Обработка  
 
Визионирането на видеозаписите стана с помощта на програ-

мата за работа с фото и видеоматериали Picasa 3.6.0tm, достъпна за 
зареждане в сайта на Googletm. Тя позволява въвеждане на маркери 
за време (timecode) и улеснено връщане и превъртане на записа за 
преразглеждане и коментар на секвенциите. Опцията за транс-
формиране на видеоклиповете във фотографии спомогна за после-
дователната хронотопна деконструкция на проксемичните елементи 
за по-детайлното им описание чрез зумиране. 

 
8. Резултати  
 
Статистическата обработка на резултатите се проведе с SPSS 

17.0 и Statistica 7.0 на StaSoft. Използван бе непараметричен тест за 
оценка значимостта на разликите в промяната на атитюдите на 
участниците в експерименталната и контролната група. Проверката 
за значимост на разликите е извършена с непараметричните 
тестовете на Mann-Whitney, Wilcoxon и Kolmogorov-Smirnov (SPSS 
> Analyze > Nonparametric test > 2 Independent Samples-Test), които 
съответстват най-добре на типа извадка и вида на измерващата 
скала.  
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9. Определяне типологията на интерперсоналните 
дистанции  

9.1. Интерактивни дистанции в контролната и експери-
менталната група  

 
Таблица 2 предлага обобщена информация относно разпреде-

лението на резултатите в контролната и експерименталната група 
по променливата интерактивна дистанция.  

 
Таблица 2. Честотно разпределение на участниците в 

експерименталната и контролната група според типологията на 
интерактивните дистанции 

Експериментална 
група  Контролна група  Total Дистанция 

Col % Count Col % Count Col % Count 
Лична далечна  15.8% 9   7.9% 9 

Социална 
близка  

54.4% 31 26.3% 15 40.4% 46 

Социална 
далечна  

29.8% 17 36.8% 21 33.3% 38 

Публична 
близка  

   36.8% 21 18.4% 21 

Total 100.0% 57 100.0% 57 100.0% 114 

 
Тест на Mann-Whitney U = 666.000; Wilcoxon W = 2319.000; Z = 

5.756; Asymp. Sig. (2-tailed) p = 0.000 
 
Емпиричните резултати отчитат наличието на статистически 

значима разлика в интерактивните дистанции при контролната и 
експерименталната група, т.е. констатираната разлика се дължи на 
фактори, свързани с предварителното обучение на студентите (p = 
0.000 < α = 0.05 => Н1).  
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Фигура 3. Сравнение между резултатите в експерименталната и 
контролната група по променливата интерактивна дистанция 

 
Систематизацията на данните (таблица 2) привлича внима-

нието върху няколко съществени различия. Първото от тях се 
изразява в констатацията, че нито един от студентите в експери-
менталната група не е презентирал от публичната близка дистанция 
за разлика от колегите им в контролната група (36.8%). Съще-
временно отчитаме, че никой от контролната група не се е ситуирал 
в лична далечна дистанция, докато тя е предпочетена от 15.8% от 
и.л. в експерименталната група (фиг. 3). Резултатите показват, че 
повече от половината от участниците в експерименталната група са 
презентирали от социална дистанция – близка модалност (54.4%), 
докато тези от контролната група са значително по-малко (26.3%). 
Тенденцията към редуциране на интерактивните дистанции е ре-
гистрирана и по отношение на средни стойности в експеримен-
талната група (190.5 см.) и контролната група (281.0), като раз-
ликата между двете е от 90.5 см.  

Ситуативните предпочитания на студентите от двете групи към 
социалната дистанция в сбора на нейната близка и далечна модал-
ности е напълно логично. Това интерперсонално измерение пред-
ставлява своеобразен „социален щит”, зад който индивидът се 
чувства по уверен. Интерпретирани с основание като маркер за 
професионално отношение на индивида към околните, тези две 
модалности внушават нежелание за личностна импликация. Вече 
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видяхме, че социалната дистанция се характеризира с официалния 
си и в повечето случаи институционален характер, като най-често се 
практикува при административни отношения и бизнес преговори.  

 
9.2. Интерактивни дистанции при жените от контролната 

и експерименталната група 
 

Таблица 3. Честотно разпределение на жените от 
експерименталната и контролната група според типологията  

на интерактивните дистанции  
Експериментална 

група Контролна група Total 
Дистанция  

Col % Count Col % Count Col % Count 
Лична далечна  22.9% 8     11.4% 8 
Социална близка  37.1% 13 22.9% 8 30.0% 21 
Социална далечна  40.0% 14 37.1% 13 38.6% 27 
Публична близка      40.0% 14 20.0% 14 
Total 100.0% 35 100.0% 35 100.0% 70 

 
Тест на Mann-Whitney U = 255.000; Wilcoxon W = 885.000; Z  = 

4.411; Asymp. Sig. (2-tailed) p = 0.000 
 

 
 

Фигура 4. Сравнение по променливата интерактивна дистанция при 
жените в експерименталната и контролната група 
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Резултатите от статистическия анализ на данните по промен-
ливата интерактивна дистанция при жените (Таблица 3) позволява 
да приемем хипотезата по отношение на тази променлива (p = 0.000 
< α = 0.05 => Н1). Фигура 4 визуализира квази симетричното 
изместване на стойностите с една интерактивна дистанция напред в 
комуникативното пространство от страна на жените в експеримен-
талната група, което може да се интерпретира като афиширане на 
положителна комуникативна нагласа.  

 
9.3. Интерактивни дистанции при мъжете от контролната 

и експерименталната група  
 

Таблица 4. Процентно разпределение на мъжете от 
експерименталната и контролната група според типологията  

на интерактивните дистанции 
Експериментална 

група Контролна група Total 
Дистанция 

Col % Count Col % Count Col % Count 
Лична далечна  4.5% 1     2.3% 1 

Социална близка  81.8% 18 31.8% 7 56.8% 25 

Социална далечна  13.6% 3 36.4% 8 25.0% 11 

Публична близка      31.8% 7 15.9% 7 

Total 100.0% 22 100.0% 22 100.0% 44 

 
Тест на Mann-Whitney U = 96.000; Wilcoxon W = 349.000; Z = 

3.838; Asymp. Sig. (2-tailed) p = 0.000 
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Фигура 5. Сравнение на интерперсоналните дистанции при мъжете  
в експерименталната и контролната група 

 
Резултатите от анализа на данните при определяне на типо-

логията на интерактивните дистанции при мъжете (Таблица 4) 
позволява да приемем хипотезата по отношение на тази променлива 
(p = 0.000 < α = 0.05 => Н1). При мъжете от експерименталната 
група се наблюдава висок процент участници 81,8%. в сферата на 
социално близката дистанция за разлика от мъжете от контролната 
група, които са 31,8% (фиг. 21). Съотношението между мъжете от 
двете групи в социално далечната дистанция е 13,6% към 36,4%, 
което се отразява и на съотношението в пространствените позиции 
на мъжете от двете групи в социалната дистанция в близката и 
далечната и подмодалности: 68,8% към 95,4%.  

Съпоставката на стойностите при мъжете и жените от 
експерименталната група разкрива една интересна проксемична 
тенденция, изразена в съотношението 4,5% към 22,9% на личната 
далечна дистанция, която свидетелства за допускане на по-голяма 
интерактивна близост с учениците от страна на студентките 
отколкото колегите им от мъжки пол (Фигура 5). Същевременно 
отчитаме значителна разлика в стойностите на експерименталната 
група по отношение на предпочитанията на студентите към 
социалната далечна дистанция при мъжете (13,6%) и жените 
(40,0%).  
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9.4. Проксемични микроексперименти  
 
Нека се спрем на два проведени по време на презентациите 

микроексперимента, които се оказаха богати на сведения за нашите 
наблюдения. Първият от тях имаше за цел да установи до каква 
дистанция ще бъде допусната презентиращата студентка при 
постепенното си приближаване до една от ученичките в класа, пред 
който се състоя урокът-беседа. Ето нейния коментар: 

 
При пристъпването си към нея, аз се притеснявах кога ще 

каже „Стоп”, но колкото по-близо до нея стигах, все се боях, че 
ще ме допусне в интимната си дистанция. И наистина тя ме спря, 
когато бях вече в далечната интимна дистанция. Трудно е да се 
опише как един непознат човек понякога ни изумява с действията и 
думите си. В случая се получи точно така. Ученичката ме прие 
като нейна близка приятелка, а това беше достатъчен сигнал, че 
класът вече се е впечатлил от представянето ни, от една страна, 
а от друга – че ние самите сме успели да постигнем внушението, 
което целяхме. При провеждането на един малък експеримент, 
свързан точно с обсъжданите интерперсонални дистанции, се 
сблъсках с топлото и приемащо отношение на учениците, които 
макар и да ни виждаха за пръв път, се държаха с нас като с близки 
приятели.  

 
Краткият анализ отчита изключително точно какво е отноше-

нието между допуснатата интерактивна близост и успешното 
представяне на експерименталната група студенти, които успяха да 
„стопят” дистанцията между себе си и учениците благодарение на 
успешното си представяне.  

Друг интересен пример за експеримент в експеримента бе на 
една от студентките, която си бе поставила за цел да запознае 
учениците с възможностите за катарктично въздействие на танцте-
рапията. Тя стартира презентацията си с кратко въведение върху 
произхода и същността на танцтерапията, което бе проведено от 
социална далечна дистанция. Последва ритмична музика и покана 
за танц, при което тя с усмивка и настроение навлезе в интимно 
близката дистанция на учениците от първите редове за да ги 
подкани да танцуват с нея в средата на залата. Включиха се няколко 
двойки, които изпълниха предлаганите от стажантката танцови 
стъпки и движения. Тя с право констатира след края на демон-
страцията, че целта на микроексперимента й бе постигната, тъй-
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като участващите директно и индиректно в него ученици (и 
студенти), успяха да се справят със стреса чрез деблокиране на 
положителни емоции с помощта танца и музиката.  

 
9.5. Коментар на участниците  
 
Допитването до студентите показва, че голяма част от тях 

изглеждат съгласни с мнението, че изборът на по-близка интер-
персонална дистанция би бил гарант за по-успешно утвърждаване 
на равноправни комуникативни отношения между преподаватели и 
ученици. Те например с основание направиха следните коментари: 

 
При студентите, които стояха на три или повече метра, се 

наблюдаваше наличието на една илюзорна бариера от аудито-
рията, те изглеждаха дистанцирани от нея. Първо – по този 
начин издаваха несигурност, в резултат на която слушащият е 
склонен да се съмнява в достоверността на чутото. Второ – 
голямата дистанция не придава важност на казаното, защото 
когато някой те информира за нещо важно, се стреми да е близо 
до теб, а не обратно.  

Въпреки притеснението по време на изнасяне на урока, всички 
ние се стремяхме да скъсим дистанцията между нас и учениците, 
да застанем по-близо до тях, да погледнем през техните очи и да 
се слеем с техните разбирания. [...]Стремейки се да бъда по-близо 
до учениците, изпитвах топлината и откритостта им.  

 
Примерите ясно резюмират мнението, че личната дистанция в 

далечната й модалност внушава повече доверие и спомага за 
постигане на по-висока интерактивна динамика, съобразявайки се 
същевременно с изискването за респект към личното пространство 
на индивидите.  

 
Заключение 
 
Емпиричните резултати отчетоха наличието на статистически 

значими разлики по отношение анализа на интерактивните дистан-
ции в експерименталната и контролната групи, което като цяло 
потвърждава хипотезата, че предварителното обучение по невер-
бална комуникация е фактор за промяна в нагласите и поведението 
на студентите от експерименталната група.  
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Следвайки тази логика изглежда легитимно да заявим, че по-
близката интерперсонална дистанция, съобразена с изискването за 
респект към и личното пространство на индивида, спомага за 
създаване на по-висока интерактивна динамика в обучението. В 
действителност отстоянието на лична дистанция в близката и 
далечната й модалности материализира до голяма степен желанието 
на учителя да се „докосне” от по-отблизо до ученическите 
разбирания, да вникне в контекста на ситуацията и да проумее 
сложността на проблематиката, в която подрастващите еволюират. 
Тази позиция спомага за постигане на внушение за емпатия, което 
допринася за спечелване на доверие и прокарване на полезни идеи 
за справяне с обучителните трудности. Личната и социално 
близката дистанции благоприятстват поддържането на качествен 
контакт при обмена на информация, което от своя страна спомага за 
натрупването на знания и опит. Напротив, общуването от социална 
далечна (210-360 см.) или публична дистанция (над 3,6 м.) води в 
голяма част от случаите до частично или пълно отхвърляне или 
негативизъм от страна на обучаващите се. 

Изследването дава основание за препоръки относно 
въвеждането на лекционни курсове, семинари и тренинги за 
теоретична и практическа подготовка по невербална комуникация в 
помощ на професионалната практика на настоящите и бъдещи 
учители и преподаватели. 
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Резюме: Настоящият доклад разглежда спецификите в родителския 

стил и конкретното поведение на родителя, които корелират значимо с 
тревожността в детска възраст. Теориите за  развитието на  тревожността 
предполагат, че три аспекта на родителския стил и поведение: приемане, 
контрол и моделиране на тревожно поведение, са пряко  свързани с прояви 
на тревожност при децата. При преглед на публикувани през последното 
десетилетие изследвания на връзката между родителството и детстката 
тревожност, се вижда, че взаимодействията родител-дете са свързани  със 
срамежливостта и тревожните  нарушения. При тълкуването на резултат-те 
от изследванията е използвана концептуална рамка, въз основа на 
последните модели на развитие на тревожността. 

Ключови думи: детска тревожност , родителски нагласи 
 
Abstract: Theories of anxiety development suggest that parental 

acceptance, control, and modeling of anxiousbehaviors are associated with 
children’s manifestations of anxiety. One important area that has been 
emphasized as contributing to the development of childhood anxiety isparenting 
A conceptual framework based on recent models of anxiety development is 
presented to aid in the interpretation of extant research findings and to 
providesuggestions for future research and theory development. From the 1990s 
to the present, most studies examining the relation between parenting style or 
behavior and childhood anxiety have focused on three parenting dimensions: 
acceptance, control, and modeling of anxious behaviors. 

Key words: parent attitudes, child anxiety 
 
Диагностицираната в клинична среда тревожност е един от 

най-често срещаните психични проблеми при деца в училищна 
възраст [1,17]. Въпреки, че проблемът е широко разпространен и 
засяга деца през детството и юношеството, етиологията и послед-
ствията от тревожността в детството, остават сложни и неуловими. 
Един от основните фактори, които допринасят за развитието на 
безпокойство в детството е родителството [5]. Проучванията прове-
дени през миналото десетилетия подкрепят хипотезата, че средата и 
отношенията в семейството са свързани с детското безпокойство, с 
тревожните симптоми и нарушения при децата [8]. Няколко проуч-
вания също са открили връзка между родителството и поведението 
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на тревожност в детството [19]. В изследванията са дефицитни 
данните по отношение посоката на влияние. Част от  анализите  по 
тази тема са  фокусирани главно върху ретроспективни проучвания, 
въз основа на изследване мнението на възрастните, с въпросници 
попълвани от родителите [9, 13, 14]. Недостатъчно са данните от 
изследвания на деца. За да се запълни тази празнина, трябва да се 
обсъдят най-новите емпирични доказателства по отношение на 
връзката между родителството и детската тревожност. 

Основните понятия описващи връзката между родителство и 
тревожност при деца са: детска тревожност, родителски стил и 
родителско поведение. 

Определението на "тревожност" се различава в отделните 
проучвания. За нуждите на изследването се употребява терминът 
„детска тревожност”, като разграничението  между тревожността 
като черта (неспецифични нива на страх, тревога проявяващи се в 
различни  ситуации) и тревожни нарушения (например: социална 
фобия, разстройство с тревожност от раздяла и т.н.) се отбелязват, 
когато е необходимо [4]. 

Тревожността като черта се разглежда като непрекъсната 
характеристика, като при определени обстоятелства повишава 
уязвимостта към разстройства на настроението, но не винаги сама 
по себе си причинява клинично значими функционални уврежда-
ния. Взима се предвид, че тревожните разстройства са специфичен 
клъстър от симптоми  свързани с безпокойство или причиняващи 
увреждане.  

Родителския стил и поведението на родителството, могат да 
имат различно въздействие върху развитието и поддържането на  
тревожността в детска възраст, което налага разграничението между 
двете. 

Изследователите диференцират общия родителски стил от 
специфичните практики за родителстване или поведение [7, 12]. 
Родителският стил създава емоционалния климат на връзката 
родител-дете, определя се като набор от родителски нагласи, цели, 
модели на поведение. Независимо от това, родителският стил се 
концептуализира като модератор, а не кото предиктор на 
тревожноста при децата [7]. При изследването му се използват 
самооценъчни въпросници. 

Родителските практики или поведения се концептуализират 
като специфични видове родителски взаимодействия с децата в 
специфични ситуации. Например, един айтем от самооценъчен 
въпросник, който оценява приемане и стил на родителство може да 
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бъде: "Моите  родители разбират как се чувствам ", докато айтем 
оценяващ специфично поведение на  родителство може да бъде, 
"Днес преди училище, родителите ми, показаха, че разбират как се 
чувствам. "  

Родителските  практики или поведения вероятно, пряко засягат 
емоционалната и поведенческа регулация на децата [7]. Измерват се 
с метода на наблюдението или с лонгитюдни проучвания със 
самооценъчни въпросници оценяващи родителсткото поведение в 
специфични ситуации [14]. Лабораторните изследвания, използва-
щи наблюдението като метод позволяват оценка на проявената 
емоционална експресия, приемането, контролът и моделирането на 
тревожност по време на взаимодействието с децата в специфична 
ситуация.  

  
Традиционните теории разглеждащи взаимовръзките между 

родителстване и детска тревожност са фокусирани върху три 
характеристики на родителския стил: приемане, контрол и моде-
лиране на тревожно поведение.  

Първата характеристика - приемане, се отнася до общия 
подход на родителя. В интеракцията, приемането на родителя се 
характеризира с топлота и отзивчивост (приемане на чувствата на 
децата, активно слушане, похвали, използване на рефлексия и т.н.), 
както и в участието ( емоционално и поведенчески), в живота и дей-
ностите на децата [12]. Някои проучвания изследват противополож-
ността на приемане, а именно родителска критика и отхвърляне. 
Тези изследвания доказват, че родителите, които са склонни да 
демонстрират приемане на изразяваните от  децата отрицателни 
емоции, вместо да критикуват и да минимизират чувствата им, 
способстват развитието на емоционалната регулация у децата. По 
този начин им  позволяват да се научат, чрез опити и грешки, да 
толерират отрицателен афект, намалявайки детската чувствителност 
на тревожност [10]. 

Втората характеристика - контрол, се определя като модел на 
прекомерното регулиране на дейностите на децата и рутинeн, 
авторитарен родителски стил: вземане на решения вместо децата, 
свръхпротекция или инструкции за това как да мислят или чувстват 
децата [2,8]. Въпреки че конструктът контрол е широк и обхваща 
множество аспекти на взаимоотношенията родител-дете, се 
предполага, че тези аспекти представляват една всеобща, висша 
конструкция, която съгласува всички тези аспекти и ги превръща в 
устойчив стил и модел на поведение [16]. Друга гледна точка към 
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родителския контрол включва насърчаване на зависимост от 
родителите, което води до неспособност на децата да се справят 
сами с проблемите и да развият умения и компетенции и в други 
социални ситуации. Липсата  на такива умения и компетенции може 
да допринесе за повишаване на тревожността, създавайки когни-
тивни модели за възприемане на събитията като, неподлежащи на 
контрол [5]. Родителското  предоставяне на автономия се разглежда 
като опозиция  на прекомерния родителски контрол [13].  

Третата характеристика - моделирането на тревожно пове-
дение, не е проучена задълбочено. Тя се отнася към възприемането 
на проблемите и ситуациите като неразрешими или опасни от 
родителите (катастрофично мислене и тревожност на самите 
родители), родителите приучват децата да възприемат светът по 
един катастрофален начин, пречат им да създадат свои проблемно 
ориентирани стратегии за справяне и да изградят стратегии за 
разрешаване на проблемите [3]. Децата на родители, които често 
моделират  тревожно поведение,  започват да вярват, че няма начин 
за ефективно справяне с проблемите и вероятно няма да могат да  
разработят ефективни стратегии, с които може да намалят тревож-
ността [19].  

Традиционните модели на детска тревожност  се опитват  да 
обяснят развитието на тревожността по отношение на единични 
влияещи фактори (напр., родителски контрол, унаследени черти). 
Но тези модели не са успели да обяснят повече от 1% от 
вариацията, при извадки свързани със симптоми на тревожност или 
нарушения при деца [18]. Например, унаследените качества, 
хиперпротекцията и тревожността в детството са статистически 
свързани в многобройни проучвания, но нито един фактор не се 
явява водещ  при влиянието им  върху детските  симптоми на 
безпокойство [8].  

 
През последните години изследователите правят опити за 

преодоляване на част от ограниченията на традиционните модели. 
Последните проучвания в областта на психопатологията на разви-
тието предоставят на изследователите нова концептуална рамка за 
изследване на детската тревожност [2,6,8,13]. Изследователите  
синтезират изводите от емпиричните изследвания в различни обла-
сти (генетика, клинична психология  и психология на развитието) и 
допускат, че и външните (фамилни, социално-екологични) и вът-
решните (генетични, познавателни) фактори са рискови за развитие 
на детската тревожност. Родителството предполага да се поемат 
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различни роли в зависимост от конкретната ситуация (например: 
етап на развитие, рискови фактори). При изследването на ефектите 
от родителския стил или поведението върху тревожността  в детска 
възраст, изследванията  се ръководят от два принципа:  

Първият допуска, че един рисков фактор (например: контро-
лиращ родителски стил), може да доведе до разнообразни резултати 
(тревожност, психологически проблеми, тревожно разстройство или 
положителни резултати) в зависимост от параметрите на конкрет-
ната ситуация.  

Вторият принцип, предполага, че има много рискови фактори, 
които могат да доведат  до психологически проблеми свързани с  
повишени нива на тревожността и че един общ рисков фактор 
(родителство) не може да има универсално влияние за развитието 
тревожността при детето.  

 
Изводи 
При разглеждане на ролята, която родителството може да има 

като специфичен рисков фактор върху тревожността, могат да се 
направят няколко извода: (1) някои родителски стилове или пове-
дение могат директно да причиняват или предизвикват безпокой-
ство у детето, (2) прояви на страха и тревожност при децата могат 
да предизвикат определени модели на родителски стил или пове-
дение; (3) генетична прилика между децата и техните родители 
могат да действат като "третата променлива" (4) генетичните при-
лики, родителския стил и симптомите на безпокойство на децата, 
взаимодействат в различна степен.  

Общият характер на съществуващите теоретични модели 
свързани с родителския стил и поведение (например: приемане и 
контрол) ограничава практическата приложимост на резултатите и  
ролята на получените изводи за клинични и емпирични прило-
жения. Средата, в която се извършва взаимодействието е важен 
фактор, при определяне на въздействието на родителското поведе-
ние върху тревожността на децата. Изучаването на спецификата на 
родителските поведения може да помогне за по-нататъшно опре-
деляне ролята на взаимодействията родител-дете за повлияване на 
детска тревожност, както и да предостави на специалистите 
практически препоръки за родителите. Използването на общи 
категории, като например "приемане" може да е резултат от липсата  
на теоретични модели, които осигуряват рамка за концептуа-
лизирането на ролята на конкретните родителски поведения в 
определен контекст, като причинно-следствения фактор за детската 
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тревожност. Ограниченията на съществуващата литература по 
разгледаните въпроси относно факторите на средата, посоката на 
влиянията, и по-специално спецификата на родителски поведения 
свързани с детската тревожност, дават възможност за по-нататъшни  
емпирични изследвания за усъвършенстване на теоретичните 
модели. 
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Резюме: Докладът предлага преглед на изследванията на психо-

логическата предразположеност и уязвимост към въздействието на 
психоактивните вещества. Очертават се следните изводи: (1) нарушенията 
на изпълнителните когнитивни функции като компонент на  психичната 
регулация са не само следствие от употребата на ПАВ и предпоставка за 
хронифицирането й, но и предшестващ фактор, който повишава уязви-
мостта; (2) следните личностови характеристики са предиктори на пробле-
ми, свързани с употребата на алкохол и ПАВ: неконформност, независи-
мост, импулсивност, враждебност, търсене на новости, търсене на силни 
усещания; (3) липсата на поведенчески задръжки повишава риска от 
употребата на ПАВ; (4) негативната емоционалност и психичната дисре-
гулация са рискови фактори, които повишават уязвимостта към ПАВ.  

Ключови думи: психоактивни вещества, психологическа уязвимост, 
зависимост 

 
В етиологичните теории понятието за уязвимост заема цен-

трално място при изясняване взаимодействието между външните, 
средови фактори и наличните индивидуални предразположения, 
дисфункции и дефицити, които увеличават податливостта към 
въздействието на алкохола и наркотичните вещества. Понятието е 
дефинирано като “нарастваща потенциална опасност от появата на 
едно неблагоприятно състояние или резултат, който се получава 
при някаква форма на дисфункция или недостатъчност”[20]. Фак-
торите на уязвимост редуцират способността на личността за проти-
вопоставяне на негативните средови въздействия. Това означава, че 
дори при слабо въздействие на неблагоприятни социални фактори 
може да възникнат проблеми, свързани с употребата на психо-
активни вещества.  

 
Дефиниции 
Класификацията на Хелена Кремер и колеги [13] определя 

видовете взаимоотношения между фактор/последица и риск/забо-
ляване с помощта на два основни критерия или вектори: темпорален 
и каузален. Комбинирането им очертава съдържанието на следните 
понятия: 
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 рисков фактор – той винаги предшества определено 
състояние или последица и е във корелационни отношения с него; 
това означава, че промените в предшестващия фактор са свързани с 
промените  в последващото състояние независимо дали те са със 
знак плюс или минус, напр. увеличаване количеството изпушени 
дневно цигари  и увеличаване на здравословните проблеми след 
време при пушачите; 

 рисков каузален фактор – тук са налице всички вече 
описани условия: корелационна връзка, темпорална връзка, т.е. 
факторът предшества резултата, но се появява и каузална връзка - 
факторът е причина за дадена последица; 

 маркер – определението е същото, както на рисковите 
фактори; не е много ясна разликата, защото и в двата случая е 
налице предшестващ фактор в корелационна зависимост с 
последващите резултати, без налична каузална връзка; 

 корелат – особеното при това понятие е липсата на каузал-
на връзка; в този случай факторът не е предшестващ състоянието, 
но съществува корелация между промените във фактора и 
промените в състоянието, като промените са в един и същи момент 
от темпоралния вектор. 

Рисков фактор може да бъде всяка една характеристика на 
изследвания субект, независимо дали тази характеристика е едно-
мерна или многомерна, дали е бинарна (дименсионална), катего-
риална или ординална, ако отговаря на формалните изисквания за 
това, включени в дефиницията на рисков фактор. Типологията на 
Кремер въвежда ясно разграничение между корелат и рисков 
фактор и обособява три вида рискови фактори – каузален рисков 
фактор, променлив маркер и фиксиран маркер. Според типологията 
всеки корелат може да се окаже рисков фактор, ако бъдат намерени 
доказателства, че той предхожда във времето появата на нега-
тивните последици. Когато такива доказателства не могат да бъдат 
намерени, е добре да бъде използвано само понятието корелат. 
Всеки рисков фактор може първоначално да бъде наричан корелат, 
но корелатът не е рисков фактор. Той може да бъде съпътстващо 
обстоятелство на последиците от негативното въздействие на 
рисковия фактор, може да бъде следствие от тези негативни 
последици, възможно е да породи нови негативни последици или 
самият той да е резултат от въздействието на определен рисков 
фактор [13]. 

Всяка характеристика на субекта, разпозната като корелат, 
може да бъде изследвана като потенциален рисков фактор. 
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Необходимо е да бъдат намерени доказателства за две харак-
теристики на рисковия фактор. Първо, появата му да предхожда във 
времето появата на негативните последици.  Второ - корелацията 
между фактор и последици да бъде доказана, и трето – да бъдат 
изведени доказателства за това, че факторът е в състояние да 
разграничи успешно групите в популацията с висок и с нисък риск 
от появата на негативни последици от въздействието на рисковия 
фактор, като разликата между нивата на риска в двете групи трябва 
да бъде статистически значима – т.е. да бъде измерена силата на 
фактора. Общото между рисков фактор и корелат е, че и в двата 
случая е налице корелация между фактор и резултат. Разликата е, че 
рисковият фактор изпреварва, предхожда появата на негативните 
последици, докато корелатът се появява заедно, в същия момент, с 
последиците или във времето след тяхната поява. 

Едни и същи  рискови фактори предшестват появата на 
различни проблемни поведения или различни болестни прояви. 
“Идеята за уязвимостта към един синдром или склонността към 
девиация възниква, за да отчете богатия набор от общи рискови 
фактори, въвлечени в широк кръг от проблемни поведения” [20]. 
Отчитането на рисковите фактори се оказва недостатъчно, за да 
обясни появата на определени негативни последици и това е в 
основата на идеята за уязвимостта като индивидуална предразпо-
ложеност към определени негативни външни влияния, повишена 
реактивност или сензитивност спрямо рисковите фактори. Диферен-
цирани са три равнища на уязвимост към въздействието на ПАВ и 
факторите, свързани с тях: 

 социодемографски фактори на уязвимост; 
 психиатричните и психични фактори на уязвимост; 
 биологична и генетична уязвимост. 

Някои от първоначално дефинираните като фактори на 
уязвимост психологически променливи по-късно, след съответните 
изследвания и доказателства, са получили статут на рискови 
фактори. Напр. психична дисрегулация, наречена още невропове-
денческо дезинхибиране, е вече доказан рисков фактор за възник-
ването на проблеми, свързани с употребата на психоактивни ве-
щества . 

Етиологичните изследвания на употребата на ПАВ доказват, че 
началото на употребата е пряко свързана с предимно социални и 
средови фактори, докато високите нива на употреба и зависимост 
се дължат на влиянието на биологични и психиатрични фактори. 
Едно от основните допусканията в етиологията на зависимостите е, 
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че съществува общ фактор на девиация, който е отговорен и за 
появата на поведенчески разстройства и разстройствата, свързани с 
употребата на ПАВ. Друго допускане е, че има общ трети 
психопатологичен фактор, който едновременно причинява и 
разстройствата, свързани с употреба на наркотични вещества, както 
и съпътстващата ги психопатология. Трета етиологична хипотеза 
допуска, че фактори, които не са психопатологични при определени 
условия могат да доведат до проблематично функциониране и 
зависимост [12]. 

 
Психологически фактори на предразположеност и уязви-

мост към развитие на разстройства, свързани с употреба на 
ПАВ 

Изпълнителните когнитивни функции са компонент на 
психичната регулация. Те са контролирани от кората на челните 
дялове на главния мозък и обезпечават обработката на информа-
цията, саморегулацията на поведението, преработката на емоциите, 
интеграцията, решаването на проблеми и поддържането на пове-
денческия контрол [12, 20]. Като психологически конструкт има 
събирателни функции и обединява следните психични процеси: 
внимание, планиране, организация, интеграция, формиране на поня-
тия, абстрактно мислене, когнитивна гъвкавост, самонаблюдение, 
програмиране на моториката, контрол върху моториката, социално 
поведение, когнитивни задръжки, (потискане), започване и мони-
торинг на действията, работна (краткосрочна памет), създаване на 
цели, създаване на програми за постигане на целите, мониторинг 
върху изпълнението на задачите, ефективно изпълнение и обратна 
връзка [12, 15, 20, 6] . 

Високите резултати при измерванията на паметовите способ-
ности и когнитивните изпълнителни функции вероятно са свързани 
с поддържането на по-висока мотивация за промяна и по-добра 
саморегулация на поведението, насочено към намаляване приема на 
алкохол [4]. Изследователите хипотезират, че по-добре функцио-
ниращите когнитивни изпълнителни функции, които обезпечават 
когнитивната регулация като компонент на психичната регулация, 
ще подобрят работата на друг компонент на психичната регулация - 
поведенческия. Между компонентите на психичната регулация 
съществува взаимосвързаност и взаимна обусловеност, така че 
повлияването на един от компонентите може да доведе до подоб-
ряване функционирането на другите компоненти и на психичната 
регулация в цялост. Връзката между познавателни процеси и 
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контрол върху поведението вече е описана от Беллак и Хартман при 
дефинирането на основните функции на Его-то. Според тях Его-
функцията “Преценка” (свързана с оценка на актуалната ситуация - 
доколко тя е подходяща за разтоварване на нагонните импулси и 
задоволяването на желанията, както и с предвиждане на после-
диците от собствените действия) е важна предпоставка и играе 
главна роля за нормалното функциониране на друга Его-функция: 
“Регулиране и контрол върху влеченията, чувствата импулсите”. 

Уврежданията на функциите на челния дял при употреба на 
наркотични вещества е съизмеримо с директните увреждания на 
орбитофронталния кортекс. Патогенните ефекти са подобни: нару-
шена саморегулация, трудности при вземане на решения, липса на 
отчитане на бъдещите последици от действията [10]. Обзорната 
статия на Лундквист [14] обобщава ефектите на наркотичните 
вещества върху познавателните функции. Авторът достига до 
заключението, че всички видове психоактивни вещества смущават 
или намаляват активността на краткосрочната памет и вниманието, 
с изключение на хероина. Употребата на канабис може да стане 
причина за появата по време на интоксикация (остри ефекти) на 
загуба на вътрешния контрол, нарушения на вниманието и паметта. 
Хроничните ефекти са доста неопределени, но със сигурност са 
свързани със загубата на контрол върху поведението, отново нару-
шения на вниманието и паметта. Употребяващите екстази (мети-
лендиоксиметамфетамин) имат затруднения с поддържането на 
концентрацията на вниманието, лесно се разсейват; имат проблеми 
с кодирането на информация в дългосрочната памет и вербалното 
учене, както и трудности при поддържане на фокусираното вни-
мание при изпълнението на комплексни задачи. При зависимите от 
кокаин има обобщени данни за нарушения във вниманието, памет-
та, ученето, когнитивната гъвкавост и времето за реакция. Упот-
ребяващи амфетамин и метанфетамин демонстрират дефицити в 
ученето, работната памет, отсроченото възпроизвеждане на заучен 
материал, обработката на информация. При употреба на хероин са 
доказани редукция на контрола върху импулсите и избирателната 
обработка на информацията. 

Острата алкохолна интоксикация нарушава нормалното проти-
чане на изпълнителните когнитивни функции, доказано чрез пови-
шаването броя на персеверативните грешки при прилагането на 
определена когнитивна стратегия за решаването на тестовата 
задача. В тези случаи изследваните лица продължават да използват 
последната успешна стратегия за решаването на задачата, въпреки 
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подаването към тях на обратна връзка за това, че отговорите им 
вече са грешни. Този ефект може да бъде обяснен с нарастването на 
импулсивността в резултат от употребата на алкохол, но само на 
онзи компонент на импулсивността, който е свързан с повишена 
сензитивност към подкрепленията [15]. Трудностите в разпознава-
нето на правилната стратегия при решаване на задачи са също 
приписвани на повишена импулсивност – т.е. невъзможност да 
бъдат потиснати първите появили се отговори на задачата, докато 
когнитивните усилия успеят да постигнат резултат в откриването на 
най-успешната стратегия [21]. Възможно е и друго хипотетично 
обяснение, при което персеверативните грешки могат да бъдат  
резултат от забавено осъзнаване (преценка) на промяната в актуал-
ната ситуация (потисната обработка на информацията като част от 
когнитивно функциониране на изпълнителната система) и опит за 
получаване на  предишните нива на удоволствени преживявания 
чрез практикуването на поведения, които са били вече източник на 
успех – т.е. с отпадането на рационалния контрол се засилва хедо-
нистичната мотивация на поведението за сметка на преценката на 
обстоятелствата (когнитивната преработка на информацията). 

Изследванията потвърждават, че употребата на ПАВ води до 
сериозни нарушения в познавателните изпълнителни функции. 
Емпирично е доказано, че дефицитите в тези функции са не само 
последица от употребата на алкохол и наркотици, но и предшест-
ващ фактор, който влияе върху степента на уязвимост към въз-
действието на психоактивните вещества [12]. Проблемите в изпъл-
нителните когнитивни функции в късното детство (между 10 и 12 
години) са предиктор на употреба на ПАВ  (употреба на никотин 
или на канабис) след две години, както и на тежестта на проблемите 
свързани с тази употреба [1]. 

Според Модела на поведенческа промяна на Прохаска и Ди 
Клементе добрите когнитивни умения са предпоставка за успех в 
опитите за промяна на поведенията, които водят до увреждане на 
здравето. Тези умения са в основата на формирането и поддър-
жането на необходимата за това мотивация и на способностите за 
регулация и контрол на поведението, свързано с промяната [18 
цитиран в 4]. Този модел обяснява взаимовръзките и психичните 
механизми, благодарение на които добре функциониращите изпъл-
нителни когнитивни функции определят формирането на опреде-
лена мотивация и обуславят регулацията и контрола върху пове-
дението. 
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Към 1989 година идентифицираните личностни фактори, 
които са от значение за възникването на личностовите разстройства, 
алкохолизма и зависимостта от наркотични вещества, са импул-
сивност и провал при потискането на поведението. С импулсив-
ността могат да бъдат обяснени негативните последици и надце-
няване на непосредствените ефекти от приема на наркотични 
вещества за сметка на подценяване дългосрочните ефекти от инток-
сикацията [17]. През 2011 година Кокс обобщава идентифицираните 
от различни изследователи личностни характеристики, които са 
предиктори на проблеми, свързани с употребата на алкохол: некон-
формност, независимост, импулсивност, хиперактивност, асо-
циално поведение [7]. Няма доказателства за съществуването на 
зависим тип персоналност, но има достатъчно доказателства, че 
специфични черти на личността са в основата на предразпо-
ложеността към определен тип дисфункции и разстройства, в това 
число и към зависимостта от ПАВ [2]. Тези личностни харак-
теристики могат да бъдат определени като фактори на уязвимост, 
които в съчетание с биологични фактори на уязвимост и социални 
негативни влияния могат да доведат до различни степени на 
зависимост и различни по тежест проблеми, свързани с приема на 
ПАВ. “Въпреки че сложните изследователски инициативи вече не 
се опитват да идентифицират една всеобхватна зависима персонал-
ност, има определени черти на личността (напр. «търсене на ново-
сти» или «търсене на силни усещания», «импулсивност», «враж-
дебност/неприветливост») и определени разстройства (асоциално 
и гранично личностово), които са много често срещани и не са 
просто последици от зависимостта. Тези черти и разстройства из-
глежда, че повлияват върху тежестта на симптоматиката, продъл-
жават да са налични и да пречат на психосоциалното функцио-
ниране, след като абстиненцията е била постигната и създават 
значително нарастващ риск от рецидив “ [2]. 

При 70% от зависимите са налични едно или повече съпът-
стващи личностови разстройства. Най-често срещани са асоциално 
личностово разстройство – при 46%, гранично личностово раз-
стройство – при 30 % и тревожно личностово разстройство – при 
20%. Идеята за връзка между отделни личностови черти и опре-
делени клинични състояния не е нова. Тя насочва от години 
етиологичните изследвания в посока изследване на личността. 
Първи Коста, МакКрей и Уидиджър (Widiger) използват модела за 
нормална персоналност, т.е. петфакторния модел на личността, за 
да изследват вариациите на тези пет черти при личностовите 
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разстройства [2].  Те търсят черти, които са маладаптивни и които 
ще очертаят континуума от нормалната личност през маладап-
тивната структура на личността до психичните разстройства. 
Опитват се да изяснят връзката между чертите, проблемите на 
личността и разстройствата на личността.  

Приложението на петфакторния модел при изследване на 
пациенти, употребяващи ПАВ и такива, с разстройство на лич-
ността доказва, че при тази група пациенти личностовата дименсия  
“Невротизъм” показва по-високи стойности от нормата, а оценките 
по чертите “Насоченост към другите” («Доброжелателност”) и 
“Съзнателност” са много по-ниски от нормата за популацията [2].  
Следователно при по-лека степен на зависимост и хронифи-
цираност е по-висока вероятността в личностовата структура да 
присъстват маладаптивни личностни черти, които са в основата на 
дезадаптивното и девиантно поведение. Колкото по-тежка е 
зависимостта, толкова по-вероятно е наличието на коморбидно 
личностово разстройство.  

Клонингер допуска, че комбинация от личностни характе-
ристики предсказва появата на проблеми с ПАВ. Според неговата 
теория чертите “Търсене на новости”, “Избягване на вреда” и 
“Зависимост от  награди” са свързани със и зависими от функцио-
нирането на трите невронни системи, които регулират поведението 
чрез поведенческо потискане, поведенческо активиране и поддър-
жане на поведението. Трите мозъчни системи обуславят наслед-
ствените индивидуални различия в описаните личностови димен-
сии[17]. Генетичните изследвания на Клонингер доказват, че комби-
нирането на високи  нива на  “Търсене на нещо ново” с ниски нива 
на “Избягване на вреда” са в основата на по-високи нива на 
импулсивността като черта на личността, по-тежка зависимост от 
ПАВ, хронифицирането е в по-висока степен, началото на зави-
симостта е много по-рано, по-силно е изразена и наследствеността. 
Тези личностни особености са типични  и за антисоциалния тип 
личност. При вторият тип зависими в типологията на Клонингер 
комбинацията от характеристики на личността е по-различна: висо-
ки балове на личностната черта “Избягване на вреда”, високи 
балове и на променливата “Зависимост от възнаграждения” и ниски 
стойности при измерване на променливата “Търсене на новости”. 
Тези особености формират тревожна и пасивно-зависима личност. 
Характерно е късно начало на употреба, загуба на контрол, по-лека 
зависимост и по-леки проблеми, съпътстващи зависимостта [9 
цитиран в 17]. 
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Изследване, публикувано през 2009 г., което търси надеждни 
предиктори на делинквентно поведение сред извадка от затворници 
– мъже и жени, достига до неочакваните резултати, че не слабото 
функциониране на Системата за поведенческо потискане е търсения 
предиктор на делинквеното поведение при употреба на психости-
муланти, а “Търсенето на силни усещания”. То е свързано пози-
тивно със Системата за поведенческо активиране (Behavioral 
approach system) и негативно – със Системата за поведенческо 
потискане (Behavior inhibition system). Тези данни оспорват ролята 
на етиологичните фактори, свързани със слаб поведенчески контрол 
при появата на зависимости и асоциално поведение или разстрой-
ство. Оказва се, че както психоактивните вещества, така и кри-
миналните деяния се схващат като вълнуващи преживявания [5]. 
Тази констелация от темпераментови черти, която се характеризира 
с липса на поведенчески задръжки, е свързана с преживявания, 
които са резултат от търсенето на нещо ново и предразположеност 
към скука [3 цитиран в 12]. 

Рискът от употреба на ПАВ се оказва особено висок при 
смесване в темперамента на интернализирани и екстернали-
зирани личностни черти – при индивиди, които са едновременно 
агресивни, стеснителни и затворени, изолирани от социалното 
обкръжение. Трудният темперамент се проявява като фактор на 
уязвимост само при този патерн на употреба на ПАВ, чиято основна 
характеристика е затварянето в себе си и изолацията от социалното 
обкръжение. Той е комбинация от устойчиви личностови характе-
ристики, които се проявяват още в ранна детска възраст: високо 
ниво на активност, ригидност, социално отдръпване, негативна 
реакция на затваряне при нови стимули, разсеяност. Той може до 
доведе до употреба на ПАВ, но не във всички случаи, а само при 
определени условия, когато подрастващите не могат да удовлет-
ворят изискванията на средата [12]. 

Съществува констелация от личностни черти, която е свързана 
с липсата на психични задръжки и която е била назовавана по 
различен начин – екстернализирани разстройства, дезинхибиторна 
психопатология, психопатология на липсата на психически задръж-
ки. Това събирателно понятие включва чертите «Търсене на нещо 
ново», «Търсене на силни усещания», «Импулсивност», «Враждеб-
ност», които при употребяващите ПАВ са свързани с по-ранно 
начало на зависимостта, по-тежко протичане на разстройството, по-
сериозни проблеми във връзка с употребата на наркотици, наличие 
на коморбидно психично разстройство. Личностният фактор, свър-
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зан с липса на психични задръжки, често в научно-изследова-
телската литературата е получавал различни етикети – импулсив-
ност, ниска съзнателност, търсене на нещо ново/ търсене на силни 
усещания [2]. 

Невропсихологическата теория на Грей (Gray) дава едно 
възможно обяснение на дезинхибиторните черти и поведения 
(търсене на нови усещания, импулсивност) чрез функциите на двете 
мозъчните системи, които задействат и потискат поведението, или 
най-общо го контролират. Системата за поведенческо активиране 
(Behavioral approach system) се задейства при стимули, които 
действат като награди. Втората церебрална система, която отговаря 
за контрола върху поведението – Системата за поведенческо 
потискане (Behavioral inhibition system), се активира при появата в 
средата на стимули, които организмът интерпретира като наказания 
или като нещо ново, както и при стимули, които не са подкрепящи 
или награждаващи поведението. Взаимодействието между двете 
системи може да доведе до дезинхибирани поведения – т.е. пове-
дения, които са резултат от липса на поведенчески задръжки. Те 
възникват при високи нива на активност на Системата за пове-
денческо активиране (когато хората са преимуществено фокусирани 
върху награждаващите стимули) и ниски нива на активност на 
Системата за поведенческо потискане (когато е налице ниска 
реактивност на организма спрямо стимули, които са наказващи и 
потискащи определени поведенчески тенденции и поведения) [5]. 
Изследване на употребата на ПАВ сред военни ветерани в САЩ 
достига до резултати, потвърждаващи невропсихологическата 
теория на Грей, установявайки, че високите нива на употреба на 
наркотични вещества е свързано с високи нива на поведенческа 
активация [23 цитиран в 12]. Липсата на поведенчески задръжки 
води до формиране на поведенчески дезинхибираните темпера-
ментови характеристики, които се проявяват под формата на 
импулсивност, агресивност или поведенческо разстройство и които 
повишават риска от употреба на ПАВ [12]. 

Понятието “психична дисрегулация” е въведено, за да опише 
дефицитите или забавеното развитие на процесите на психичната 
регулация в трите й компонента – когнитивен, емоционален и 
поведенчески. Психичната дисрегулация е разглеждана като рисков 
фактор за развитието на проблеми, свързани с употребата на ПАВ. 
За целите на измерването конструктът е бил операционализиран 
чрез латентна черта, наречена невроповеденческо дезинхибиране [20, 
8]. 
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Понятията “поведенческо дезинхибиране” и “невроповеден-
ческо дезинхибиране” съществено се различават. Невроповеден-
ческото дезинхибиране е измерител на психична дисрегулация – т.е. 
дисфункция в един или и в трите компонента на психичната 
регулация: когнитивен, поведенчески и емоционален. Поведенче-
ското дезинхибиране демонстрира дисфункция само на поведенче-
ското ниво на психичната регулация – на нивото на поведенческата 
регулация на дейността. Невроповеденческото дезинхибиране, 
което е латентна черта, отразяваща психичната дисрегулация, е 
доказано, че е предиктор на ранното начало в употребата на 
наркотични вещества сред подрастващите [20], а афективната, 
когнитивна и поведенческа дисрегулация е един от главните факто-
ри на уязвимост на индивидите спрямо разстройствата, свързани с 
употреба на ПАВ [11]. 

От 1992-ра година до днес са изведени достатъчно емпирични 
доказателства за това, че отрицателните емоции са рисков фак-
тор, който повишава уязвимостта към употребата на ПАВ. Висо-
ката емоционална реактивност е свързана с ранното начало на 
употребата на наркотици, което от своя страна е индикатор за 
бъдеща по-тежка зависимост от наркотични вещества. Негативната 
емоционалност, която се проявява чрез дистрес, нервност, напреже-
ние и хиперактивност, е рисков фактор, който води до проблемна 
употреба на алкохол и наркотици. Негативните емоционални реак-
ции, каквито са гневните реакции, са свързани с ескалираща употре-
ба на ПАВ. Комбинирането на фамилна дисфункция и фактори като 
раздразнителност, нисък поведенчески самоконтрол и стрес при 
момчета в детска възраст само след 2 години – в ранния пубертет, 
са довели до значителна употреба на наркотични вещества [12]. 
Връзката между негативната емоционалност, импулсивността и 
употребата на наркотици е силно изразена и при хронично антисо-
циални индивиди, при които не е диагностицирано личностово 
разстройство [16].  

През 2007 година са публикувани данни, според които импул-
сивността статистически значимо прогнозира по-голяма тежест на 
проблемите, свързани употребата на ПАВ. В сравнителен план 
между употребяващи и неупотребяващи наркотични вещества раз-
личията в измерената импулсивност също са статистически значими 
– импулсивността е значително по-висока при употребяващите. 
Сред дименсиите на импулсивността най-силно изразена е харак-
теристиката “неотложност” (urgency), т.е. тя е най-силно свързана с 
наркотичната зависимост, като между измерените стойности на 
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неотложността при употребяващи и неупотребяващи ПАВ раз-
личията са статистически значими. Дефинирана в модела на 
импулсивност на Уайтсайд и Лайнъм ”неотложността” е разбирана 
като личностна характеристика, която отразява тенденцията инди-
видите да реагират импулсивно при наличие на негативна емоция 
(подобно на повишената готовност на хората да реагират агресивно, 
когато някой им причини болка или дискомфорт). Моделът на 
импулсивността на Уайтсайд и Лайнъм е известен още като UPPS 
модела (urgency – неотложност, lack of premeditation – липса на 
предварително обмисляне, lack of perseverance – липса на настой-
чивост, sensation seeking – търсене на силни усещания). Наимено-
ванието на модела е абревиатурата от първите букви на личност-
ните черти, които предопределят степента на импулсивност в 
поведението. Измерванията доказват, че различните аспекти на 
импулсивността са свързани с употребата на ПАВ и формирането 
на зависимост в различна степен. Най-високи нива на зависимост от 
ПАВ са измерени при неотложността, след това при липса на на-
стойчивост и при липса на предварително обмисляне на реакциите. 
“Една съществена разлика между неотложността и останалите 
аспекти на импулсивното поведение е това, че тя разчита на 
емоционалните фактори” [21]. 

Високите нива на неотложност показват тенденция при нараст-
ването на негативните емоционални преживявания и състояния да 
се увеличава поведенческата импулсивност. Целта е избягване на 
негативните емоции и повишаване настроението, което потвържда-
ва хипотезата, че в някои случаи употребата на ПАВ има за цел 
самолечение. Следователно “...специфичните лечебни интервенции, 
фокусирани върху емоционалната регулация, може би ще бъдат от 
полза при зависимост от ПАВ ” [21]. UPPS моделът подкрепя 
вижданията на Канеман за влиянието на емоцията върху автома-
тичните процеси при мислене и вземане на решения, които от своя 
страна силно се доближават като съдържание до описания още от 
Фройд първичен процес.  

Резултатите от изследванията на психичните задръжки и 
ролята им в началото и развитието на зависимостта са противо-
речиви. Лонгитюдно изследване, проведено през 1996 г., установява 
статистически значимо по-голяма вероятност децата с психични 
задръжки на 3-годишна възраст да имат проблеми с алкохол в зряла 
възраст. Други изследвания доказват точно обратното: потиснатите 
индивиди са защитени от злоупотреба с наркотици поне в юно-
шеството; индивидите, които са били срамежливи в детството си в 
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зряла възраст е по-малко вероятно да имат проблеми, свързани с 
алкохолна употреба или употреба на наркотични вещества. 
Измерването на личностната черта “Избягване на вреда”, която 
включва характеристики като психични задръжки (потиснатост), 
страх и предпазливост, е в негативна корелация с риска на по-късен 
етап в живота за започне употреба на ПАВ. Отношението между 
потиснатостта и употребата на наркотични вещества е обратно 
пропорционално, когато статистически са контролирани афектив-
ните дименсии [12]. 

При децата с формирани до втората година характеристики на 
инхибиран темперамент като потиснатост и избягване на новостите, 
съществува повишен риск от развитие на генерализирана социална 
тревожност през юношеството. Авторите на изследването установя-
ват, че връзката между генерализираната социална тревожност и 
класифицирането на детето до втората година като потиснато е 
статистически значима [19]. Симптоми на тревожност се наблюда-
ват често и при поведенческо дезинхибиране [2]. Следователно, 
както поведенческите задръжки, така и тяхното отпадане, водят до 
повишаването нивото на тревожност и свързаната с тревожността 
симптоматика.  

Взаимодействието между темперамента, пола и чертата на 
личността “Поемане на риск” може да повиши или да редуцира 
рисковете, свързани с употребата на алкохол. Техните измервания 
показват, че високите резултати при момичетата на поведенческото 
задържане (потискане) са свързани с редуциран риск от проблеми, 
породени от употребата на алкохол. В този случай задръжките в 
поведението действат като протективен фактор. При момчетата 
високите нива на поведенчески задръжки е рисков фактор –  води 
до нарастване на риска от проблеми, свързани с употребата на 
алкохол. Комбинирането на високи нива на поведенчески задръжки 
с ниско ниво на поемане на риск е свързано с редуциране на риска 
от поява на проблеми, произтичащи от употребата на алкохол, при 
момчета. При тях високите нива на поведенчески задръжки, 
съпътствани от високи нива на поемане на риск, повишават риска от 
проблеми, произтичащи от употребата на алкохол [22]. 

 
Заключение 
Прегледът на литература бе фокусиран върху изясняване 

ролята на психологическите фактори на уязвимост към въздей-
ствието на психоактивни вещества за развитието на различна по 
тежест зависимост от ПАВ и свързаните с нея проблеми.  Изслед-
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ванията се насочват все повече през последните години към търсене 
и измерване на индивидуалните различия в предразположеността 
към алкохолизъм и наркотична зависимост, което изисква системен 
подход и изясняване на сложните системни взаимодействия между 
социодемографските, биологични, психични и психиатрични фак-
тори на уязвимост. Усилията се съсредоточават върху изясняване на 
онези фактори в личността, които не само я предразполагат към 
употреба на психоактивни вещества, но са предпоставка за развитие 
и хронифициране на разстройствата, свързани с употребата на ПАВ.  

Получените емпирични данни, представени в научната литера-
тура, могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Нарушенията на изпълнителните  когнитивни функции като 
компонент на  психичната регулация са не само следствие от 
употребата на ПАВ и предпоставка за хронифицирането й, но и 
предшестващ фактор, който повишава уязвимостта. 

2. Следните личностови характеристики са предиктори на 
проблеми, свързани с употребата на алкохол и ПАВ: неконфор-
мност, независимост, импулсивност, враждебност, търсене на 
новости, търсене на силни усещания. 

3. Липсата на поведенчески задръжки повишава риска от 
употребата на ПАВ. 

4. Негативната емоционалност и психичната дисрегулация 
повишават уязвимостта към ПАВ. 

5. Все още не е напълно изяснено мястото на психологичните 
фактори на уязвимост във взаимодействието на всички етиологични 
фактори, но има консенсус, че началото на употребата е свързана 
предимно със социални и средови фактори, докато тежката злоупот-
реба и зависимост се дължат на влиянието на биологични и пси-
хиатрични фактори. Доказателство за това е нарастването на 
коморбидността с увеличаване тежестта на зависимостта от ПАВ и 
на проблемите, свързани с нея. 

Изясняването на индивидуалната предразположеност към 
употреба на ПАВ поради наследствена обремененост, биологични 
фактори или личностни особености ще улесни скрининга на по-
високо уязвимите индивиди от рисковите групи, ще даде въз-
можност за планиране на по-адекватни интервенции за ранна 
превенция. В юношеска възраст уязвимостта нараства поради 
спецификите на физиологичното и когнитивното развитие. В този 
етап от възрастовото развитие по-точните скрининговите методи и 
по-прецизните интервенции за ранна превенция, отчитащи индиви-
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дуалната уязвимост, ще бъдат от ключово значение за съхраняване 
здравето на младите хора.  
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Резюме: Изследвани са неврологичните прагове на поведен-ческите 

корелати на сензорните нарушения при деца с дислексия. Определени са 
четирите квадранта на неврологичните праговете, свързани с идентифици-
рани поведения – ниска регистрация, сензорно търсене, сензорна чувстви-
телност и сензорно избягване. Установено, че децата с дислексия са изло-
жени на повишен риск от дефицити в сетивния процес и съответни 
промени в поведенческите реакции. 

Ключови думи: дислексия, сензорен профил, поведенчески реакции  
 

BEHAVIORAL CORRELATES OF SENSORY DISORDERS 
IN DYSLEXIA 

 
Summary: The neurological thresholds of sensory disorders in children 

with dyslexia were examined. The four quadrants of neurological thresholds 
associated with identified behaviors - low registration, sensory seeking, sensory 
sensitivity and sensory avoidance were identified . The examined children with 
dyslexia are at increased risk of deficits in sensory processing and related 
changes in behavioral responses. 

Key words: dyslexia, sensory profile, behavioral responses 
 
Увод 
Дислексията е сложно неврологично заболяване, което се 

определя като "конкретното увреждане при усвояване на адекватно 
четене и писане, въпреки наличие на нормален интелект, адекватни 
инструкции и социално-културни възможности и отсъствието на 
сетивните дефекти в зрение и слух "[1]. 

Честота и варира между 1-7% . Някой автори съобщават за  
много по-висока честота - 28% от населението имат трудности в 
ученето [3,4,6,22]. При мъжете честотата на дислексията е повече от 
два пъти, отколкото при жени [13,24,,29,30,34]. 

Наред с трудности в ученето, при дислексия се установяват и 
нарушения в двигателните и сензорните способности. Нарушенията 
или закъснението в развитието на речта и езика са силно свързани с 
биологичното съзряване на централната нервна система и в пове-
чето случаи са засегнатите не само езиковите/речевите функции, и  
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но визио-пространствени умения и моторната координация [8,18]. 
Дефицитът в сетивните способности засяга не само всички сфери на 
речта и езика, но засяга и праксиса, организацията на междулич-
ностните отношения и вниманието [33].  

Kruger и др. (2001) и Schul и др. (2004) посочват, че деца с 
дислексия изпитват трудности свързани с бавната обработка на 
информацията, перцепцията, общата и фината моторика и когнитив-
ната обработка.  

Ayres (2005) предлолага, че за развитието на езиковите/рече-
вите умения е необходимо сензорните и двигателните отдели на 
мозъка, особено на вестибуларните и слуховите, да имат ефективни 
невронни връзки с речевите отдели.  

Guenther (2006), Hulslander и др. (2004), Evans (2001) и Reisman 
(2002) също намират, че различните типове сензорни обработки 
оказват влияние върху разитието на езика/речта и поведението,  
като тези разстройства са резултат най-често на промени във вести-
буларната, тактилната и слухова сетивност. Съществуват различни 
модели които описват ефекта на сензорна преработка и модулация 
върху поведението и функцията [2,5,21,26,32].  

Dunn (1997, 1999, 2001) предлага теоретичен модел, който 
разглежда сетивният процес като взаимодействие между невро-
науките и поведенческите концепции. В този модел сензорния 
процес е един непрекъснат процес по отношение на сензорната 
модулация. Ако е налице недостатъчна модулация, неадаптивното 
поведение ще доведе до твърде силна чувствителност. Това се 
установява, когато е налице нисък праг на сетивност. В резултат на 
това се създава поведение, което се демонстрира със силна раздраз-
нителност или хиперактивност. При висок праг резултатът е поява 
на атипично или невнимателно поведение. Влиянието на невроло-
гични прагове върху поведенчески реакции зависи от възможните 
интерпретации на поведението, които се появяват в зависимост от 
ефекта на проявите - високи или ниски прагове.  Въз основа на този 
модел Dunn (1999) създава четири квадранта на праговете, свързани 
с идентифицирани поведения.  Това са: ниска регистрация, сензорно 
търсене, сензорна чувствителност и сензорно избягване. 

Методика. За определяне на сензорния профил е използван 
въпросникът на W. Dunn (1997). Въпросникът се състои от 125 
позиции, групирани в три основни раздела: 1) сензорна обработка  
2) модулация и 3) поведенчески и емоционални реакции [10,11,17]. 

Изследвани са общо 161 деца – 103 деца с дислексия и 58 деца 
в норма, ученици в 1 и 2 клас, на средна възраст - 7,8 години.  
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Резултати и анализ на резултатите 
Анализът на резулатите от изследване на поведенческите 

реакции показва, че съществуват значими разлики в стойностите на 
децата с дислексия и децата в норма (р<0,001) Резултатите на 
децата в норма са в долната граница на типичното представяне, 
докато резултатите на децата с дислексия варират на границата 
между вероятната и определена разлика. 

 
Дисперсен анализ на неврологичните прагове на поведенческите реакции
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Фигура 1. Дисперсен анализ на неврологични прагове 
на поведенчески  реакции 

 
Съгласно получените резултатите от изследването, предста-

вени във фигура 1, най-голямо значение за неврологичните прагове 
на поведенческите реакции имат сензорната чувствителност (83,02) 
и сензорното търсене (75,88). 65,22 % от изследваните деца с дис-
лексия  показат нисък праг на регистрация на сензорни стимули, а 
61,63 % от тях избягват сетивните стимули. 

Установената висока сензорна чувствителност показва, че 
83,02 % от деца с дислексия имат ниски неврологични прагове. Тези 
деца се стимулират много лесно и действат съобразно наличния 
неврологичния праг. Деца с такива поведенчески модели много 
лесно реагират на различни странични дразнители изхождащи от 
околната среда, като шум, движение, светлина, аромати и др.  
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Сензорно търсене –  това поведение се описва като поведение 
с висок неврологичен праг. Наличният високия праг на възприятия 
кара децата да имат неадекватно сетивно поведение, изразяващо се 
в активно търсене и съзнателно повишаване на сетивните 
възприятия чрез движение и различни дейности.  

 
           Таблица 1. Факторен анализ 

 

Фактор Деца в 
норма 

Деца с 
дислексия 

Разлика 

1. Сензорно търсене 
2. Емоционална реактивност 
3. Слабата издръжливост/ 
тонус 
4. Устната чувствителност 
5. Бедна регистрация 
6. Невнимание-разсеяност 
7. Сензорна чувствителност 
8. Неподвижност (седнало  
положение)   
9. Фина моторика/перцепция 

77,96±4,50     
71,94±6,35 
42,81±7,81 
43,08±4,62 
34,25±3,14 
27,01±2,96 
18,12±3,18 
16,97±2,62 
14,08±1,31 

60,54±9,98 
59,15±9,50 
34,87±7,62 
31,42±6,37 
26,19±4,93 
19,71±4,82 
16,02±3,57 
12,97±2,81 
 7,97±1,87 

17,42 
12,79 
  7,94 
11,66 
  8,06 
  7,30 
  2,10 
  4,00 
  6,11 

 
Установеният висок процент на сензорнотърсещото поведение 

сред децата с дислексия е в унисон с резултатите на фактор 1 – 
сензорно търсене (табл. 1).От анализа на резултатите е видно, че 
резултатите на децата с дислексия се различават от тези на децата в 
норма. Стойностите на фактора са много по-ниски от този на децата 
в норма. Сравняването на средните резултати на този фактор при 
децата с дислексия показват много голяма разлика – 17,42. Наме-
реният висок процент на този поведенчески модел не може да бъде 
обяснено само с нарушенията във фактор 1. Литературните данни[8] 
сочат, че в сензорнотърсещото поведение участват и много други 
сензорни системи. Това подкрепя нашите резултатите от сензорната 
обработка, където бяха намерени  по-ниски резултати при децата с 
дислексия и в другите сензорни модалности - вестибуларна, тактил-
на, слухова и зрителна в сравнение с деца в норма.  

Вестибуларният анализатор оказва влияние върху движенията,  
двигателното планиране, зрителната перцепция и фината моторика. 
Той има отношение и към контрола на очните движения. Тези свой-
ства на вестибуларния анализатор и нарушенията във функциите му 
вероятно също има отношение към сензорнототърсещото поведе-
ние. Вестибуларният анализатор може да има отношение и към 
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установените ниски резултати на фактор 9 – фина моторика/пер-
цепция. Според Ayres (2005) трудностите във фината моторика и 
вестибуларната обработка не са неочаквани резултати при децата с 
дислексия, тъй като вестибуларната система има отношение към 
позиционирането на тялото и моторното планиране.  

От друга страна сензорнотърсещото поведение при децата с 
дислексия може да се дължи и на ниските резултати в тактилната 
обработка.  

Сензорното избягването като модел на поведение е устано-
вено в 61,63 % от децата с дислексия. Независимо, че този квадрант 
е с най – ниски стойности това не означава, децата с дислексия 
нямат проблеми. Този модел на поведение, подобно на модела с 
висока сензорна чувствителност,  се характеризира с нисък 
неврологичен праг. При този модел детето е наясно с това, което се 
случва около него и се опитва активно да противодейства на прага и 
показва различни стратегии за справяне и създаване на ритуали за 
решаване на проблема.  

Този поведенчески модел най-добре се описва с емоционална 
реактивност (фактор 2) и със социо-емоционални отговори на 
сензорната обработка. В изследването се установи, че 59,15 % от 
деца с дислексия имат проблеми с емоционалната реактивност, а 
със социо-емоционалните отговори - 76,01 %. Промените емоцио-
налната сфера корелират с нарушенията в тактилната, слуховата и 
вестибуларата обработка. Повишената слухова чувствителност води 
до непрекъсната адаптация към шумна среда. Среда която децата 
със сензорно избягване активно се стремят да елиминират. Нару-
шеното адаптиране към шум предизвиква емоционални реакции 
като тревожност, раздразнителност, фрустрация. 

Променената тактилната реактивност също може да предиз-
вика емоционално реактивно поведение. Ниският тактилен праг на 
реактивност също води до нежелани поведенчески реакции 
(Reisman 2002). 

Ниска регистрация се открина в 65,22 % от децата с дислек-
сия. Това показва, че деца имат висок праг за реагиране на сетивно 
стимулиране. Такива деца не могат да възприемат стимули с ниска 
интензивност. Те изискват по-продълително време за да осъзнаят и 
реагират на стимула. Не реагирането на стимули с ниска интен-
зивност прави децата да изглеждат спокойни и незаитересовани от 
това което става около тях. Много често те реагират с нежелание да 
изследват средата в която се намират. Те показват ниска издръж-
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ливост и ниски нива на енергия. Такива деца са постоянно измо-
рени. .  

Този поведенчески модел много прилича на модела на 
сензорното търсене, където също има висок праг. За разлика от 
децата с ниска регистация, децата с сензорно търсене се стремят да 
получат повече сензорна информация от околната среда. 

Според литературни данни отношение към ниската сензорна 
регистарция имат фактор 3 – слаба издръжливост/тонус, фактор 5 – 
бедна регистрация и субтест 7 – сетивен процес свързан с издръж-
ливост/ тонус [9]. В нашето изследване половината от деца с 
дислексия имат проблеми с фактор 3 - 50,52 %, а с фактор 5 - 
54,20%. 51,61 % от децата с дислексия имат проблеми със сетивен 
процес свързан с издръжливост/тонус.   

Сензорна чувствителност. Резултатите от изследването по-
казват, че 83,03 % от децата с дислексия са сензорно чувствителни. 
Децата със сензорна чувствителност имат нисък праг на реагиране, 
стимулират се лесно и действат в съответствие с прага [9].  

Ayres (2005) отбелязва, че сензорната чувствителност много 
често се наблюдава при деца с нарушения на речта. Такива деца 
реагират много лесно на различни стимули от външната среда  – 
движение, шум, светлина, аромати. 

Повишената сензорна чувствителност може да се анализира 
като резултат на установените ниски стойности в шестте сензорни 
субтеста. Независимо, че нарушенията в слуховата обработка са с 
най-малка разлика, ние се придържаме към мнението на Dunn 
(1999) която отбелязва, че слуховата обработка е добър индикатор 
за сензорната чувствителност. Нарушената слухова обработка води 
до повишена чувствителност към всички звукови стимули от 
околната среда и за затруднения в развитието на речта  [27, 32].  

Нарушената слухова обработка пречи на фината дискрими-
нацията на звуците и затруднява разговор в шумова среда. Това от 
своя страна води до трудности във възприемане на слуховата 
информация при фонов шум, какъвто се установява в класните стаи. 
Установено е, че деца с повишена сензорна чувствителност към 
фонов шум реагират по-силно и по-често на слухови стимули. 
Такива деца са свръхчувствителни, несигурни, раздразнителни, 
тревожни и имат бедни комуникативни умения и показват лоши 
академични умения [8,35]. 

Сензорната чувстителност може да се свърже с промените в 
поведенческите реакции на сензорния профил, където се открива, че 
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76,14% от децата с дислексия имат поведенчески прблеми в 
резултат на сензорната обработка.  

Върху сензорната чувствителност влияние може да оказва и 
тактилната преработка. Тя е в състояние да окаже влияние както 
върху поведението, така и върху фината моторика [11}. Наруше-
нията във фактор 9 – фина моторика/перцепция водят до проблеми с 
академичните и манипулативните способности - писане, чертане, 
оцветяване.  

Повишената сензорна чувствителност може да се дължи и на 
ниските резултати във фактор 4 – орална чувствителност. Същест-
вуват литературни данни, които подкрепят съществуването на пови-
шена орална чувствителност при деца с езикови нарушения [15, 19, 
23]. Проблемите с устната чувствителност са указателни, че децата 
с дислексия имат трудности с оралната преработка и оралната 
моторика, като поставяне на езика и устните в определена позиция 
и орална продукця [19]. 

От изложеното до тук става ясно, че децата с дислексия са 
изложени на повишен риск от дефицити в сетивният процес. Това 
налага необходимоста да се намери адекватен алгоритъм за реха-
билитация при тези деца. Общо прието схващане е, че сетивният 
процес взема участие в адаптивното поведение и ранното откриване 
и ранната рехабилитация на сензорните дефицити може да предот-
врати развитието на вторични психоемоционални и перцепто-
моторни проблеми.  
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Тук представената програма е продукт на наблюдавани тенденции в 
професионалната практика – психологическо консултиране, работата с 
деца и родители, съвременни проблеми в образованието и в обществения 
живот. Груповото консултиране е достъпен начин участниците да възприе-
мат знания, да установяват добри практики и насоки за общуване в 
хармония със себе си и другите, за развиващ контакт с малкото дете и с 
подрастващите и да ги приложат в опита на личното и служебно парт-
ньорство. Създадена е да се използва за превенция, корекция и самоусъ-
вършенстване на участниците в групи за справяне с проблемите на общу-
ването и развитието, които влияят на отношенията и на здравето и за 
обществена превенция с възможността идеите и индивидуалната  личност-
на промяна да се репродуцират в общността. 

Ключови думи: общуване, развитие, групово консултиране, 
обучение. 

 
1. Уводни щрихи за параметрите на проблема 
 
В изследователската работа на авторката с деца от предучи-

лищна възраст, в практиката на психологическото консултиране със 
семейства и от впечатления от популярни предавания по телеви-
зията и публикации в сайтове за родители в интернет, са забелязани 
тенденции, които не са нови и не са продукт на икономическата 
криза. Тя само в някои случаи придава по-остър характер на пре-
живяването на проблемите. Наблюдават се форми на помощ, които 
имат ред слабости и съмнителна потенция като средства за развитие 
и самоусъвършенстване. Разпространявани разнообразно и често 
като модни идеи и методи сред родители за проблемите на семей-
ството, сред педагози в училището за работа с учениците, в медиите 
за привличане на потребители на рубрики чрез ефектни прово-
кации, те поддържат или повишават нивата на невротичност. 

Основна черта на такива вредящи тенденции е на детето да се 
гледа като на съперник във взаимодействието и родителят да се 
„въоръжи” с ирония, често сарказъм, за да „неутрализира” опас-
ността на предизвикателството, което представлява поредната 
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заявка на детската потребност, желание или съпротива по отно-
шение на родителско изискване. 

Откроява се парадоксалност при връзките в семейството между 
деца и родители, между партньорите, а също и в контакта между 
компетентните специалисти и потребителите на обществената 
услуга – в отношението учители-родители, лекари-пациенти и др. 

 
2. Често срещани  проблеми 
 
При повечето родители, които търсят помощта на психолог по 

проблеми с децата, се наблюдава много често говорене за детето не 
по име и с местоимения за трето лице единствено число, а „ние”-
формата („Днес бяхме на градина с розовия чорапогащник.”, 
„Иначе много държим на външния си вид – всяка сутрин ставаме 
рано да си слагаме гел на косата…” и т.н.). Честотата на тази 
тенденция е право пропорционална на проявите на зависимост на 
детето ученик от родителя, най-често от майката, за подготовка на 
уроците вкъщи. В над 60 % от тези случаи (от практиката на 
авторката) се наблюдава и това, че детето не спи само, а с майката и 
отделянето не е настъпило не само до края на ранната, но и до края 
на предучилищна възраст, включително в някои случаи и до 11-
годишна възраст. Често майките откровено споделят, че те самите 
не биха могли да заспят без детето до себе си. 

Объркаността на възрастния децата срещат и в училище, 
където значителна част от учителите не смогват да преработват 
ежедневния стрес и това се отразява като преживяване на отегчение 
и множество признаци на бърнаут. Поради ясните граници („тава-
ни”) на заплатите в образованието учителите не си позволяват да 
участват в обучения за разрешаване на своите професионални и 
личностни проблеми, следват инерцията на предлаганите институ-
ционално обучения, в които участват с оскъдните средства за 
квалификации, предвидени в бюджета за педагозите. Това често са 
кратки тематични курсове, в които не може да се достигне до 
личностна промяна и до възприемане на нови по-ефективни модели 
на взаимодействие с деца и колеги. 

Често педиатри или психолози с по-малко практически и 
житейски опит попадат в „капана” на родителската слабост за 
търсене на лесни начини за справяне примерно с възбудимостта на 
детето („Не заспива бързо, защото не го уморяваш достатъчно.”) и 
др. проблеми, което довежда до самоцелни мерки в противовес с 
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физиологичния баланс и с физическото и емоционално развитие на 
детето.  

Много разпространени в днешно време са услугите на хора с 
търговски нюх и с медицински компетенции, но с частична по 
въпросите на развитието осведоменост, които събират групи за 
лекции от типа „Училище за родители”. Характерно за тях е, че се 
провеждат в залите на хипермаркети и молове, като в края на 
срещата водещите продават рекламирани междувременно продукти 
на фармацевтичната дрогерия като хранители добавки и козметика. 
На въпроси от страна на своята аудитория по проблемите на децата 
тези лектори дават категорични отговори от позиция на слаба 
психологическа компетенция, което създава заблуди и допълни-
телни трудности в опитите на хората за справяне. 

 
3. Избор на разрешение чрез повишаване на качеството на 

общуването 
 
Изводът от анализа на проблемите води до необходимост от 

компетентна помощ за подобряване на опита в общуването със 
съхраняване на детската спонтанност и провокиране наново на 
такава у възрастните, чрез преживяване на сигурност и катарзис в 
същинското споделяне и чрез провокиране на творческия потенциал 
за съзидателно участие както в отношенията с другите, така и в 
конструирането на собствения живот. 

Целта е постигане на равновесие, а средство за това откриваме 
в изказаната от Йосиф Бродски теза, че натрупването на неизго-
вореното, неизказаното естествено може да доведе до невроза. 
„Способността да се изясняваме изостава от опита. Това влияе 
пагубно върху психиката. Чувствата, нюансите, мислите, възприя-
тията, които остават неназовани, непроизнесени, и не получават 
приблизителни формулировки, се натрупват в индивида и могат да 
доведат до психически взрив или срив.” (Бродский, И. Речь на 
стадионе. Звезда, 1997, №1, с. 62-67 [6]). Така изказаната от поета и 
писател Й. Бродски теза за необходимостта от развитие на точност-
та на езика и умението за изразяване е особено подходяща със 
своята достъпност за разбиране от граждани в група за развитие с 
яркостта на изказа и убедителността на автора и`. 
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4. Методологични насоки от психологическата теория и 
практика 

 
Базисна постановка за представяне на ролята на спонтанността 

и творчеството е Хуманистичната психология (Е. Фром, Дж. 
Морено, Е. Маслоу, К. Роджърс), която обяснява как способността 
за свободно изразяване повишава адаптивните възможности и 
действа като превенция срещу ширещата се невроза. 

Тъй като целта на груповото консултиране по настоящата 
програма [12] е свързана с оптимизиране на общуването, това 
отнася модела към методологична база от Социалната психология с 
нейните предмети: общуването, личностното взаимодействие, 
отношенията личност-група, група-група (семейство-училище и 
т.н.). Важен ресурс се съдържа в теорията и практиката на 
социалнопсихологическия тренинг за това динамиката в групата да 
бъде в унисон с целите на участниците и да води към промяна, към 
получаване на знания и обогатяване на опита за справяне с неефек-
тивни защитни механизми и стратегии в конфликтни и в трудни 
житейски ситуации. Реализацията на тази част от програмата 
изисква добра теоретична, методическа и практическа подготовка за 
работа в групи, познаване на особеностите на груповата динамика, 
мястото и ролята на водещия, което в случая при авторката е 
заимствано от обобщения теоретичен ресурс по проблематиката [4] 
и от трениране в обучения с водещ Стойко Иванов. 

Тематичното разпределение и обособяването на обучителни 
модули (вж. по-надолу в тази  публикация) има своята теоретична 
основа в Психология на развитието и в тях е отделено специално 
внимание на ранната и предучилищна възраст, защото те са базисно 
важни за цялостното развитие на личността. Периодът на училищ-
ната възраст е синтезиран в един модул, тъй като силен законо-
мерен фактор е физическото съзряване в пубертета и психично 
обусловените от него поведенчески и преживелищни проблеми на 
детето и семейството, за което родителите заедно в групата могат да 
се подготвят или споделено да изследват, ако той е вече налице при 
децата на участниците. Според интереса, проблемите, възрастта и 
семейната ситуация на заявилите интерес към четвъртия модул, 
който обхваща дългия период от младежка до старческа възраст, 
може да бъдат обособени групи от младежи, родители на пораснали 
деца, хора в средна възраст или в трета възраст или смесени групи. 
В тематичното разпределение е заложен и подход, който допуска 
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сценарен анализ на житейския път с методологична база от 
Сценарното развитие [8]. 

Макар целта за тези групи да е ориентирана към превенцията 
на неврозата, в тях се осъществява и психотерапевтичен ефект 
поради характера на взаимодействието в кръга и общуването в 
затворената група. В състав, за който не се извършва подбор по 
специфика на проблемите, а по склонността, нагласите на участ-
ниците за работа в группа, ефективен е подходът на Терапия чрез 
реалност [1], а екзистенциалните проблеми намират разрешения 
чрез методи на Логотерапията и с помощта на  идентифицирането 
на загубата на смисъл и преоткриването му [9]. 

Редица проблеми на общуването, които често се съчетават с 
нарушени здраве и чувство за благополучие, намират своя обясни-
телен механизъм чрез Психоанализата. Психодинамиката на разви-
тието чрез Детската психоанализа разкрива ролята: на обектните 
отношения и първите чувства, които се формират още в кърмаческа 
възраст [5]; на обговарянето на желанията за достигане на душено 
равновесие [2]; на вербализирането на изображения на децата, 
когато има кой да ги слуша [3]; на феномена „триангулация” [3], 
[11]. Схемата на модулите и темите на програмата отразява фазите 
на ранното развитие на детето според З. Фройд, Д. Уиникът, М. 
Малер с връзката МАЙКА-И-БЕБЕ, която за психиката е здраво-
словно да премине към връзка АЗ-в-ОТНОШЕНИЕ С БАЩАТА И 
МАЙКАТА [11]. Постигането на интеграция на Аза и осъзнаването 
на психичната реалност в себе си и в обществото става чрез 
осъществяването на интеграция на образа на родителите, която в 
хода на развитието може да е била възпрепятствана [7]. 

За преодоляване на психични бариери в комуникацията в 
групата и за постигане по-бързо на целите, ориентирани към сти-
мулиране на спонтанността и функционирането на зрели защитни 
механизми (като сублимацията и самоиронията), в помощ идват и 
арттерапевтични методи като индивидуалното и групово рисуване, 
създаване на текстове, работа с продукти на фотографията и 
кинематографията. 

 
5. Програма на група за развитие „Общуване с лекота” 
 
Настоящата публикация отразява концепцията и елементите на 

програмата [12] без описание на конкретните игри, упражнения, 
въпроси за дискусии и минилекциите с теми, цели и задачи в 
груповата работа. 



 394 

5.1. Средства за постигането на промяната 
Превенцията на неврозата, прерботването на проблеми и 

достигането на нов опит се осъществява чрез самопознанието, 
постигането и усвояването на емпатия, възприемане и практикуване 
на толерантност, чрез функциониращия групов ред и постигане на 
умения за доверително общуване и споделяне. 

Ресурси в груповото консултиране по тази програма също са: 
• Опитът – собствен на клиентите, който те ще съпоставят с 

разкритото от водещия и другите споделено познание. Този опит ще 
бъде анализиран в групата – как стилът на общуване може да 
действа за хармонията на взаимоотношенията, и дори лечебно, или 
пък може да създава болестотворни отношения. 

• Литературата – художествена, научна и научно-популярна 
• Тренирането – в групата и в отношенията вкъщи, с колегите, 

с непознати. 
 
5.2. Предимства на груповата форма на споделено развитие 
Предимствата на груповия метод са особено ценни в условията 

на икономическа криза за ефикасността при постигане на целите: 
• Достига се по-бързо до новото познание и промяна чрез 

интерактивното обучение. Участниците се учат взаимно чрез опита 
и промяната си с помощта на водещия; 

• Цената на услугата е многократно по-евтина спрямо тази на 
индивидуалното консултиране, а груповата форма дава възможност 
за повече стимули и за по-бърза промяна; 

• В условията на групова поддръжка се постига доверие и се 
създава среда на приемане сред хора, които се вълнуват от същите 
проблеми и имат същите интереси към самоусъвършенстване; 

• В разтоварващата защитена среда, за чиято психична 
безопасност се грижи водещият, се създават дух на взаимопомощ и 
дори нови приятелства. 

 
5.3. Цел на проекта „Общуване с лекота” е развиване и 

подобряване на уменията за общуване. 
 
5.4. Задачи за постигане на целта сред участниците: 
1. Да се запознаят с измененията на психичната свързаност 

през различните възрастови етапи и с факторите, които затормо-
зяват или улесняват детското развитие; 
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2. Да се ориентират в проблемите на общуването и тяхното 
отражение върху здравето и върху чувството за благополучие; 

3. Да осъзнаят смисъла от справяне с проблемите на 
общуването; 

4. Да изпробват и упражняват нови ефективни модели на 
общуване в унисон със собствените потребности и в етапа на 
личностното си развитие и с тези на децата си, със 
семейни/интимни партньори, родители, колеги в работната среда; 

5. Да се осъзнае движещата роля на собствената активност за 
по-добро качество на живот и за реализиране на потенциала си по 
пътя на постигане на своите цели и желания. 

 
5.5. Средства за реализация на целта, които могат да се 

прилагат комбинирано: 
• Публична лекция за масово запознаване и за формиране на 

интерес към групата за развитие 
• Индивидуално или семейно консултиране преди включва-

нето в група, а също и при нужда по време на груповата работа 
• Трениране в групи по тематични/възрастови модули, което 

включва минилекции, ролеви игри, упражнения и дискусии, 
споделяне, групова поддръжка в условия на психична безопасност, 
осигурявана от водещия на групата 

 
5.6. Състав на групите и времетраене 
Оптималният брой участници е 8-12 души. В предварителни 

индивидуални или семейни консултации се установява готовността 
им за развитие в група и в кои модули би им било полезно да се 
включат. Групата работи 30 часа по програма за всеки модул. 

Повечето теми се предлагат и за групи от професионалисти 
[13] – педагози, медици, социални работници, арттерапевти, млади 
психолози. Обучението допринася за по-ефективно помагане в 
работата им с деца, възрастни клиенти, пациенти, в семейството им 
и в по-широки мащаби на комуникация. 

 
5.7. Модули и теми 
Темите са подредени в модули по оригинална схема [13], [14], 

отразяваща различните възрастови етапи на развитие на връзките 
майка-дете, дете-семейство, семейство-дете-училище и личностна 
автономност.  
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Таблица 1. Модули и теми на програмата „Общуване с лекота”  
 

Модули Теми Група за развитие 
за граждани 

Група за обучение 
на професионалисти 

Психичната цялост 
Малкото дете и 
неговите 
потребности 

Слятост и 
споделяне 

Психичната 
свързаност 
МАЙКА-И-БЕБЕ 

за родители на 
бебета и всички, 
които се 
интересуват от 
контакта с детето в 
ранна детска 
възраст, както и от 
осъзнаване на 
собственото 
развитие чрез 
контакта с майката 
в своята ранна 
възраст 

за социални 
работници, 
гувернантки, 
медицински 
възпитатели от 
детска ясла, млади 
педиатри, студенти 
по специалности за 
помагащите 
професии 

Спи ли само 
детето? 
Психично 
откъсване, 
освобождаване 
Психичната 
свързаност 
„триангулация”. 
Симптоми 
попълващи липсата. 
Споделеното 
възпитание Майка 
(Семейство) – 
Учителка (Детска 
градина) 
Малки и Големи – 
вълнуващо 
общуване между 
границите 

Откъсване и 
споделяне 

Справяне с 
ревността към 
родителите 

за родители на деца 
от ранна, 
предучилищна, при 
нужда и от начална 
училищна възраст, 
както и за лица, 
които биха искали 
да разберат 
собственото 
развитие чрез 
контакта с 
родителите си в 
посочените 
възрасти 

за учители в детски 
градини и 
възпитатели в 
социални заведения, 
социални 
работници, 
гувернантки, млади 
педиатри, 
арттерапевти, 
студенти по 
специалности за 
помагащите 
професии 

Изпращане в 
Училището. 
Признаване на 
новия авторитет 

Пубертет – 
проблемът на 

Образеца 

Пускане и 
споделяне 

Малките стават 
големи. 

Порасналите деца и 
новите им 
семейства 

за родители на деца 
от начална 
училищна до 
гимназиална 
възраст, както и за 
лица, които биха 
искали да разберат 
собственото 
развитие чрез 
контакта с вече 
големите си деца и 
своите родители от 
периода на 
посочените 
възрасти 
 

за учители, 
възпитатели в 
социални заведения, 
социални 
работници, 
гувернантки, млади 
педиатри, 
арттерапевти, 
студенти по 
специалности за 
помагащите 
професии 
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Моето развитие 
чрез усвояване на 
общуване с лекота 
Моите кризи – 
самопознание-
самоизследване 
Аз съм авторът на 
моя филм 

Създаване и 
споделяне 

Винаги има Смисъл 

за възрастни и деца 
над 14 г., които 
биха искали да 
изследват и 
разберат 
собственото 
развитие чрез 
контактите си с 
другите и които 
имат интерес към 
самоусъвършенства
не и преживяване на 
удовлетворяващи 
взаимоотношения 
чрез Общуване с 
лекота 

 

 
Както се вижда от Таблица 1, темите от първия модул са 

фокусирани върху ранното детско развитие, от втория модул – 
върху възлови проблеми от ранното развитие и периода на 
предучилищното развитие. Третият модул е посветен на развитието 
в училищна възраст. При интерес от страна на специалистите може 
да има обучение и по четвъртия модул, който касае проблемите на 
развитието от младежка възраст до старост. 

 
6. Заключение 

 
Програмата е пилотна. Предстои да се публикуват първите 

резултати от реализацията й и да се отчете нейната ефективност 
сред участниците и ефикасност като вложени ресурси по 
организацията и според  усилията от страна на клиентите – 
индивидуални участници, семейства или професионалисти. 
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СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ В ЮНОШЕСКА  
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In the stages of its psycho-social development the socializing person 

builds increasingly complex skills for social contact with the society. Within 
young age the person is capable to determine considerably more extensive 
contacts, as with the member of the society, but with other social institutions 
and ect. During that age the individual actively utilized social experience and 
form moral dispositions of the personality. Strives to build adequate social 
behaviour seek achievement of self-regulation of its actions and attitude to the 
members of the social group, society, universal values, customs and culture.    

Ключови думи: Субективно, благополучие, юношство, възприемане, 
училище. 

 
УВОД 
Основната трудност през юношеството се явява противоре-

чието между формирането на чувството за идентичност и ролевата 
неопределеност. Младият човек се опитва да състави от елементите 
на характера, унаследени от детската възраст цялостна личност и да 
избере една или друга професия. Резултатите от неуспешния избор, 
може да бъдат неправилното определяне на място в живота или 
дифузия на личността. 

Търсенето на собственото Аз създава особено напрежение в 
периода на юношеството. Точно тогава започват бурните процеси 
на изменения в психиката, физиологията, половото съзряване, 
сменят се процесите на познания, възникват нови потребности от 
интелектуален и обществен характер, когато човек търси своето 
признание. Младият човек започва да се интересува как го приемат 
обкръжаващите, колко от техните представи съвпадат с неговите 
собствени. 

Постигането на идентичност е всъщност едно чувство, че 
съществуваш като цялостно Аз, едновременно свързан и различен 
от другите. От детството към старостта, в недрата на човешките 
взаимоотношения, които изграждат тъканта на живота, човек 
опознава, преживява и утвърждава своето подобие и различие от 
другите. Откриването на своята индивидуалност – “Да бъда 
някой!”, поражда “вяра” в своята ценност, сила и власт – способ-
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ността да влияеш, променяш себе си и другите, да постигаш 
съгласие и напредък в живота. 

Съществуват множество варианти на процеса на създаване и 
израстване на личността. Типичният кризисен и дълъг процес на 
търсене на собственото Аз, винаги така или иначе завършва 
индивидуално за всяка отделна личност. Доколко самосъзнанието и 
личното благополучие ще бъдат на удовлетворяващо за индивида 
ниво зависи не само от него самия, но и от ред фактори, които 
оказват сериозно влияние върху оформянето му – семейство, 
взаимоотношения с връстниците, личностна и културна принад-
лежност.  

Човекът е единственото същество, което съзнава своя край и 
въпреки това трансформира тази нерадостна перспектива в мотив за 
пълноценен и щастлив живот. В разширяващото се пространство и 
време на своя жизнен път, той се стреми да постигне себе си и да 
изгради по-ясни и реалистични граници между Аз-а и света. По-
голямата индивидуация прави човека по-отделен, по-независим. Но 
също така тя му открива разбирането, че е част от този свят, свързан 
и отговорен за неговия напредък. 

 
Нека формулирам основните понятия, които ще използваме по 

време на емпиричното изследване. 
СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ. Субективното (лично), 

благополучие отразява общата позитивна нагласа към живота и 
удовлетвореността от личното битие. Kато субективни индикатори 
за благополучието могат да се използват три показателя: удовлет-
вореност от живота, позитивни и негативни афекти. Позитивните/ 
негативни афекти предлагат преживяване с различна честота на 
положителни/отрицателни емоции (радост, тъга, гняв и др.). Посо-
чените показатели са относително независими, тъй като честотата 
на негативните преживявания може да се съчетава с различна 
честота на позитивни преживявания, както и например ниското рав-
нище на удовлетвореност -  с ниска честота на негативни ефекти [5]. 

В изследването на Flammer and all. (1989), от теоретична глед-
на точка са обосновани, а впоследствие извлечени и по емпиричен 
път шест фактора /компонента/, на субективно благополучие през 
преходната/юношеска възраст: позитивна жизнена нагласа, чувство 
за собствена ценност (самоуважение), депресивно настроение, ра-
дост от живота, соматични оплаквания и осъзнати проблеми/грижи 
във взаимоотношенията. Факторизацията на шестте първични 
фактора води до двуфакторно решение, като първият от вторичните 
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фактори (“удовлетвореност”) обединява позитивна жизнена нагла-
са, чувство за собствена ценност, депресивно настроение (с обратен 
знак) и радост от живота, а вторият фактор - соматични оплаквания 
и осъзнати проблеми/грижи във взаимоотношенията. 

Настоящото изследване се основава на модела на Flammer and 
all. (1989), представено в редуциран вид, чрез който субективното 
благополучие се операционализира от три аспекта: 

а)позитивна жизнена нагласа; 
б) чувство за собствена ценност (самоуважение); 
в) депресивно настроение. 
Депресивното настроение се разглежда като едно от равнищата 

на юношеска депресия (заедно с депресивното разстройство и 
депресивния синдром), характеризиращо се с преживяване на тъга, 
потиснатост, чувство за самота и нещастие [5]. Депресивното 
настроение се различава от депресивния синдром/разстройство не 
само от гледна точка на продължителността и остротата на посоче-
ните признаци, но и по отсъствието на тревожна симптоматика и 
чувство за вина, соматични проблеми (загуба на апетит, тегло), 
нарушения на съня, концентрацията на вниманието, отчасти и с 
липсата на суицидни мисли  [5]. 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО. Възприемането на 
училището е сложен социално - психичен феномен, в който се 
проектират както по-общи личностни нагласи, свързани с емо-
ционалното приемане/отхвърляне на училището, с отношението 
към учебната дейност и задълженията на ученика като цяло, така и 
оценки на различни аспекти на училищния живот, обусловени от 
равнището на постиженията и конкректните взаимоотношения с 
учителя и съучениците. Именно в училището, подрастващият инди-
вид се среща системно и продължително време със социалните 
изисквания и програми, овладяването на които е необходима пред-
поставка за успешна социализация и продуктивна самореализация 
впоследствие. Тук той се учи да общува с другите и да уважава 
техните различия и специфика. Затова за нас интерес представлява 
отношението на подрастващите към своята социална микросреда и 
личното им благополучие в нея. Ако “отношението към училище” 
отразява начина, по който ученикът възприема своята среда, то 
“личното/субективно благополучие” е израз на удовлетвореност от 
живота като цяло и проециране на себе си в бъдещето. 

Многообразието на емпиричната картина затруднява съществе-
но концептуализацията на проблема и е предпоставка за различни 
теоретични интерпретации. Един от възможните подходи за анализ 
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се основава на модела на Halpin & Croft (1963). Следвайки този 
модел и неговата конкретизация, осъществена от Finlayson (1970), 
при изследване на възприемане на училището могат да се 
разграничат следните аспекти (фактори): 

Емоционален тон – в каква степен училището ангажира 
емоционално ученика (в позитивен или негативен план), доколко 
дейностите в училище удовлетворяват социално и емоционално 
неговите потребности; 

Ориентация към задачите – доколко учениците приемат 
задачите и учебните изисквания, предявявани към тях от учили-
щето, в каква степен те са “делово” ангажирани с учебните си за-
дължения. Ако емоционалният тон отразява предимно експресив-
ните, то ориентацията към задачите обхваща инструменталните 
аспекти на дейността; 

Загриженост на учителя – доколко учителите се възприемат 
като чувствителни (сензитивни) към индивидуалните потребности 
на учениците, в каква степен са ориентирани и се съобразяват с 
техните лични намерения, интереси, проблеми; 

Демократичен контрол – доколко учителите се възприемат 
като фактори, ограничаващи личната свобода, налагащи импера-
тивно и по “силов” начин своите изисквания, или обратно - 
поощряват автономията и самостоятелния избор. 

Посоченият модел е послужил като основа за разработването 
на психологически въпросник за оценка на отделните аспекти на 
възприемане на училището (Finlayson, 1970). 

Посочените четири параметъра на отношението към училище 
засягат само системата “учител-ученик” от гледна точка на социал-
ните роли и функции на двете страни. Но в училището съществува и 
друга, не по-малко важна за социализацията плоскост на активност 
и резултатите от нея - това е общуването и взаимоотношенията на 
индивида с неговите връстници. Тази плоскост не трябва да се пре-
небрегва, тъй като статусът на индивида в нея има непосредствено 
отношение към личното му благополучие в училище, към неговата 
по-обща нагласа спрямо настоящето и близкото бъдеще. 

Общуването с връстниците е представено чрез: 
а)”броя на контактите с връстниците” 
б) “близостта, доверителността на общуването с тях”. 
Субективното благополучие отразява удовлетвореността на 

индивида от заобикалящата го микросреда и от себе си, както и 
общата му позитивна нагласа към живота, настоящето и бъдещето. 
Този конструкт се операционализира за целите на емпиричното 
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изследване в два параметъра: 1)”позитивна жизнена нагласа и 
самоуважение”, т.е. доминиращи емоционални преживявания и 
удовлетвореност от живота; и 2)”депресивно настроение” (с обратен 
знак), включващо чувството на самота и изолация, на потиснатост и 
безперспективност. 

Допълнителен интерес за нас представлява, от една страна, 
взаимовръзката между отношението към училището и личното 
благополучие, а от друга особеностите на самосъзнанието. 

 
Методика на емпиричното изследване 
Емпиричното изследване трябваше да реши следните задачи: 
1. Какво е отношението на учениците към училището като 

социализираща микросреда;  
2. Как учениците  възприемат себе си, каква е тяхната нагласа 

спрямо актуалната ситуация и близкото бъдеще;  
3. Какви зависимости съществуват между отношението на 

учениците към училище и личното им благополучие в него, от една 
страна, и особеностите на тяхното самосъзнание, от друга. 

Общуването на учениците с техните съученици в класа/учи-
лището беше изследвано с помощта на въпросник, включващ еле-
менти от няколко скали с близка насоченост. Този въпросник 
сондира такива показатели, като възприеман статус и популярност в 
класа, психичен комфорт сред съучениците, наличие или дефицит 
на приятелски взаимоотношения, чувство на самота, отхвърленост, 
изолация в класа, доверително общуване или дефицит на близки 
емоционални връзки в класа, училището и др.  

Субективното благополучие на учениците е проучено чрез 
скалата на Flammer and all, одобрена у нас (Бочева, Пл. Калчев, 
1989).  

Обект на изследване с посочените методи бяха 633 ученици 
от осми до дванайсeти клас (включително) от ПГМЕЕ – гр. Бургас. 
В училището съществува прием след осми и след седми клас, като 
обучението след седми клас е със засилено езиково обучение по 
немски и английски език. Постъпването в училище е с приемен 
изпит, за четири специалности – “електроника” (две паралелки), 
“ел.обзавеждане” (две паралелки), “двигатели с вътрешно горене” и 
“студена обработка на металите”. Приемът след осми клас се 
осъществява на база успех от осми клас. Петгодишният курс на 
обучение се отбелязва с арабски цифри (8 клас – 1; 9 клас – 2; 10 
клас – 3; 11 клас – 4; 12 клас – 5), а четиригодишният с римски 
цифри, които за удобство съм приравнила на арабските, съответно: 
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I курс - 9, II курс - 10, III курс - 11, IV курс - 12 клас. Беше 
направено следното разпределение: момичета – 75, момчета – 558. 

 
 Брой ученици – момичета и момчета 
класове Общо а в г ж з 
1 84 13 - 23 24 24 
2 88 17 - 26 23 22 
3 88 21 - 25 19 23 
4 89 23 - 20 19 27 
5 84 18 - 19 24 23 
9 44 23 20 - - - 
10 36 21 15 - - - 
11 62 19 21 22 - - 
12 58 25 15 18 - - 

 
Всичко ученици: 633 
 
Примерни айтеми (въпроси) от посочените скали (в скоби е 

отбелязан знакът – положителен (+) или отрицателен (-), с който 
даденият айтем влиза в съотетната скала): 

а) Ориентация към задачите: 
• “Всеки би предпочел учител, при когото се изкарва лесно, 

отколкото учител, при когото трябва много да се учи.”(-) 
• “ В часовете се губи много време”. (-) 
б) Емоционален тон: 
• “ Да си в това училище е много приятно”(+) 
• “Учениците не обичат да идват в училище”.(-) 
в) Загриженост на учителя: 
• “Ако учениците имат затруднения, учителите им отделят 

специално време и внимание”. (+) 
• “Учителите тук наистина се интерисуват какво вълнува 

учениците”.(+) 
г) Демократичен контрол: 
• “Учителите тук викат и се карат твърде много”.(-) 
• “Дори и ако в училище нещо не се харесва на повечето 

ученици, те нищо не могат да променят”.(-) 
Отговорите се отбелязват с помощтта на 5-степенна скала, тип 

Ликерт (напълно вярно (0) – изцяло невярно (4)). 
В съответствие с изискванията към подобен тип проучвания, 

изследването беше проведено анонимно. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВРЪСТНИЦИТЕ В КЛАСА 
 
Практически, извлечените чрез формалната статистическа 

процедура фактори, възпроизвеждат два традиционни параметъра 
на взаимоотношенията с връстниците. Вътрешната съгласуваност 
на скалите е: Включеност в групата: алфа – 0,73 и Доверително 
общуване: алфа – 0,74. Факторният анализ на данните относно 
взаимоотношенията в класа извлича пет фактора, но от гледна точка 
на съдържанието на признаците, беше предпочетено трифакторното 
решение (40% от общата дисперсия) (фиг.1) Тези фактори са: 1) не-
благополучия във взаимоотношенията със съучениците; 2) въз-
приеман статус в класа; 3)доверително общуване с връстниците в 
класа. Сравнителният анализ на данните, показва, че по-високо 
равнище на неблагополучия във взаимоотношенията (фиг.2), раз-
криват учениците от пет-годишния срок на обучение, и то към края 
на обучението си, а най-добри взаимоотношения има при четирири 
годишния срок на обучение в началото на обучението им. 
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неблагополучия статус доверие  
 

Фиг. 1. Взаимоотношения с връстниците в зависимост от възрастта  
на учениците 
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класове петгодишен курс на обучение

 четиригодишен курс на обучение

 
Фиг. 2. Взаимоотношения с връстниците от четири и петгодишен курс 

на обучение – неблагополучия 
 
Относно статуса в класа (фиг.3), съществени различия не се 

наблюдават в зависимост от формата на обучение. Дори се забе-
лязва обща тенденция към понижението му и при четири и при пет 
годишшния срок на обучение, което говори за общо понижаване на 
самочувствието, загуба или липса на емоционална обвързаност със 
съучениците с увеличаване на възрастта. При доверителното общу-
ване, се забелязва тенденция на увеличаването му с класовете. Най-
слабо се забелязва, че е при постъпването в училище и то при най-
малките - учениците след седми клас (84 уч.), от петгодишната 
форма на обучение (фиг.4). Това би могло да се приеме като 
естествен фактор, поради факта, че точно в тази трудна за тях 
възраст се налага и смяна на учебния модел с нов, както и постъп-
ване в ново училище, нов колектив от връстници, нови препо-
даватели. Атмосферата тепърва ще се опознава и ще бъде приета 
или не. Адаптацията, особено при по-малките е по-трудна и по-
непостоянна. 
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Фиг. 3. Взаимоотношения с връстниците от четири и пет годишен 
курс на обучение-възприеман статус 

 

5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5
класове петгодишен  курс на обучение

 четиригодишен  курс  на обучение

 
 

Фиг. 4. Взаимоотношения с връстниците - четири и петгодишен курс 
на обучение-доверително общуване 

 
При сравняването на трите фактора в зависимост от пола, се 

вижда, че големи разлики не се наблюдават, с изключение на 
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оценката на статуса в класа и доверителното общуване, където се 
забелязва, че момичетата са с по-ниско изявен статус в класа си, но 
с по-висока степен на доверително общуване. Данните от интерко-
релацията сочат, че най-силна връзка е налице между първите два 
фактора – неблагополучия  във взаимоотношенията с връстниците и 
възприеман статус в класа, които от друга страна, корелират по-
слабо с доверителното общуване. Затова допускаме, че първите два 
фактора са свързани по-съдържателно със същността на конструкта 
“взаимоотношения с връстниците в класа” (наличие или дефицит на 
контакти и признание в класа), докато доверителното общуване има 
за еквивалент по-скоро емоционалните връзки между индивида и 
неговите съученици. Едновременно с това се вижда, че доверител-
ното общуване е по-тясно свързано със статуса в класа, отколкото с 
неблагополучията във взаимоотношенията. 

Предстои обработка и анализ на резултатите за отношение на 
учениците към училището и субективното им благополучие, както и 
изводи за съвременното състояние на ученика. 
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Резюме: Разработката представя теорията за привързаността, която 

разглежда отношенията между децата и хората, които се грижат за тях. От 
тези отношения зависят както формирането на Аз-а на детето, така и 
бъдещите модели на отношения с други хора. Разглеждат се различните 
видове отношения на привързаност, както и тяхното влияние върху пси-
хичното здраве и формирането на способностите за социална адаптация. 
Прави се връзка между несигурните отношения на привързаност и тре-
вожност и депресия 

Ключови думи: теория за привързаността, отношения на привър-
заност, тревожност, депресия 

 
1. Увод 
 
Значението на теорията за привързаността [9,10] се разкрива 

при разглеждането й като един от най-важните теоретични и 
емпирични конструкти в социалното и емоционалното развитие; тя 
е базирана на формирането на вътрешните модели на Аз-а и отно-
шенията с другите в близка връзка с поведението и чувствата [23].  

Моделите отразяват създаването на психична представа за 
света въз основа на обобщение на опита на децата от взаимодей-
ствията с техния обект на привързване по време на ранните си 
отношения с възрастните, отговарящи на нуждите на децата, и 
включва интернализирането на специфичните характеристики и 
очакванията от собственото поведение на същите тези деца (да се 
чувстват обичани, приети и защитени), и поведението на обекта на 
привързаност. Те също създават модел за отношенията, които 
индивидите ще следват през останалата част от живота си. Веднъж 
определени, тези модели може да станат по-стабилни, въпреки че 
това не означава, че те непременно определят поведението на 
индивида в зряла възраст [21, 23].  

По време на ранното детство, в резултат на нови когнитивни, 
комуникативни, социални и психомоторни умения, децата навлизат 
в нова фаза в развитието на привързаността, известен като "цел-
коригиращо партньорство". През тази сложна фаза, която се харак-
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теризира с конфликти и необходимост за реадаптация, настъпват 
промени, които позволяват по-голямо разнообразие на поведение. 
Наблюдава се, че поведенията на привързаност се активират по-
рядко и с по-малка интензивност, тъй като диадните модели на 
модулация за осигуряване на емоционално равновесие са добре 
установени, с други думи, физическият контакт, въпреки че все още 
е необходим, постепенно се развива в психичен контакт. Децата 
стават все по-автономни и емоционално саморегулиращи се. Свръх 
Аз-ът се появява, децата  са способни да спазват правилата и да 
коригират поведението си при липсата на обекта на привърза-             
ност [23]. 

Най-важният аспект на тази нова фаза е, че детето и обекта на 
привързване започват да работят в съответствие с набор от общи 
планове и цели, като по този начин се насърчава по-близка, по-
интимна връзка, която поставя основата на развитието на по-
сложни партньорски или социални отношения, които по-късно 
обхващат и отношенията с други значими възрастни. Мисловният 
модел на връзката е по-сложен и по-добре адаптиран към реал-
ността. Съчетано с повишени комуникативни умения, когнитивните 
промени, които настъпват, дават възможност за по-разбираем израз 
на исканията, на изразяването на вътрешните състояния и на 
диалог. Малко по малко децата започват да разбират целите и наме-
ренията, чувствата и емоциите на своя обект на привързаност [23]. 

По време на ранното детство представните модели на децата са 
по-сложени, изтънчени и точни, особено що се отнася до основния 
обект на привързване: майката. За разлика от първите три години, 
състоянието на майката като основен обект на привързване в ранна 
детска възраст се дължи повече на социалната роля на обгрижващ, 
отколкото на всяка биологична роля, която тя може да играе. Децата 
вече са изградили отделни модели на своите взаимоотношения и 
имат различни очаквания по отношение на поведението на майката 
и бащата [14, 23]. 

Теорията за привързаността на Боулби е близка с тази на Карл 
Роджърс. Според Роджърс детето развива своя Аз в ранното си 
детство, когато започва да диференцира или да разделя един аспект 
от своето съществуване от останалите [2]. Развиващият се Аз у 
детето в много голяма степен е повлиян от майката, защото дали 
Аз-ът ще се окаже здрав или - не, зависи много от любовта, която 
детето получава в ранното си детство. Безусловната любов на 
майката към детето се определя от Роджърс като положително 
отношение. Ако не съществува безусловност детето започва да 
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прави връзка между случаите, в които получава любов и приемане, 
и конкретните му поведения, които са ги предизвикали: така и 
занапред ще търси същите поведения, които да му осигуряват 
любов – това Роджърс определя като условно положително отно-
шение. Това е основата и на развитието на условните ценности – 
Аз-ът ще има чувство за собствена ценност само при определени 
ситуации. Хората с условия за ценност трябва да ограничават 
поведението си и да изкривяват реалността, защото дори само 
осъзнаването на нямащите ценност типове поведения и мисли може 
да бъде толкова заплашително, колкото и проявяването им. Така 
при липса на възможност за свободно и открито взаимодействие със 
средата, тези хора развиват несъответствие или несъгласуваност 
между Аз-образа и заобикалящата реалност. Моделът от Аз-образи 
или вижданията, разбиранията и представите за себе си и за това 
как другите ни разбират и гледат на нас отразява накратко същ-
ността на Аз-концепцията. Така опит, несъвместим с представите за 
себе си, има тенденцията да не се допуска в съзнанието и когато 
съществува несъгласуваност, но индивидът не я осъзнава, той е 
потенциално уязвим на тревожност, и дезорганизация, пише 
Роджърс. Тази провокирана тревога актуализира защитни механиз-
ми, които, според К. Роджърс, са два вида: изопачаване на възприя-
тието; отрицание. Те се явяват начина на Аз-а да тушира отрица-
телните преживявания, когато новите възприятия и опит за себе си 
противоречат на Аз-концепцията [2]. 

 
2. Видове отношения на привързаност и социалното 

приспособяване 
 
През последните години няколко изследвания са потвърдили 

тезата, че качеството на привързаността е свързано със социално 
приспособяване [19, 22]. В ранна детска възраст сигурните отно-
шения на привързаност водят до толерантност към афекти и 
ефективно регулиране на капацитета на емоциите. До края на 
първата година се образуват вътрешни работни модели, които 
отразяват чувството на детето, че е достойно и очакванията, че 
другите са надеждни и достойни за доверие. Тези характеристики 
могат да закрилят детето от влиянието на неблагоприятни условия 
на околната среда. Отношенията на привързаност отразяват очак-
ванията на децата по отношение отговора на обгрижващ ги за 
техните нуждите и сигнали. Знаейки, че те могат да разчитат на 
обгрижващ, когато имат нужда, децата в сигурни взаимоотношения 
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на привързаност използват обекта на привързаност като сигурна 
база за проучване, регулиране на емоциите в зависимост от случая. 
За разлика от тях, децата с тревожно-несигурна привързаност 
приемат една от двете стратегии за справяне с отхвърлянето или 
непоследователното родителско поведение: сдържан/отбягващ или 
преувеличен израз на нуждата от комфорт и безопасност [19, 22]. 
Дезорганизираното, а също враждебното или строгото поведение, 
според някои неопсихоаналитични възгледи, представлява коренът 
на подобни стратегии, придобивани от децата за справяне с такива 
пропуски във възпитанието [17, 18]. Карен Хорни смята, че тре-
вожно-враждебната реакция на децата се разпада по няколко 
посоки: настойчиво и манифестирано търсене на любов; подчине-
ние; властолюбие; дистанциране.  

При сигурни отношения на привързаност децата се чувстват 
уверени в нови условия; това усещане за сигурност помага за 
насърчаване на активното проучване на социалната среда, както и в 
контекста на партньорска игра. Деца, които имат сигурни взаимо-
отношения на привързаност с родителите, развиват добра социална 
компетентност. Деца, които имат несигурни, избягващи отношения 
на привързване, проявяват агресия в предучилищна възраст. Враж-
дебността на родителите, отхвърлянето и непоследователността 
също са свързани с детска агресия. Несигурните бебета са по-плач-
ливи и по-лесно се фрустрират от тези със сигурни отношения на 
привързаност. Като малки деца, те по-трудно се справят с между-
личностните отношения, зависими са, напрегнати и страхливи [15]. 

Според Боулби, децата създават представите си за обекта на 
привързаност, които представи са базирани на опита от взаимо-
действието със същия този обект. Тези представи в последствие 
влияят върху развитието и поддържането на други взаимоотно-
шения през целия живот. Въпреки че промени в тези модели могат 
да настъпят след опит, придобит от следващи взаимоотношения, те 
обикновено са устойчиви и относително стабилни. Боулби  смята, 
че децата ще създадат представа за себе си на базата на представите 
им за обекта на привързване. Той предлага три различни качества 
на представите за себе си и другите, като функция от различен опит 
в ранните отношения на привързаност [9, 10, 11, 12, 20]. 

Лица, които развиват стабилни и сигурни представи е вероятно 
да са били обект на отзивчиви, последователни и чувствителни 
родителски грижи в първите месеци и години от живота. Нуждите 
от комфорт, поддръжка и изследване най-често са били уважавани и 
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задоволявани, оставяйки децата уверени, че обгрижващите са на 
разположение, достъпни и подкрепящи по време на нужда. Те 
развиват усещане за себе си е като ценни, достойни за любов и за 
подкрепа. За разлика тях, индивиди с несигурни представи за при-
вързването е вероятно да са имали непоследователни родителски 
грижи, където подкрепата и обичта на обгрижващия до голяма 
степен са се определяли от неговите собствени желания. След такъв 
опит лица научават, че действията на другите не са зависими от 
техните нужди и следователно на тях им липсва чувство за контрол 
над средата [9, 10, 11, 20]. 

Поради загрижеността дали обгрижващият ще е на разполо-
жение, тези деца не успяват да развият компетентно усещане за себе 
си; те са склонни да се откажат от собствените си желания и нужди, 
за да се съобразят с изискванията на други важни в живота си, като 
по този начин те постоянно са склонни да разчитат на подкрепата и 
одобрението на другите и имат съмнения по отношение на собстве-
ната стойност. Боулби изказва хипотезата, че избягването на отно-
шения на привързаност по-късно в живота е поради наличието на 
критичен и такъв, който не е на разположение обект на привър-
заност в ранна възраст, който многократно е отхвърлял нуждите от 
комфорт по време на стрес. Представите на тези хора за другите ги 
обрисуват като не на разположение и несимпатизиращи по време на 
трудни времена. Поради невъзможността да разчитат на обгрижва-
щите ги, те са оставени да се справят с емоционално заредени 
ситуации сами и по този начин представите за себе си се характери-
зират с самодостатъчност. Боулби твърди, че стабилността на тези 
представи за независимост се различават: някои развиват добри 
способности за справяне с емоционално заредени ситуации, докато 
усещането за независимост и самодостатъчност на други лесно бива 
разбивано след стресови събития в живота [9, 10, 11, 13, 20]. 

 
3. Фактори, показващи връзката между сигурните 

отношения на привързаност и понижения риск от психични 
проблеми 

 
Изследователите разглеждат редица механизми, които биха 

могли да обяснят защо отношенията на привързаност в началото на 
живота може да са свързани с по-късната възможност за адаптация 
и психично здраве [21]. Някои теоретици предполагат, че ролята на 
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привързаността може да е в начина, по който децата реагират  на 
източници на заплаха и предизвикателство, и степента, в която 
децата са в състояние да разчитат на родителска подкрепа. Такива 
деца многократно са се убеждавали в отговорността и грижата на 
родителя, когато са имали нужда. За разлика от тях, децата с 
несигурните отношения на привързаност са имали преживявания, в 
които нуждите от близост  са били отхвърлени, те са започнали да 
разчитат повече на вторични начини за справяне със стреса и 
предизвикателствата [21]. 

В допълнение към тези, се разглеждат няколко други фактори, 
показващи връзката между сигурните отношения на привързаност и 
понижения риск от психични проблеми. Сред тях са такива като:  

• развито чувството на самоувереност чрез повтарящи се 
преживявания на подкрепа и комфорт, както и чрез ефективно 
проучване на околната среда;  

• общи положителни социални очаквания (за разлика от 
недоверие и възприеманото враждебност); 

• създаването на стабилна ценностна система, в следствие на 
сигурните отношения на привързаност; 

• създаване у детето на прието социално поведение от 
обгрижващия;  

• непроменливост в качеството на грижите и подкрепата от 
страна на родителя;  

• възможността за ефикасно регулиране на емоциите.  
 
Съществуват други възможности, на които е отделено по-

малко внимание, като например социалната модулация на 
биологичните системи, отговарящи за стреса и регулирането на 
възбуда [21]. 

Пониженият риск от психични проблеми е свързан до голяма 
степен с разрешаването на задачите, откриващи се пред детето и 
детерминирани в кризисните си точки от типа отношение на 
родителите. Този проблем е широко разработен в „Правилни и 
погрешни пътища на детското развитие” от Ана Фройд – труд, 
който е равносметка от десетилетия занимания на бележития пси-
хоаналитик в областта на детската психология и психоанализа [16]. 
Много често, смята А. Фройд, детските неврози за продукт на 
неврозите на родителите, на грешки във възпитанието, на дезор-
ганизираното отношение, което получават децата.  
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4. Концептуални връзки между привързаност и психични 
проблеми 

 
В областта на развитийната психопатология има нарастващ 

интерес към това, което изглежда да бъде един от най-значимите 
рискови фактори за по-късно неприспособяване: детска дезоргани-
зирана привързаност. Все по-голям брой изследователи подчертават 
впечатляващите дългосрочни отношения между дезорганизираната 
привързаност и лошите последици за развитието, което предполага, 
че психопатологията може да е последствие от проблеми в нивото 
на организацията, а не на сигурността. Поради това е важно да се 
разбере произхода на организираните и дезорганизираните модели 
на привързаност [8]. 

В основата на теорията на Боулби е идеята, че ранната загуба, 
раздяла или психологичната липсата на обекта на привързване ще 
имат трайни последици върху процеси при деца и техните 
взаимоотношения, който ще повлияят по-късно на психосоциалното 
функциониране.  

Отсъствието на един от двамата или на двамата родители е 
критичен пункт, осветлен най-добре от психоанализата, още повече 
ако се отнася за най-ранните години на детето. Ги Корно е 
подложил на обстоен анализ проблема за ефекта на „отсъстващия 
баща” върху детето, като обръща внимание на това, че кризата е 
много по-голяма в случай, че детето е момче, защото, както сам 
казва: „… жените „са” жени, а мъжете трябва „да бъдат направени” 
мъже [3]. За да се развие, отбелязва Корно, мъжът трябва да се 
идентифицира с майка си и с баща си. Триъгълникът баща-майка-
син трябва да замени диадата майка-син. Ако бащата обаче отсъст-
ва, няма пренос на идентификацията от майката към бащата и синът 
остава затворен в идентификацията си с нея. Отсъствието на бащата 
автоматично повишава влиянието на майката, която по този начин е 
натоварена с твърде тежка отговорност. При тези обстоятелства 
триъгълникът така и не получава възможност да се формира пра-
вилно и непосредственият ефект е, че по отношение на половата си 
идентичност синовете се развиват в колоси на глинени крака. 
Вероятността от хомосексуалност е голяма. 

Децата, които са в несигурни отношения на привързаност, 
поради непоследователни или неадекватни родителски грижи, има 
вероятност да пренесат тези неадаптивни модели на междулич-
ностни отношения в другите си контакти и по-късно в живота. 
Наличието на несигурна привързаност едновременно намалява спо-
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собността на децата да се справят със стреса, като същевременно 
увеличава вероятността децата да проявяват враждебно поведе-             
ние [11, 19]. 

Учените се опитват да обяснят пътищата, водещи от специфич-
ни форми на несигурните отношения на привързаност до дезадап-
тивно поведение. Теорията на привързаността обяснява проявите на 
тревожност и депресия като последица от несигурността на децата 
по отношение на това дали обгрижващите ги ще отговорят на 
нуждите им за привързаност. Децата, търсещи прекалено много 
внимание и грижи - обикновено със затруднени финансово или 
непоследователни родители - могат да развият хронична тревож-
ност и прекалено зависими отношения с обгрижващите ги. Опитите 
им да получат вниманието на обекта на привързаност може да 
дойде за сметка на проучване на света. Функционалната зависимост 
от обгрижващия на свой ред поражда безпокойство за това дали 
нуждите на детето могат да бъдат задоволени във външния свят 
и/или предизвиква предприемане на нови усилия, водещи до модел 
на отношения, който може да се характеризира с емоционална 
зависимост, регресивно поведение и социална изолация [11, 19]. 

Децата, избягващи отношенията на привързване, са по-склонни 
към външни прояви като агресия и враждебност. След последова-
телното студено или отхвърлящо поведение на обгрижващия, тези 
деца започват да очакват такова отношение и проявяват антаго-
нистично поведение. Като средство за справяне с отхвърлянето, 
децата, избягващи отношенията на привързаност, могат да се научат 
да задържат емоционална възбуда, като по този начин се предпазват 
от потенциални разочарования в междуличностните отношения[19]. 

Третият тип несигурна привързаност - дезорганизираната при-
вързаност - е по-скоро идентифицирана първоначално в най-риско-
вите групи от населението при родители с проблеми като малтре-
тиране и депресия. Дезорганизирана привързаност се развива когато 
децата се окажат емоционално и физически зависими от някой, 
който също така е източник на страх, поради малтретиране, пси-
хични заболявания и/или разрушителните форми на родителско 
поведение. Многократните неуспехи на обгрижващите да защитят 
децата и/или да отговарят на нуждите им, могат да доведат децата 
до състояние на извънреден страх и неспособност да се саморе-
гулират. Децата могат да бъдат изправени пред страшната истина, 
че когато имат нужда от защита, обгрижващият ги е малко вероятно 
да бъде убежище за безопасност, което на свой ред не позволява на 
децата разработването на подходящи стратегии за справяне с 
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проблемите, което пък в крайна сметка може да доведе до развитие 
на  психопатология [19]. 

При децата в предучилищна възраст и през първите години в 
училище, дезорганизирана привързаност се проявява в контроли-
раните модели на поведение при срещите с родителите при взи-
мането от училище. Функционално това означава, че децата 
поздравяват обгрижващия по враждебен начин или че са прекалено 
загрижени за физическо и психично благосъстояние на обгриж-
ващия: и двете изискват значителни емоционални и когнитивни 
ресурси. Енергията, необходима, за да се поддържа този модел на 
дезорганизирано поведение, може да остави малко място за проуч-
ване и обучение извън тези отношения, също така може да доведе 
до психични проблеми [19]. 

 
5. Отношенията на привързаност и тревожността 
 
Фройд е един от първите, който разработва цялостна система 

за обяснение феномена на тревожността. Първоначалната му идея е, 
че тревожността се причинява от задръжка или невъзможност за 
оттичане и съответно разтоварване на либидото [4]. Дали поради 
външни пречки, или поради вътрешни трудности – без значение – 
натрупаното либидо поражда, трансформира се в тревожност. През 
1926 г. се появява монографията на Фройд - „Задръжка, симптом, 
тревожност”, която предлага нова теория за тревожността, основана 
именно на структурната хипотеза за душевния свят на личността 
[1]. Като отрича една част от хипотезата за универсалния либиден 
детерминизъм при тревожността, Фройд налага постановката за 
биологичната основа на тревожността във връзка с оцеляването и 
съществуването на организма, където при появата на множество 
дразнители психиката се оказва завладяна, фрустрирана или стре-
сирана от тях, и попада в травматична ситуация, която се преживява 
с тревожност. Първоизточникът на тревогата, според Фройд, се 
корени в неспособността на новороденото да се справи с вътрешни 
и външни възбуди. Тази ситуация води до травмиращо състояние, 
известно като първична тревожност (самото раждане). Според 
Фройд, ситуацията на раздяла с майката (биологичната раздяла) се 
явява травмираща, в следствие на което последващи ситуации на 
раздяла предизвикват реакции на силна тревога. Така по-късно 
преживяванията от този род предизвикват напрежение и песимизъм 
при възрастните [4]. Този проблем е широко застъпен и от един от 
близките ученици на Зигмунд Фройд – Ото Ранк. Според Ранк актът 
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на раждане е първичната травма в живота на всеки, първоиз-
точникът на всички страдания и душевни неблагополучия. От 
терапевтичния си опит Ранк заключава, че всеки един невротик не е 
успял да се откъсне от майка си и в симптомите на неврозата му се 
откриват модификации на несъзнаваното желание за връщане в 
майчината утроба [24]. 

Развитието на ранни форми на тревожност в детска възраст и 
междуличностните механизми, чрез които безпокойството се регу-
лира чрез отношенията на привързаност, са широко разглеждани в 
литературата. В основата на теорията за привързаността е презумп-
цията за биологично основана система, която насърчава близостта с 
потенциалните обгрижващи. Приема се, че при стрес бебето реагира 
с репертоар от поведенчески сигнали, например, викове, плач, и т.н. 
сигнали в репертоара на бебето, мотивира хората, които се грижат 
за него да се доближават, като по този начин на бебета се 
предоставя грижа и защита. Известно е, че страданието от раздяла е 
една от най-ранните форми на тревожност, която изживяват децата - 
това може да бъде предвестник за по-късното развитие на невро-             
за [5, 9, 10, 11]. 

Според теорията за привързаността, при несигурни отношения 
на привързване, бебета са склонни да развият хронични нива на 
тревожност по-късно в живота. Тъй като амбивалентната привър-
заност се свързва с модели на непредвидими и нередовни грижи от 
стана на родителя, се смята, че бебета живеят с постоянен страх да 
не ги оставят уязвими и сами. Този страх от раздяла или изоставяне 
води до хронична бдителност, която може да продължи през 
детството и в зряла възраст и да доведе до развитието на невроза. 
Тъй като такива деца нямат доверие, че обгрижващите ще са на 
разположение, призивите за внимание се появяват дори и в ситуа-
ции с малка опасност и проучването на околната среда е ограниче-
на. Такова избягване и прекалено предпазливото поведение се раз-
глеждат като основните симптоми на различни неврози при деца [5, 
11]. 

 
6. Отношенията на привързаност и депресията 
 
Малко след като Джон Боулби развива теорията за привър-

заността, Аарон Бек започна да работи по хипотезата за отчитане на 
индивидуални вариации на уязвимост към депресията, т.е. как 
някои хора страдат от депресия след стресови събития в живота, а 
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други реагират не толкова тежко [6, 7]. Бек твърди, че депресията не 
трябва да се възприема като афективно разстройство, т.е. външната 
експресия не трябва да се бърка с вътрешната патология. Вместо 
това той предлага емоционалните, мотивационните и дори физи-
ческите симптоми на депресия да се разглеждат като продукт на 
начина, по който дадено лице възприема себе си, света и бъдещето 
или че депресията е преди всичко нарушение на познанието. 
Теоретични твърдения на Боулби и Бек предполагат, че опитът от 
отношенията в детството има силно влияние върху развитието на 
негативни когнитивни модели, които действат като механизъм, 
свързващ ранния опит със склонността към депресия по-късно в 
живота [6, 10, 20]. 

Последователно и поддържащо обгрижване в началото на 
живота се смята, че създава положителна представа за другите, 
която ще остане стабилна дори и в лицето на ситуации, в които те 
се провалят. В резултат на стабилната и положителна представа за 
себе си тези хора са по-малко засегнати от провалите; те се фоку-
сират върху положителната страна на техните преживявания, на 
подобряването на уменията и способностите им за справяне с 
предизвикателства. Такива хора са ориентирани към растежа; те са 
фокусирани по-малко върху резултатите от предизвикателствата и 
повече върху възможността да научат нещо ново и да усъвър-
шенстват уменията си при процеса на решаване на проблема. 
Сигурните отношения на привързаност в детството действат като 
защити срещу уязвимостта към депресията, докато негативните 
ранните преживявания, взети като цяло, представляват рисков 
фактор за изпадане в  депресивни състояния [10, 20]. 

Избягващите привързаност лица изграждат чувство за само-
стоятелност и, по този начин, по-стабилна представа за себе си, 
отколкото тези търсещи прекалено много внимание. Избягващо 
лице може да започне да игнорира недостатъци в представите за 
себе си и за другите, и да се фокусира върху характеристиките на 
независимост, които насърчават положително отношение към себе. 
Те може дори да разглеждат предизвикателствата като възможност 
за растеж. Търсещите прекалено много внимание не са успели да си 
създадат стабилно чувство за самодостатъчност, т.е. постоянно ще 
търсят потвърждение и последиците от евентуален провал са много 
големи [20]. 
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7. Заключение 
 
От казаното до тук стана ясна важността на отношенията на 

привързаност между децата и обгрижващите ги. Положителните и 
сигурните отношения на привързаност спомагат за формиране на 
стабилна представа на детето за себе си, детето развива добра 
социална адаптивност, уверено е в собствените си способности, 
чувства се сигурно в отношенията си с другите. Несигурните 
отношения на привързаност от своя страна могат да доведат децата 
до дезадаптивно поведение, хронична тревожност, депресия и други 
психични проблеми. 
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Старостта не защитава от любов, но любовта защитава от старост. 
Една есен ще ти е последна не забравяй да й се порадваш. 

В. Константинов 
 
Резюме: Потребността от любов у човека се появява още от вътре-

утробното развитие и е актуална до края на живота му. Докато се развива 
физически малкото дете се нуждае от любов и грижи, от емоционално 
привързване и усещане за нежност. По-късно при полова зрялост се 
появява и потребността от физическо, сексуално и емоционално общуване 
с другия пол, което безспорно остава до късна старост. Консервативните 
общества смятат, че сексът е табу за хората в трета възраст и осъждат 
тяхната сексуалност със стереотипи и предразсъдъци. Когато възрастните 
и старите хора са в среда извън контрола на своите родственици, деца и 
близки и живеят сред хора от своето поколение, те се стремят, осъщест-
вяват и поддържат любовни отношения и свързаните с тях емоционални 
преживявания. Третата възраст е период на самота, загуба на партньор, 
родители, братя, сестри, деца и приятели. Тази самота и непреодолимите 
загуби се посрещат по-леко, когато се открие късната любов и когато 
отново човек усеща емоционална принадлежност и топлотата на 
привързаността.  

 
Summary: The need for love in man emerges from fetal development and 

is current to the end of his life. While develops physically small child needs love 
and care, emotional bonding and a feeling of tenderness. Later in sexual 
maturity occurs and the need for physical, sexual and emotional interaction with 
the opposite sex, which undoubtedly remained until late old age. Conservative 
societies believe that sex is a taboo for elderly people and condemn their 
sexuality stereotypes and prejudices. When adults and older people in an 
environment outside the control of their relatives, children and friends and live 
among the people of his generation, they seek, obtain and maintain loving 
relationships and related emotional experiences. Old age is a time of loneliness, 
loss of partner, parents, siblings, children and friends. This loneliness and 
insurmountable losses are met more easily when again find love and you can 
feel an emotional belonging and warmth of affection.  

Ключови думи: трета възраст, либидо, любов, самота, социална 
активност   
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Либидото е половия биологичен инстинкт, който създава 
еротичен стремеж, енергията на сексуалния нагон и подбужда 
способността да се обича, според психоанализата [3]. Това е 
двигателна енергия на инстинктите на живота и има основно 
значение за поведението на човека. Либидото до голяма степен 
определя социално - поведенческия модел на човека, не е свързано 
само с развитието и функциите на гениталиите, редица автори, 
изследователи на психоанализата - като Юнг и Рапапорт - оспорват 
теорията за либидото на Фройд и допълват други аспекти, които се 
детерминират от половия инстинкт [6,7].  

Любовта според повечето автори има различни форми. Тя най-
често се разглежда като сърдечен порив, който тласка едно живо 
същество към друго, обикновено към противоположния пол, 
чувство на обич и привързаност с огромна мотивираща сила. 
Любовта е най-ценното богатство в живота на хората, обуславя 
развитието и чувството за лична пълноценност, повишава жизнения 
тонус на човека и го подбужда да работи върху себе си в посока на 
физическо и психическо усъвършенстване. Желанието за обич 
възниква рано и е универсално, общовалидно.      

Зик Рубин, социален психолог и последовател на Ерик Фром, 
един от първите изследователи на любовта, изследва различните 
форми на любовта като разграничава харесване от обичане [8]. 
Според Зик Рубин, романтичната любов се състои от три елемента: 
привързаност, загриженост и интимност което свидетелства, че 
магическото число на любовта е три, което още веднъж се откроява 
и в теорията на Стърнбърг, наречена триъгълна. Рубин описва 
своите три елемента като: привързаност нужда да бъдеш обичан и 
да бъдеш с другия; загриженост да цениш щастието и потреб-
ностите на другия, колкото и своите; интимност - да споделяш 
лични мисли, чувства и желания с другия. 

Основавайки се на своя възглед за романтичната любов, Рубин 
създава два въпросника, които измерват трите променливи (привър-
заност, загриженост, интимност). Първоначално, той идентифицира 
около 80 айтема, които мерят нагласите, които има човек към 
всички други. Айтемите са сортирани според това, дали мерят 
чувства на харесване или на любов. Ето защо скалите, които Рубин 
разработва, са наречени Скали за харесване и любов (Rubins Scales 
of Liking and Loving). След провеждане на изследване с около 200 
студенти при факторния анализ на резултатите извежда 13 айтема за 
харесване и 13 за любов, които били надеждно мерило на двете 
променливи.  
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През 1973 г. Джон Алън Лий - психолог - вкарва в рамки 
любовта. В своята книга Цветовете на любовта [Colors of Love] той 
разграничава 6 типа любов [4,5]. Ерос (Еros) е страстна физическа 
любов, на базата на външен вид и красота, потребност да знаеш 
всичко за другия и да го преживяваш напълно. Ерос не е чувство, а 
истинска стихия, която те обхваща изцяло и те лишава от 
възможността да разсъждаваш, наричат я още безразсъдна любов. 
Мания (Mania) е обсесивна и изискваща любов, често придружена 
от болка и тревожност, защото потребността от внимание от страна 
на другия е неудовлетворима, силно емоционална и нестабилна тя е 
стереотипа на романтичната любов, характеризира се с ревност и 
конфликти. Мания е синоним на ревност и страх. Лудис (Ludus) е 
себецентрираната, игрива любов, включва малка степен или 
никакво обвързване, любовта се третира като игра, в която трябва 
да се печели. Сторге (Storge) е нежна, обвързваща любов, здрава и 
спокойна, която се развива бавно на базата на сходство и приятел-
ство. Агапе (Agape) е алтруистична, свята любов, центрирана към 
другия, винаги търпелива, прощаваща и нежна, любовта, която 
поставя желанията и нуждите на другия на преден план. Тя е още 
себеотричаща и раздаваща се, посвещаваща се любов. Прагма 
(Pragma) предполага избиране на партньор по рационални и 
практични критерии, в която връзка и двете страни имат изгода. 

На основата на теорията на Лий е била разработена Скала за 
атитюди в любовта (Love Attitide Scale) от Сюзън и Клайд Хендрик, 
които открили, че има тенденция мъжете да се ориентират към 
стилове като Мания и Лудис, а жените към Прагма и Сторге [1]. 
Установено е, че романтични връзки, базирани на едни и същи или 
подобни любовни стилове, са по-успешни и съществуват по-дълго.  

Стърнбърг [9,10] дава определение, състоящо се от 3 компо-
нента, заради което се нарича триъгълна теория за любовта и може 
да се изобрази с триъгълник: 

Страст - влюбването обикновено се появява в началото на 
връзката, достига връх относително бързо и след това отслабва до 
едно стабилно ниво, резултат от навика. След приключване на даде-
на връзка, индивидуалният капацитет за страст е изчерпан за 
известно време, докато човек не преодолее чувството на загуба. 

Интимност - обикновено достига връх по-бавно от страстта, 
след който плавно намалява до относително ниско ниво на интим-
ност, същевременно междуличностната обвързаност нараства. Ня-
кои обстоятелства обаче могат да активират скритата интимност и в 
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резултат тя се връща на предишното високо ниво или дори ги 
превишава. 

Обвързване - в успешните връзки нивото на обвързване нараст-
ва относително бавно в началото, после забързва и след това плавно 
постига стабилно ниво. Когато връзката се разпадне, нивото на 
обвързаност намалява плавно докато изчезне. 

Съчетаването на тези компоненти определя типовете любов: 
без любов е отсъствие на любов; харесването включва само 
интимност; сляпата любов съдържа страст; празната любов съдър-
жа обвързаност без интимност или страст; романтичната любов 
съчетава интимност и страст; дружеската любов се основава на 
интимност и обвързване; нелепата любов има страст и обвързване, 
но не и интимност; и завършената любов включва и трите компо-
нента - страст, интимност и обвързване - тя е съвършена според 
автора.  

Стърнбърг развива разработките си с нови изследвания за това 
как индивидът може да има едновременно идеални и реални 
триъгълници, свои и чужди триъгълници и взаимовръзки между 
тях[10]. 

Теориите за любовта са твърде много, за да се спираме на всяка 
по отделно. По-същественото е, че те са общовалидни за всяка 
възрастова периодизация. В статията се спираме по-конкретно на 
любовта в третата възраст, период от живота, когато битието се 
характеризира със социална изолация, дискомфорт поради соматич-
ни увреждания, самота, овдовяване, загуба на близки от семей-
ството. На този етап от живота се наблюдава емоционална неста-
билност и изчерпаност на жизнените ресурси. Ниската самооценка 
поради променения социален статус допълнително засилва негатив-
ните очаквания и изживявания. Физическите промени - следствие 
на остаряването потискат свободата на емоционалното общуване. В 
някои случаи има физически заболявания, които допълнително 
потискат либидото - хормонални изменения, онкологични заболява-
ния, тежка инвалидизация. Особено силно потискане на неприем-
ливите емоционални изживявания и желания предизвиква консерва-
тивното морализиране и предразсъдъците, според които старите 
хора не могат да обичат, да се влюбват и да общуват сексуално. 
Сексът е табу за старите хора и това допълнително засилва инхи-
бирането на сексуалните и интимни потребности. Срамът, неудоб-
ството от своите родственици, принадлежащи на по-младото поко-
ление препятства удовлетворяването на либидоносните подтици. 
Поради по-голямата продължителност на живота на жените, често 
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те остават без своите съпрузи. Семействата им не подкрепят и 
приемат за неприемливо вдовицата в напреднала възраст да продъл-
жи своя личен живот. Най-често възрастната жена се възприема 
като баба или майка, която отдавна е забравила какво е полово и 
интимно общуване с другия пол. Самотата, социалната изолация в 
третата възраст са фактори, които лишават от смисъл съществу-
ването, водят до депресивни състояния и бавно, но сигурно убиват. 
Партньорските взаимоотношения в тази възраст са значими за 
психосоматичното здраве, мотивацията за живот и радостта от него. 
В активната зряла възраст самотата може да бъде компенсирана от 
насоченост към други цели, кариерно развитие, неформално общу-
ване, в третата възраст, обаче социалната изолация и смяната на 
стереотипите, пенсионирането, овдовяването са обстоятелства, 
които отнемат двигателната сила на съществуването и водят до 
смърт.  

Алекс Комфорт - физиолог и изследовател - експерт по естест-
вена история на човешката сексуалност посвещава своите трудове 
на старите хора и изследва в областта на гериатрията сексуалното 
поведение [2]. Той проучва още през седемдесетте години фактът, 
че обществото има утвърдени очаквания и нагласи към хората от 
третата възраст. Неговата книга - Добрата възраст - описва социал-
ното неодобрение, дискриминацията и нагласите към поведението и 
потребностите на застаряващите хора.   

Според изследвания на психологията на жизнения цикъл, 
социумът очаква хората след 63 години да се оттеглят от активен 
социален живот. Тези проучвания сочат, че именно пенсионирането 
и прекратяването на социалната ангажираност предизвикват у 
старите хора негативни психосоматични промени. Особено тежък 
проблем е липсата на обществено одобрение - стереотипите, които 
имаме за старите мъже като за перверзници или за вдовиците - като 
за полудели за мъж. Смята се, че по-възрастните хора просто е 
неприемливо да проявяват интерес към секса [2]. Именно заради 
тези стереотипни очаквания, в подкрепа на твърдението на Алекс 
Комфорт и други изследователи геронтолози и гериатри, целта на 
настоящия доклад е да покаже, че хората в трета възраст не се 
отличават особено от тези в зрялата възраст по отношение на 
секса и любовното общуване. Социалната интегрираност, социал-
ната активност и преживяването за принадлежност създават моти-
вация за живот и осъществяване на целите. Когато стария човек е 
лишен от обществената си активност, той губи смисъла на живота 
си и се демотивира. Тогава се засилват дегенеративните процеси, 
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понижава се волята за живот и самооценката, спада общия енергиен 
потенциал и настъпва апатията. Затова най-доброто средство за 
поддържане на жизнения тонус при стария човек е стимулирането 
на социална активност, хоби, професионална дейност - при въз-
можност, помощ, разбиране и толерантност от близките, запълване 
на свободното време с туризъм, земеделие. В подкрепа на това 
твърдение ще бъдат изложени факти, извлечени по метода на 
наблюдението в продължение на 7 години работа и консултиране в 
дом за стари хора (ДСХ) «Дълголетие» - кв. Дървеница.  Потреби-
телите на социалното заведение още при постъпването са диагно-
стицирани с вербални и невербални методи за изследване на лич-
ността им в три основни аспекта - умствена компетентност, емоцио-
нална и социална компетентност. За целта се използват стандартни 
и адаптирани методи за психодиагностика - личностов въпросник 
на Айзенк, цветови тест на Люшер, клинични тестове за изследване 
на памет за число, кратковременна памет за 10 думи, изследване на 
вниманието, дълговременна памет. Резултатите от психодиагно-
стиката дават представа за входното ниво на потребителите и 
информация за техния психологичен статус - степен на емоцио-
нална стабилност, екстраверсия, социална желателност, самореф-
лексия, самооценка, актуален психологически проблем, наличие на 
вътрешен конфликт и съответно - наличие на ресурси за преодо-
ляване на вътрешния конфликт. Към досието на всяко лице, постъ-
пило в ДСХ - се прилага изготвено психологическо заключение, въз 
основа на което се съставя и плана за индивидуална работа. В хода 
на работата с лицата, се наблюдава ежедневно динамиката в статуса 
им, обменя се информация за психосоматични изменения след 
функционални нарушения. Психологът работи в екип с психиатъра, 
социалните работници и трудовите терапевти както и с интер-
нистите и медицинските сестри на социалното заведение. Сутрин се 
провеждат дискусии с персонала и се обменя информация за 
текущите актуални проблеми. Това дава възможност за обстоен 
„поглед“ над лицата, обитаващи ДСХ и позволява на психолога да 
води дневник с подробна информация за всеки потребител. Въз 
основа на комплексните наблюдения са изведени и изводите на 
настоящата статия.   

В обществото, в семейството по-младите роднини създават 
известни неудобства на старите хора, липсва разбиране и подкрепа 
за личните им нужди. По друг начин стоят нещата, когато старите и 
възрастните хора са извън контрола на младите си родственици и 
имат достатъчно социални контакти, за да открият подходящите 
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партньорства. Социалните институции са особено благоприятно 
място за тази цел - санаториуми, социални домове за стари хора. 
Свободните от обвързване, овдовели, разведени и самотни лица 
имат потребност, активно търсят, желаят и осъществяват любовни 
отношения. Когато те са удовлетворили базисните си физиологични 
потребности от храна, подслон и сигурност, преминават на следващ 
етап - да задоволят и емоционалните си нужди. Емоционалните 
партньорства и любовните отношения в третата възраст създават 
енергетичен обмен в двойката, предизвикват усещане и преживя-
ване на оптимизъм, обич и чувство за цялостност. Това от своя 
страна стабилизира соматичното и психичното състояние на стария 
човек и удължава неговия живот.   

Домът за стари хора “Дълголетие” в кв. Дървеница разполага с 
капацитет от 375 места и от две години този капацитет е запълнен. 
Сградата разполага с един етаж болнично отделение, два етажа за 
трудно подвижни лица, след инсулт и травми и четири етажа 
пансионатна част, в които са настанени автономни и сравнително 
здрави лица на възраст от 63 до 100 години. Наблюденията от седем 
години практика сочат, че освен в болнично отделение, където 
потребителите са с особено тежки соматични увреждания, лежащо 
болни и терминални, останалите етажи от ДСХ, независимо с какви 
соматични увреждания, лицата общуват активно и са интегрирани 
успешно в своята микро среда. Те осъществяват своите желания и 
потребности от интимни и любовни отношения и често подават 
молба за съвместно съжителство със своя партньор. Към момента 
официално съжителстват на семейни начала 12 двойки, но има и 
такива, които поддържат своите отношения и не обитават обща стая 
- 46 двойки. Наблюдават се и активно търсещи лица, които искат и 
имат потребност да осъществят любовни отношения, но на този 
етап не са открили подходящия  партньор - около 87 души. Това са 
общо 203 ПСУ (потребители на социални услуги) или 54% от 
домуващите на ДСХ “Дълголетие”. Съществуват и такива лица, 
които са инхибирани от предразсъдъци и морални задръжки, въпре-
ки отдалата им се възможност за общуване с другия пол. Според 
психодиагностичните проучвания, лицата, които са интровертно 
насочени и емоционално нестабилни, рядко проявяват активност в 
търсенето на интимен партньор, но имат готовност и очакват, 
мечтаят да открият такъв, те са отворени за отклик при потенциално 
запознанство. Екстравертите имат предимството да са по-активни и 
смели, да проявяват инициативност при нови запознанства, но от 
друга страна те са склонни и на по-честа смяна на партньорите си. 
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Освен това, лицата, които са инхибирани от социални предраз-
съдъци и не могат да осъществят интимна връзка с партньор, 
проявяват своята сексуалност по своеобразен начин - било то и чрез 
автоеротизъм, мастурбиране, сексуални перверзии – ексхибицио-
низъм, воайорство, педофилия, вербални еротични подмятания. Те 
често губят реална себепредстава и изкривяват самооценката си при 
търсене на сексуален партньор. Типични психосоматични разстрой-
ства при мъжете се наблюдават при дисфункция на простатната 
жлеза, докато при жените - вагинизъм - следствие на сухота поради 
по-ниската хормонална продукция на яйчниците. Тези функцио-
нални изменения при двата пола могат да променят самооценката и 
поведенческия модел, от където провокират сексуални перверзии. 
Либидото е активно дори и при особено тежките психосоматични 
увреди, когато лицата нямат стимул за живот, отказват храна, 
абсолютно неподвижни в леглата си, с парези след инсулт, дори 
тогава половият нагон се проявява под формата на самозадоволя-
ване. Още повече - самоконтролът и самокритичността са занижени 
и те стават особено непредпазливи в своите интимни занимания. 
Много често лицата в болнично отделение държат ръката си в 
памперса, в бельото си и без особено социално стеснение могат да 
останат така с часове при общуване с лица от персонала.  

Друг съществен момент при партньорствата в трета възраст е 
фактът, че двойката развива своите отношения, надгражда и има 
готовност за личностно израстване и стремеж към себеразвитие. 
Седем годишната практика на психолога сочи, че лицата от ДСХ 
провеждат фамилно псохологическо консултиране с цел подобрява-
не на взаимоотношенията си. Те търсят професионална помощ и 
подкрепа от страна на психолог, психиатър, интернист и социален 
работник по повод междуличностни конфликти, ревност, разногла-
сия в двойката. Когато настъпи спад на либидото или сексуалния 
интерес на едната страна в двойката, то другата половинка търси 
съвет и професионална помощ. В сексуалното общуване ако 
възникне потребност от използване на лубриканти или стимуланти, 
разнообразие в половата игра - те отново се консултират и се 
стремят да запазят комфорта и хармонията в партньорството. 
Независимо от възрастта и те изживяват своите драми на несигур-
ност, създават се и „любовни триъгълници”, съперничество, кокет-
ство, ухажване и всички любовни игри, познати от сексуалното 
общуване на младите и зрелите лица. Любовта в третата възраст 
независимо дали е узаконена с брак или е неформално обвързана, не 
се отличава особено от тази при останалите възрастови категории.  
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Въпреки напредналата възраст, старите хора имат нужда от 
любов, емоционална обвързаност и партньорство, независимо от 
кой тип любов. Тя може да се основава на взаимно привличане, на 
взаимопомощ и партниране или чисто прагматични отношения, но 
често връзките са трайни и когато единият партньор почине, 
другият страда искрено известно време или търси активно нов 
партньор, за да преодолее загубата и да запълни самотата. Ако 
трябва да използваме като интерпретация теорията на Лий за 
шестте типа любов, то действително в ДСХ “Дълголетие” се 
забелязва тенденцията сред жените и мъжете да преобладават 
прагма, сторге и лудис. И жените и мъжете в по-активната възраст 
търсят сексуална и неангажираща връзка с партньор и са склонни на 
полигамия и серийна моногамия. Съществуват и двойки, при които 
има взаимната изгода на прагмата - единият дава материалните 
средства, а другият осигурява грижи и подкрепа, както и повишава 
социалния статус и престиж, като цяло отношенията са рационални. 
Най-трайни са връзките, основаващи се на принципа на приятел-
ството и взаимната подкрепа, там градират емоционалните обвърза-
ности и се усеща хармонията в партньорството - категорично там е 
любовта тип сторге. 

Всички събрани факти и направени изследвания в прак-
тиката на психолога в ДСХ водят до обоснования извод, че 
старите хора, независимо от нашите общоприети стереотипи 
общуват сексуално и интимно и са подвластни на активното си 
либидо. В трета възраст партньорствата са факт и социалните 
домове дават една уникална възможност за социална активност, 
въпреки различията и неудобствата на здравния и психичния статус 
на стария човек. Човек се ражда сам, но от първия си дъх до 
последния той има потребност да обича и да бъде обичан, подчинен 
на различни мотиви. Самотата в залеза на живота е особено 
демотивиращ фактор, затова човешкото същество се стреми към 
уединение и принадлежност, търси нежност и интимност. Когато 
имаш до себе си любим човек - има за какво да въздишаш с усмивка 
вечер преди лягане и има достатъчно причини сутрин да стартираш 
новия ден с оптимизъм и вълнуващи очаквания пък дори и той да 
бъде последния от жизнения ти път! 
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АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ 
ПЕТ ЛИЧНОСТНИ ЧЕРТИ 

 
Даниела Митева, Кристина Димитрова, Мирена Узунова, 

Николай Калчев 
 
Резюме: Въпросникът за измерване на Големите пет личностни черти 

Big Five Inventory е преведен, администриран и оценен за надеждност и 
валидност в български културни условия. В изследването участват 263 
изследвани лица (169 жени и 94 мъже) на възраст между 18 и 70 г. (М = 30 
г.). За установяване на конструктна валидност на метода са използвани 
Петфакторен въпросник, Скала за удовлетвореност от живота, Тест за 
ангажираност в живота и Скали за Позитивен и Негативен афект. 
Резултатите показват удовлетворителна вътрешна консистентност, 
структурна, конкурентна и конвергентна валидност.  

Ключови думи: Петфакторен модел, Екстраверсия, Сговорчивост, 
Доброжелателност, Невротицизъм, Отвореност към опита. 

 
Abstract: The Big Five Inventory was translated, administrated and 

evaluated for reliability and validity in Bulgarian cultural conditions. 263 
participants (169 females) aged between 18 and 70 (М = 30) took part  in the 
study. In order to evaluate the construct validity of the method, The Five Factor 
Questionnaire, Satisfaction with Life Scale, Life Engagement Scale, and 
Positive and Negative Affect Scale were used. The results show acceptable 
internal consistency, structural, concurrent, and convergent validity. 

Key words: Five Factor model, Extraversion, Agreeableness, 
Conscientiousness, Neuroticism, Openness. 

 
Моделът на „Големите пет” личностни черти е таксономия на 

личността, състояща се от пет широкообхватни личностни домейна, 
съставени от отделни черти. Моделът осигурява концептуална 
рамка за разбиране на личността и подпомага събирането и 
обобщаването на огромни масиви от данни в различни култури.  

 
Лексикалният подход и откриването на Големите пет 

фактора 
Езикът е естественото хранилище на познание за личността. 

Създаването на научна таксономия на личността започва с 
лексикалната хипотеза, която гласи, че езикът е източник на 
информация за социално релевантните личностни характеристики, 
които хората използват, за да опишат себе си и другите. Голдбърг, 
един от най-влиятелните изследователи на чертите в рамките на 
лексикалния подход, пише: „Най-обещаващият от емпиричните 
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подходи за систематизиране на личностните различия е основан 
върху едно важно допускане: тези индивидуални различия, които са 
от най-голяма важност за хората, ще бъдат кодирани в езика. 
Колкото по-важно е едно различие, толкова повече ще го забелязват 
хората и ще говорят за него, което ще доведе до създаването на 
дума за него” (Goldberg, 1981, с. 141). 

Сред първите изследователи, които използват лексикалния 
подход, са Олпорт и Одбърт, които правят списък от близо 18 000 
думи и ги класифицират в четири категории: 1) личностни черти, 
които дефинират като „генерализирани и персонализирани опреде-
лящи тенденции – консистентни и стабилни начини на приспо-
собяване на индивида към неговата среда  (Allport & Odbert, 1936,        
p. 26); 2) временни състояния; 3) оценъчни съждения за поведение и 
репутация, и 4) физически характеристики, способности и таланти, 
думи със съмнителна релевантност към личността и думи, които не 
могат да се припишат към нито една от първите три категории 
(Allport & Odbert, 1936). 

При създаването на своя 16-факторен модел на личността 
Кетъл използва 4500 думи от категорията на личностните черти от 
списъка на Олпорт и Одбърт, които редуцира до 35 променливи 
поради ограниченията в анализа на данни по това време. Фактор-
ният анализ идентифицира 12 личностни фактора, които остават 
стабилни при различни методологии като самоотчети, рейтинги от 
други хора и обективни тестове. Въпреки че повторни анализи на 
корелационните матрици на Кетъл не потвърждават броя и същ-
ността на 16-те фактора, факторният анализ от втори порядък из-
влича пет глобални скали: 1) Екстраверсия/Интроверсия; 2) Висока/ 
Ниска тревожност; 3) Твърдост, неемпатичност/Чувствителност; 4) 
Независимост/Приспособяване, и 5) Самоконтрол/Липса на ограни-
чения (Cattell & Mead, 2008). 

По-късни изследователи също откриват „пет сравнително 
силни и повтарящи се фактори” (Tupes & Christal, 1961, с. 14). Тази 
структура е потвърдена от Норман, който първоначално нарича 
факторите Екстраверсия (Доминантност), Сговорчивост, Добро-
съвестност, Емоционална стабилност/Невротицизъм, и Култура 
(Norman, 1963, цит. по John & Srivastava, 1999). Поради широтата на 
тези фактори, всеки от които обобщава голям брой по-специфични 
личностни характеристики, по-късно те са наречени „Големите 
пет”.  
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Измерване на Големите пет фактора чрез личностови 
въпросници 

Две от дименсиите на петфакторния модел – Екстраверсия и 
Невротицизъм, се появяват консистентно под една или друга форма 
при факторни анализи на данни от повечето личностови въпрос-
ници, но това не се отнася до другите три дименсии. Коста и 
Макрей добавят фактора Отвореност към опита към безспорните 
Екстраверсия и Невротицизъм (Costa & McCrae 1976) и създават 
въпросника за измерване на Невротицизъм, Екстраверсия и Отво-
реност към опита NEO Inventory. По-късно Коста и Макрей раз-
ширяват модела, за да включат скали за измерване и на факторите 
Сговорчивост и Добросъвестност (Costa & McCrae, 1985, цит. по 
McCrae & Costa, 1987). През 1992 публикуват NEO Personality 
Inventory – Revised (NEO PI-R; Costa & McCrae, 1992), който 
позволява диференцирано измерване на всеки фактор от гледна 
точка на шест по-специфични фасети. В няколко изследвания 
изследователите демонстрират, че техните скали са конвергентни с 
инструментите, основани върху лексикалния подход, които 
използват прилагателни за петте големи личностни черти (McCrae 
& Costa, 1987). 

 
Прототипен подход към дефинирането на петте фактора 
Все пак, петфакторната структура не е напълно еднозначна. 

Наблюдава се известна вариация между изследванията поради 
широтата и обхвата на дименсиите. В различни изследвания факто-
рите се появяват с известни различия, например Екстраверсия – 
като Самоувереност, Доминантност, Асертивност, Социална сила; 
Сговорчивост – като Социална адаптивност, Приятност, Любезност, 
Отстъпчивост, Любов; Добросъвестност – като Надеждност, Инте-
рес към задачата, Стремеж към постижения, Контрол върху 
импулсите, Работа; Невротицизъм – като Емоционалност, Тревож-
ност, Афект; Отвореност към опита – като Въображение, Любозна-
телност, Интелект, Култура, Интелигентност, Интелектуален инте-
рес. Често различията във факторните решения възникват, когато 
изследователите включват в анализа различни променливи, както и 
поради различните етикети, поставяни на факторите, дори когато 
съдържанието им е много сходно.  

Трудностите в ясното дефиниране на петте фактора могат да 
бъдат преодолени, ако неясните и припокриващи се категории 
бъдат дефинирани от гледна точка на прототипи. Прототипният 
подход може да помогне да се идентифицират общите харак-
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теристики, които се появяват консистентно в различните изслед-
вания. John (1990a) използва този подход в изследване, в което 10 
експерти, отлично запознати с литературата върху петфакторния 
модел, оценяват 300 прилагателни за черти и приписват всеки айтем 
към един от факторите. Получените скали съответстват на общо-
приетите концепции за петте фактора и показват отлични психо-
метрични характеристики (McCrae & John, 1992). Прототипният 
подход позволява да се интегрират данните от голям и разнообразен 
набор от факторно-аналитични изследвания, всяко използващо 
донякъде различни набори от променливи, аналитични процедури и 
интерпретации на факторите.  

 
Изследвания на петфакторния модел в различни езици и 

култури 
Следващото предизвикателство пред петфакторния модел е да 

се установи неговата генерализуемост при различни езици и 
култури. Това е важен критерий за валидност на личностна таксо-
номия, която претендира за универсалност. Този критерий произ-
тича от самата лексикална хипотеза: ако в езика се съхраняват най-
важните индивидуални различия, необходими за оцеляването на 
хората и социалната комуникация между тях, това би трябвало да е 
общочовешки феномен. Голдбърг допуска, че петте фактора, които 
се появяват от лексикалния подход, се отнасят до въпросите, които 
възникват, когато трябва да взаимодействаме с непознат: 1) Дали 
той е активен и доминантен или пасивен и покорен?; 2) Дали е 
добър и отстъпчив или студен и неприветлив?; 3) Мога ли да раз-
читам на него?; 4) Дали поведението му е предвидимо или неста-
билно?; 5) Дали той е интелигентен? (Goldberg, L. R. (1981, с. 161). 
Според еволюционни психолози универсалните задачи на същест-
вуването са отразени в езика под формата на думи за индивидуални 
черти, които са важни за решаването на адаптационни проблеми и 
за определяне на отношението ни към другите във всекидневния 
живот. От еволюционна гледна точка основните проблеми на адап-
тацията към социалния контекст включват проблемите за доминант-
ността, или статуса; сътрудничеството; доверието; предвидимостта 
на поведението и самоконтрола; интелекта  (Buss, 1996).  

През 80-те години на ХХ век нарастващ брой изследвания 
потвърждава петфакторната структура с различни набори от про-
менливи, методи, извадки (McCrae & Costa, 1987), но само в рам-
ките на английския език. Изследвания на модела на английски, 
датски и немски език установяват значителна конгруентност (John 
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& Srivastava, 1999). Основното предизвикателство пред изследва-
нията в различни езици е еквивалентността на превода – дори след 
стандартизирана и прецизна процедура преводите често се оказват 
недостатъчно адекватни. Въпреки това изследванията показват, че 
сравненията между езиците са евристично полезни (John & 
Srivastava, 1999).  

Макрей и Коста (1997) изследват проблема за генерализуе-
мостта на петфакторния модел между културите. Изследване, което 
разширява модела до незападни култури, използва NEO Personality 
Inventory – Revised в шест култури на немски, португалски, иврит, 
китайски, корейски и японски език. Сравнението с американската 
факторна структура показва, че дори при силно различаващи се 
култури и езици от пет различни езикови семейства факторната 
структура се възпроизвежда. Авторите заключават, че структурата 
на личностните черти е универсална (McCrae & Costa, 1997). Други 
изследвания с извадки от различни краища на света показват, че 
фактори, сходни с Големите пет, се установяват навсякъде, въпреки 
че понякога се налага да се ротират повече от пет фактора или на 
един от петте фактора съответстват два специфично културни 
фактора (McCrae, 2005). Като цяло, данните за незападни езици и 
култури са окуражаващи, но са относително противоречиви по 
отношение на петия фактор, който се появява в различна форма, 
например интелект и въображение или оригиналност и непо-
корство. Според Джон и Сривастава силни заключения за универ-
салност биха били преждевременни, но моделът изглежда предоста-
вя най-добре работещата хипотеза за универсална структура от 
черти (John & Srivastava, 1999). 

Допускането за универсалност на петфакторния модел не 
намалява важността на културната и индивидуалната вариабилност. 
„Културата може да влияе върху мислите, чувствата и действията 
толкова силно, че да променя личностните черти, или поне да 
променя тяхната експресия” (McCrae, Yik, Trapnell, Bond, Paulhus, 
1998, p. 1050). Културата чрез специфичните си социални структури 
и системи може да причинява различия в средните нива на лич-
ностните дименсии и в тяхната културна ценност (Matsumoto & 
Juang, 2003). Някои изследвания разкриват, че структурата на 
чертите се различава между извадки, извлечени от различни 
култури, подкрепяйки гледната точка, че културно-специфичните 
вариации могат да разкрият уникални влияния на културния 
контекст върху личността. Например, в изследване на китайска 
извадка с невербален инструмент, при който резултатите не могат 
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да се припишат на езикови различия и проблеми с превода, експло-
раторният факторен анализ показва факторна структура, различна 
от петфакторния модел (Zhou & Wang, 2005).  

 
Прогнозиране на важни жизнени последствия  
Множество изследвания установяват прогностичната сила на 

петте големи личностни черти или комбинации от тях по отноше-
ние на разнообразни последствия. Например висока добросъвест-
ност и висока емоционална стабилност прогнозират академичен 
успех; рисково сексуално поведение се прогнозира най-добре от 
висока екстраверсия, висок невротизъм, ниска добросъвестност и 
ниска сговорчивост; употреба на алкохол се прогнозира най-добре 
от висока екстраверсия и ниска добросъвестност; ефективното 
лидерство – от висока екстраверсия, висока сговорчивост, висока 
добросъвестност и висока емоционална стабилност. Чертите от 
петфакторния модел са добри предиктори на различни поведенче-
ски критерии като посещения на партита, желание за споделяне на 
пари, употреба на цигари или алкохол, редовна физическа актив-
ност, спорт, диети, индекс на затлъстяване, популярност, купуване 
на лотарийни билети, среден успех и др. (Paunonen & Ashton, 2001). 

Една от най-изследваните сфери на психологично функциони-
ране, свързани с петфакторния модел, е щастието и психологичното 
благополучие. За две от чертите – Екстраверсия и Невротицизъм, се 
приема, че обясняват около половината от вариацията на щастието 
(Wilt & Revelle, 2008; Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005). Costa 
и McCrae откриват съществена връзка между степента на прежи-
вявания позитивен и негативен афект и дименсиите екстраверсия и 
невротицизъм. Резултатите от тяхно изследване показват, че емо-
ционално стабилни екстраверти поддържат относително постоянно 
ниво на щастие в продължение на десет години, независимо от 
обстоятелствата и събитията в своя живот (Costa & McCrae, 1980). 
Costa, McCrae и Zonderman в лонгитюдно изследване установяват, 
че психологичното благополучие може да се прогнозира много по-
добре от индивидуалните различия по дименсиите екстраверсия и 
невротизъм, отколкото от брачния статус, пола, расата, възрастта 
или драматични промени в брака, работата или местоживеенето 
(Costa, McCrae & Zonderman, 1987).  

Убедени сме, че петфакторният модел е ключов за изслед-
ването и разбирането на личността. Българската психологическа 
наука би спечелила от наличието на повече методи за измерване на 
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петте базисни личностни черти. По тези съображения, целта на 
настоящето изследване е да се адаптира метод за измерването им.  

 
Метод 
Изследвани лица  
Извадката се състои от 263 лица (169 или 64 % жени и 94 или 

36 % мъже) на възраст от 18 до 70  г. (М = 30 г.). 170 или 65 % от 
тях са със средно образование и 93 или 35 % са с висше образование 
– бакалавър или магистър. Изследваните лица участват доброволно 
в изследването.  

 
Инструменти 
Big Five Inventory (John, Donahue & Kentle, 1991). Big Five 

Inventory (BFI) е самоценъчен въпросник за измерване на петте 
големи личностни черти. Той се състои от 44 айтема под формата на 
отделни прилагателни или кратки фрази. Въпросникът е създаден 
на основата на прототипни дефиниции, създадени чрез експертни 
оценки и последващ факторен анализ, и измерва аспекти на петте 
големи личностни черти, за които съществува широк консенсус 
между изследователите. Където е необходимо, към прилагателните 
са добавени допълнителни разяснения или контекст (например към 
прилагателното за Добросъвестност „постоянен” е добавено поясне-
нието „до завършване на дадена задача”. По този начин айтемите 
запазват краткостта на прилагателните, докато избягват някои от 
недостатъците им  като двусмисленост, множествени значения или 
очевидна социална желателност.   

Според авторите краткостта на въпросника позволява ефикасно 
и гъвкаво измерване, като при това спестява време за тестиране и 
избягва отегчението и умората у изследваните лица. BFI е преведен 
на китайски, датски, немски, иврит, италиански, литовски, порту-
галски, испански и шведски език. Коефициентите на надеждност 
Алфа на Кронбах на петте субскали са между 0,75 и 0,90, със средна 
над 0,80; тест-ретест надеждността за тримесечен период варира 
между 0,80 и 0,90, със средна 0,85 (John, Naumann & Soto, 2008). 
Изследваните лица определят степента, в която са съгласни с 
твърденията, по 5-степенна скала. 

Петфакторен въпросник, В. Тодоров. Самооценъчен въпрос-
ник, състоящ се от 60 айтема, получени чрез проекта „Между-
народен айтем пул”. Въпросникът се състои от пет основни скали: 
Естраверсия, Благосклонност, Съзнателност, Емоционална стабил-
ност, Отвореност към опита (Култура), и една допълнителна скала – 
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Мотивация за постижение. Предварителните анализи показват, че 
коефициентите на вътрешна консистентност за петте фактора 
варират между 0,75 и 0,86. Изследваните лица определят степента, в 
която са съгласни с твърденията, по 5-степенна скала. 

Тест за ангажираност в живота (Scheier, Wrosch, Baum, 
Cohen, Martire, Matthews, Schulz, Zdaniuk, 2006). Инструментът 
измерва цел в живота, дефинирана като степента, в която човек се 
ангажира в лично ценни дейности. Тестът се състои от шест айтема 
(три в позитивна и три в негативна посока). Адаптиран за български 
културни условия от Минчев и Тодоров (2010). Примерен айтем от 
скалата е: „Мисля, че всички неща, които правя, си заслужават”. 
Коефициентите на вътрешна консистентност алфа на Кронбах в 11 
извадки е между 0,72 и 0,87, със средна 0,80 в оригиналното 
изследване. При българска извадка в изследването за адаптация 
коефициентът алфа на Кронбах е 0,56, а в настоящото изследване – 
0,76. Изследваните лица определят степента, в която са съгласни с 
твърденията, по 5-степенна скала. 

Удовлетвореност от живота (Diener, Emmons, Larsen & 
Griffin, 1985). Скалата за удовлетвореност от живота се състои от 
пет айтема. Примерен айтем от скалата е: „Ако можех да преживея 
живота си отново, не бих променил почти нищо”. Авторите 
съобщават тест-ретест надеждност (при двумесечен интервал между 
администрациите) от 0,82, коефициент алфа на Кронбах 0,87 и 
корелации между всеки от айтемите и общата скала – между 0,61 и 
0,81. При българска извадка коефициентът алфа на Кронбах е 0,78, 
а в настоящото изследване – също 0,78. Изследваните лица 
определят степента, в която са съгласни с твърденията, по 5-
степенна скала. 

Скала за позитивен и негативен афект (Митева, 2010). 
Скалата се състои от 12 айтема, по шест за позитивен и негативен 
афект, които отразяват емоционални състояния с различна валент-
ност и степен на активация. Примерни айтеми: за позитивен афект и 
висока активация – „Вдъхновен”; за негативен афект и ниска 
активация – „Изтощен”. Коефициентите алфа на Кронбах на 
скалите Позитивен афект и Негативен афект са съответно 0,90 и 
0,83. Изследваните лица отбелязват честотата, с която преживяват 
всяка от описаните емоции по 5-степенна скала със значения: 1 = 
„Почти никога” през 3 = „Понякога” до 7 = „Почти през цялото 
време”.  
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Резултати 
 
Дескриптивни статистики и вътрешна консистентност на 

скалите  
В таблица 1 са представени средните, стандартните отклонения 

и коефициентите на вътрешна консистентност на Въпросник за 
измерване на петте големи личностни черти, както и наличните 
данни за съответните скали на оригиналния въпросник Big Five 
Inventory (BFI). Таблицата съдържа и обхватите на коригираните 
корелации айтем/скала.  

 
Таблица 1. Дескриптивни статистики, вътрешна 
консистентност и корелации айтем/скала на BFI  

и българската му версия 
Скали M SD 

Skewness Std. 
Error of 
Skewness 

Kurtosis Std. 
Error of 
Kurtosis 

α 
Коригирана 
корелация 
айтем/скала 

Екстраверсия 
BFI 
Българска версия 

 
3,25 
3,61 

 
0,90 
0,69 

 
 

-0,273 

 
 

0,151 

 
 

-0,164 

 
 

0,300 

 
0,88 
0,76 

 
 

0,32 – 0,66 
Сговорчивост 
BFI 
Българска версия 

3,82 
3,86 

 
0,67 
0,58 

 
 

-0,432 

 
 

0,151 

 
 

-0,444 

 
 

0,302 

 
0,79 
0,70 0,19 – 0,55 

Добросъвестност 
BFI 
Българска версия 

3,73 
4,06 

0,71 
0,63 

 
 

-0,833 

 
 

0,151 

 
 

0,426 

 
 

0,300 
0,82 
0,80 0,38 – 0,62 

Невротицизъм 
BFI 
Българска версия 

3,13 
2,68 

0,86 
0,78 

 
 

0,275 

 
 

0,150 

 
 

-0,347 

 
 

0,299 
0,84 
0,80 0,34 – 0,72 

Отвореност към 
опита 
BFI 
Българска версия 

 
3,90 
3,88 

 
0,69 
0,64 

 
 

-0,520 

 
 

0,151 

 
 

0,442 

 
 

0,301 0,81 
0,80 0,35 – 0,57 

 
От представените в таблицата данни се вижда, че има разлики 

в средните стойности по някои от скалите. Коефициентите на 
вътрешна консистентност алфа на Кронбах са удовлетворителни. 
Корелациите между всеки отделен айтем и общия бал показват, че 
айтемите от всяка скала измерват  в достатъчно добра степен една и 
съща характеристика и имат добра дискриминативна способност. 

 
Валидност  
 
За установяване на структурната валидност на българската 

версия на въпросника, беше проведен експлораторен факторен 
анализ с използване на анализ на главните компоненти и варимакс 
ротация, с критерий Eigen values >2). Петфакторното решение е 
представено в таблица 2. 
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Таблица 2. Въпросник за измерване на петте големи 
личностни черти: айтеми и факторни тегла 

Фактори  
Айтеми 

1 2 3 4 5 
е напрегнат 0,760     
е склонен да критикува другите 0,746     
е спокоен и се справя добре със 
стреса* 0,709     
много се тревожи 0,583     
запазва спокойствие в напрегнати 
ситуации* 0,575     
бързо сменя настроенията си 0,573     
е конфликтен* (сговорчивост) -

0,420    0,408 
е склонен да критикува другите* 
(сговорчивост) 

-
0,396     

Н
ев
ро
ти
ци

зъ
м

 

трудно се разстройва* 0,380   -
0,365  

е неорганизиран*  0,736    
върши бързо и качествено нещата  0,653    
е постоянен до завършване на 
дадена задача  0,634    
е безотговорен*  0,608   0,329 
е мързелив*  0,600    
е старателен  0,538    
лесно се разсейва* -

0,423 0,525    Д
об
ро
съ
ве
ст
но
ст

 

е отговорен служител  0,473   0,327 
e пълен с нови идеи   0,752   
е изобретателен   0,716   
има развито въображение   0,649   
има всестранни интереси   0,538   
е находчив   0,535   
обича да размишлява върху 
различни идеи   0,511   
не се интересува от изкуство*   0,477   
цени изкуството   0,446 -

0,362  
си поставя цели и ги 
преследва(добросъвестност)  0,340 0,415   
вдъхновява хората (екстраверсия)   0,404 0,356  
има изтънчен усет към изкуство, 
музика или литература  0,313 0,392 -

0,306  

О
тв
ор
ен
ос
т 
къ

м
 о
пи

та
 

предпочита еднообразна работа* 
-

0,200  0,295  0,202 
е мълчалив*    0,766  
е приказлив    0,756  
обича да излиза и да общува    0,612  
е потиснат, тъжен 0,458   -

0,548  
умее да отстоява своето    0,502  

Е
кс
тр
ав
ер
си
я 

е енергичен   0,431 0,499  
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е срамежлив*  0,303  0,498 -
0,339 

e сдържан * 0,388   0,459  
е склонен да прощава     0,671 
е внимателен и мил с повечето 
хора     0,596 
е доверчив     0,590 
е груб с другите* -

0,373    0,550 
помага безкористно на другите     0,514 
е студен и безразличен*  0,435   0,445 С

го
во
рч
ив
ос
т 

обича да работи съвместно с 
другите    0,336 0,385 

 Собствено тегло 6,87 4,40 3,33 2,98 2,15 
 Обяснена вариация  15,65 10,00 7,56 6,77 4,88 
 Общо обяснена вариация 44,87 

 
Забележка: В таблицата присъстват само факторни тегла с абсолютни стойности, по-

големи от 0,20. 
 
Данните в ротираната факторна матрица, представена в 

таблица 2, очертават сравнително ясен петфакторен модел, с малки 
изключения. Например два айтема от скала Сговорчивост 
(„конфликтен” и „склонен да критикува другите” с обратен знак) 
принадлежат към фактор „Невротицизъм”, което е обяснимо, 
доколкото отразяват област на припокриване между двата 
конструкта.  

 
Конкурентната валидност на новоадаптирания метод е 

оценена чрез корелациите на неговите скали със съответните скали 
от Петфакторен въпросник (В. Тодоров), представени в таблица 3. 

 
Таблица 3. Корелации между скалите на Въпросник за Петте 

големи личностни черти и Петфакторен въпросник 
Скали от Въпросник 
за петте големи 
личностни черти 

Скали от Петфакторен 
въпросник (В. Тодоров) 

Корелация 

Екстраверсия Екстраверсия 0,81** 
Сговорчивост Благосклонност 0,71** 
Добросъвестност Съзнателност 0,77** 
Невротицизъм Емоционална стабилност -0,80** 
Отвореност към опита Отвореност към опита 0,75** 

 
От данните в таблицата се вижда, че корелациите между 

скалите, измерващи едни и същи черти, са значими и силни. На 
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основата на тези резултати може да се заключи, че скалите на двата 
въпросника измерват едни и същи конструкти.  

 
За да се установи конвергентната валидност на въпросника, 

са потърсени корелации между неговите скали и три други мерки: 
Скала за удовлетвореност от живота, Тест за ангажираност в живота 
и Скали за позитивен и негативен афект. Трите метода измерват 
важни и добре проучени в предишни изследвания корелати на 
Петте големи личностни черти. Корелациите са представени в 
таблица 4.  

 
Таблица 4. Корелации между Въпросник за измерване на 

Петте големи личностни черти и свързани конструкти 
 Удовлетворе-

ност от 
живота 

Ангажираност 
в живота 

Позитивен 
афект 

Негативен 
афект 

Екстраверсия – В 1 0,21** 0,34** 0,35** -0,33** 

Екстраверсия – В 2 0,25** 0,38** 0,39** -0,33** 
Сговорчивост – В 1 

0,17** 0,41** 0,24** -0,30** 
Благосклонност – В 2 

0,25** 0,46** 0,32** -0,34** 
Добросъвестност – В 1 

0,22** 0,65** 0,31** -0,34** 
Съзнателност – В 2 

0,36** 0,70** 0,36** -0,39** 
Невротицизъм – В 1 

-0,22** -0,26** -0,48** 0,56** 
Емоционална 
стабилност – В 2 0,38** 0,35** 0,58** -0,68** 
Отвореност към опита – 
В 1 0,21** 0,44** 0,31** -0,21** 
Отвореност към опита – 
В 2 0,24** 0,40* 0,30** -0,16* 

 
Забележка: ** Корелацията е значима на ниво 0,01; * Корелацията е значима на ниво 

0,05 
 
Както може да се види в таблица 4, скалите са умерено 

корелирани с четирите променливи от областта на психологичното 
благополучие, в посоката, установена в предишни изследвания. 
Резултатите съответстват на консистентните данни в литературата 
за това, че основни личностни фактори за субективно благополучие 
(удовлетвореност от живота, позитивен афект и негативен афект) са 
екстраверсията и невротицизмът. Единственото несъответствие с 
литературните данни, налице и при двата въпросника, са относи-
телно слабите корелации между Екстраверсия и Удовлетвореност от 
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живота. Допускаме, че това е свързано с уникални социални и 
политически условия в България, чийто относителен дял на влияние 
върху оценката за удовлетвореност от живота се оказва по-голям в 
сравнение с други общества и култури, където факторите на средата 
показват по-ограничено влияние. По-определен отговор на този 
въпрос може да дойде от бъдещи изследвания по проблема в 
български културни условия.  

 
Заключение 
Представените резултати от това изследване показват удовлет-

ворителни психометрични характеристики на въпросника Big Five 
Inventory в български културни условия. Разбира се, необходимо е 
тези първоначални резултати да бъдат потвърдени в следващи 
изследвания. Вярваме, че новоадаптираният метод ще бъде полезен 
на изследователите и практиците в различни области на прило-
жение.  
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Резюме: Разработката представлява теоретико-емпирично изследване 

на защитните механизми като несъзнавани психични конструкти, които 
имат – освен редуцираща тревожността функция – но и дезадаптивни 
потенциали, етиопатогенетична роля при някои психогенни и невротични 
разстройства, и могат да бъдат симптом при конкретни личностни раз-
стройства, психосоматични заболявания и ендогенни психични разстрой-
ства. Разглеждат се данни от клинични наблюдения, както и резултати от 
три емпирични изследвания, последното от които е собствено и разкрива 
деконструктивните потенциали на защитните механизми. Разработката 
може да бъде полезна както за клиничната практика, така и за областта на 
емпиричните проучвания.  

Ключови думи: защитни механизми, дезадаптивност, психични 
разстройства 

 
Abstract: This study presents a theoretical and empirical research of the 

defence mechanisms. It presents them like unconscious psychic constructs, 
which not only reduce the anxiety, but also have maladaptive potentials, 
etiopathogenetic role of some psychogenic and neurotic diseases, and can be a 
symptom of some specific personality, psychosomatic and endogenous mental 
disorders. Clinical observations and the results of three empirical researches are 
presented. The last of this three empirical is conducted by this study’s author 
and shows the deconstructive potentials of the defence mechanisms. The study 
can be useful for the clinical practice and for the area of the clinical researches. 

Key words: defence mechanisms, disadaptation, mental disorders 
 
1. Увод 
 
Значителен брой психолози, психотерапевти и психиатри – 

дискутиращи проблема за защитните механизми – подчертават, че 
знанията за психичната защита обикновено са плод на събирани 
клинични данни [1, 3, 4, 11, 15, 16, 25, 29, 49], като се изтъква дори, 
че за някои защити – като класическата проекция – няма емпирични 
данни, потвърждаващи съществуването им [4].  

Нерядко акцентът на изследователските постановки и интер-
претациите на клиничните наблюдения са свързани с обяснителни 
принципи относно адаптивната роля на защитните механизми [4, 
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11, 14, 15, 19, 20, 25, 29] и, въпреки че съществува обемен клиничен 
материал за връзката на психичните защити с редица дезадаптивни 
модели на мислене и поведение [1, 4, 9, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 53], а също и с психопатологични феномени [1, 3, 16, 30, 31, 
32, 33, 38, 52], малко са емпиричните данни в посока на споме-
натата връзка [3, 52]. 

В настоящата разработка ще бъдат синтезирани данните от две 
мащабни изследвания, хвърлящи светлина както върху етиопа-
тогенетичната роля на защитните механизми за някои психични и 
невротични разстройства, така и върху специфичните прояви в 
динамиката на психичната защитна формация при отделни забо-
лявания [3, 52]. Ще бъдат представени и резултите от собствено 
изследване, доказващо дезадаптивния потенциал на защитните 
механизми [12].  

 
2. Интуитивни допускания за връзката „психична защита-

психично неблагополучие” 
 
Клиничното описание на психичната защита се появява през 

1894 г., когато в „Защитните невропсихози” Зигмунд Фройд дифе-
ренцира тази специфична защитна проява на психичния апарат, 
която има потенциала да предпазва индивида от деструктивните 
нагонни импулси, но която, също така, може да доведе до болест 
[30, 49]. Сам, обаче, Зигмунд Фройд е изтъквал факта, че големите 
майстори на словото, писателите, поетите, мистиците и т.н. много 
често, благодарение на високата си сензитивност, предшестват 
научните открития като интуитивно ги описват в творбите си – в 
романи, стихосбирки, есета [31]. Гениалният психоаналитик – при-
знателен на своите предшественици – поддържа тезата, че основ-
ните теми на неговите теории са извлечени от прозренията на 
поетите и писателите и цитира често гръцките трагици, Гьоте, 
Хайне, Шекспир, Ницше [8]. Когато драматургът Ленорман посе-
щава З. Фройд в работния му кабинет, Фройд му показва трудовете 
на Шексипр и на гръцките трагици по рафтовете, и заявява: „Тук са 
моите учители” [51].  

Един собствен, кратък и предимно схематичен подбор на 
последващи цитати от различни произведения има за цел да насочи 
вниманието към факта, че връзката на несъзнаваните защитни 
механизми с неадаптивността, неблагополучието и в краен случай – 
с болестта – е интуитивно долавяна и представена от майсторите на 
писменото слово. 
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През 1916 г. първият неевропеец, носител на Нобелова награда 
за литература – Рабиндранат Тагор – в стихосбирката си „Залутани 
птици” реторично пита „Ако затвориш вратите си за всички грешки, 
откъде ще влезе истината?” [28]. Мощни защити като изтласкването 
и отрицанието или изкусни като рационализацията могат въобще да 
не допуснат до съзнанието или да изопачат тревожещата 
информация, но цената е голяма – обедняване на знанието за себе 
си, за отсрещния, за света [4, 16, 30, 31] 

1884 г. се появява романът на Александър Дюма-баща „Граф 
Монте Кристо”. В момента, в който отмъщението на графа застига в 
пълни размери кралския прокурор Вилфор, „душевното крушение” 
на последния авторът описва чрез специфични регресионни модели: 
крещене, бурен и неадекватен смях, безцелно тичане [7]. Няколко 
социално-психологически изследвания от последните години пра-
вят опит за систематизирано описание на регресионните форми на 
защита [10, 48]: сред последните спадат и набелязаните от Дюма. 

Една персийска притча от около 16 в. разказва за това как 
приближените на един халиф, който бил много нещастен, решили, 
че господарят им ще се възстанови ако облече жилетката на един 
напълно щастлив човек [23]. След дълго търсене те попаднали на 
такъв човек, но когато го помолили да им даде своя жилетка, той 
отвърнал „Аз нямам такава”. Мотивът, че щастливият човек няма 
жилетка (прегради/броня/защита), чрез тази притча е ярко заявен. 

 „Ако тръните изсмукват водата на твоята съзнателност, как ще 
отгледаш зрял плод?” пита суфи поетът Руми в главното си произ-
ведение „Маснави”, писано през 13 в. [26]. Несъзнаваната природа 
на защитните механизми е може би единствената допирна точка във 
възгледите на различните изследователи относно същността на 
психичната защита [4]. Не се отрича потенциала за градивност  на 
несъзнаваното [43, 44, 45, 46], но се приема, че съзнателните 
подходи при различните човешки дейности и в различните си-
туации са по-конструктивни [5, 12, 18, 22, 40, 41, 42, 50]. 

„Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще 
намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се 
привърже, а другия ще презира”. Думите са от Евангелието на 
Матей, 6:24 [21]. При защити като отрицанието, особено когато 
става дума за отрицание във фантазията, ясно и отчетливо могат да 
бъдат проследени поне две реалности за Аза: едната – заплашваща, 
опасна, тревожеща; другата – спасителна [30]. Обикновено първата 
е обективната даденост, втората – илюзорната сътвореност. При 
децата, изтъква Ана Фройд, илюзорната и фантазната се отличават с 
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пълна динамичност на преживяванията, т.е. децата я изживяват все 
едно е истинска. Относно количествената характеристика на тези 
преживявания същото може да се каже и за възрастните, само че 
качествената разлика при възрастните е, че винаги може да се 
осъществи проверка на реалността и да се диференцира фантазия от 
обективност. „Отчитането на реалността” е тъй наречената от Чарлс 
Бренър „четвърта функция на Аза” [4]. Когато последната отсъства 
при възрастните налице е психично разстройство [30], което, в 
разглеждания случай, се отличава със съпътстващо хронично отри-
цание. Такова хронично отрицание данните от проучванията на 
Робърт Плутчик и Хари Келерман позволяват да бъде разглеждано 
като специфика на истероидния тип личностно разстройство [52].  

В Бхагавадгита – свещената книга на индуизма, част от 
индийския епос Махабхарта, писан около 2 в. пр.н.е.-2 в.сл.н.е. – 
присъстват следните думи: „Без памет разумът се разрушава: това е 
пълното разрушение” [2]. На практика тук е засегнат ефектът от 
изтласкването. Дали ще говорим за първично или за същинско 
изтласкване [15, 16], фактът за Аза е, че е лишен от малки или 
големи сфери психично съдържание, което заплашва интегритета на 
личността [1, 30]. 

Безспорно обемът на подобна извадка от цитати може да бъде 
разширен многократно, но целта тук беше само да бъдат щрихирани 
текстове от предшестваща във времето емпиричните открития 
информация, която да потвърди допускането за прецизност при 
изследванията на защитните механизми и да не се пренебрегва 
факта, че във филогенетичен план човечеството винаги е имало 
знанието за заплахата от функционирането на защити у личността.  

 
3. Критичната роля на изтласкването в етиопатогенезата 

на различни разстройства 
 
Причината да бъде определено специално място в настоящата 

разработка относно проблема за защитния механизъм на изтласк-
ването, е фактът, че именно изтласкването е психичната защита, на 
чиято връзка с болестните явления се отделя най-голямо внимание 
[4, 13, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 36, 38], тъй като се изтъква, че то играе 
една от решаващите етиопатогенетични роли при психогенните и 
невротичните разстройства [1, 30, 31]. 

Като защитен механизъм изтласкването се разглежда от всички 
изследователи, като дори се споделя виждането, че само незнанието 
за някои от специфичните му черти и описанието му като краен 
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продукт не позволяват да се разбере дали то, всъщност, не е 
единственият защитен механизъм, а другите само го подкрепят [4]. 
На него Зигмунд Фройд гледа като на „краеъгълен камък” за 
психоанализата, тъй като това е явлението, спомагащо разбирането 
и обясненията за една голяма част от феномените, изграждащи 
същата психоанализа [31]. 

Както беше споменато по-горе, понятието за „психична 
защита” З. Фройд използва още през 1894 г [30, 47]. С времето 
Фройд заменя това понятие с „изтласкване”, като след това отново 
се връща към термина за психична защита, а запазва думата 
„изтласкване” само за една от „всички техники, до които прибягва 
Азът в конфликти, които могат да водят до невроза” [30]. През    
1933 г. С. Розенцвайг посредством емпирично изследване доказва 
съществуването и влиянието на изтласкването [15].  

Ана Фройд изтъква, че причините за опасността от действието 
на изтласкването трябва да се търсят там, където се има предвид 
неговата силна ефикасност [30], поради което, според нея, изтласк-
ването заема уникална позиция сред другите защитни механизми, 
тъй като е способно да овладява мощни инстинктивни импулси, 
пред които другите механизми са неефективни. Тази мощ, обаче, 
има своята огромна цена: елиминирането и отдръпването от съзна-
нието на големи сфери от инстинктивния и афективния живот може 
да разруши интегритета на личността. 

Зигмунд Фройд отбелязва тесните връзки на изтласкването с 
т.нар. от него преносни неврози – страховата и конверсионната 
хистерия и натрапливата невроза [31, 32, 38], а Е. Киршбаум и А. 
Еремеева гледат на него като на патогенен процес, лежащ в 
основите на астеничния синдром със симптоми като голяма уморяе-
мост, загуба на контрол, раздразнителност и други [13]. Регистрира 
се положителна корелация между склонността към изтласкване и 
такива личностни черти като плахост, боязливост, нерешителност, а 
също и с пасивно-агресивния тип личностно разстройство със страх 
като доминираща емоция [3]. 

 
4. Life style index на Р. Плутчик и Х. Келерман. Защитни 

механизми и личностни разстройства 
 
До преди около 30 г. диагностиката на защитните механизми 

става предимно с проективни методики и някои въпросници, съста-
вени с айтеми от MMPI, в които попадат в малка степен измервания 
на от един до към три защитни механизма – обикновено проекция, 
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отрицание и рационализация [3]. Това се променя след 1979 г., 
когато, на основата на психоеволюционната теория на Робърт 
Плутчик и на структурната теория за личността на Хари Келерман, 
двамата споменати автори създават почти единодушно приемания 
от изследователите за най-адекватен инструмент в диагностиката на 
защитните механизми – Life style index [3, 52]. В качеството на 
системообразуващ му фактор стои връзката на психичната защита с 
различни афективни състояния и диагностични концепции: пред-
полага се специфична взаимовръзка между различните равнища на 
личността: емоции, защити и диспозиция (като наследствена пред-
разположеност към психично заболяване). Теорията на Р. Плутчик 
определя емоциите като комплексен отговор, съответстващ на 
адаптивни биологични процеси, общи за всички живи организми. 
Теорията на Х. Келерман е пресечна точка между психоанали-
тичните и социалбиологичните концепции в обосновката на 
връзката защитни механизми-емоции: определени психични защити 
са свързани с регулацията на определени емоции [52]. 

При съставянето на въпросника авторите използват различни 
източници, сред които психоаналитични трудове, работи по обща 
психопатология и психология. Тези източници насочват авторите 
към съществуването на 16 защитни механизма, образуващи основ-
ната защитна формация на Аза. За тези 16 механизма те създават 
224 айтема, като, в следствие на проведените изследвания, стати-
стически обработки и факторен анализ, числото на защитите се 
свежда до 8 (отрицание, изтласкване, регресия, компенсация, проек-
ция, изместване, интелектуализация, формиране на реацкия), 
айтемите – до 97 [52].  

Резултатите от изследванията позволяват на Р. Плутчик и Х. 
Келерман да съставят описателен модел на осем типа личностно 
разстройство на база свързването им с конкретен защитен меха-
низъм, служещ като регулатор в афективния живот на индивида с 
личностно разстройство. Моделът позволява извеждането и на 
водещата личностна черта.  
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Таблица 1. Модел на Р. Плутчик и Х. Келерман за връзка 
между тип личностно разстройство, доминираща личностна черта и 

защитен механизъм 
Личностна черта Личностно 

разстройство 
Защитен механизъм 

Плах Пасивно-агресивно 
пасивен тип 

Изтласкване 

Агресивен Пасивно-агресивно 
агресивен тип 

Изместване 

Общителен Маниакален тип Формиране на реакция 
Унил Депресивен тип Компенсация 

Доверчив Истериоиден тип Отрицание 
Подозрителен Параноиден тип Проекция 
Контролиращ се Обсесивно-

компулсивен тип 
Интелектуализация 

Невъздържан Психопатиен тип Регресия 
 
5. Защитни механизми при лица с невротични, 

психосоматични и соматопсихични разстройства, при лица със 
саморазрушително поведение и при такива с ендогенна 
психопатология 

 
5.1. Защитните механизми като детерминант на типа 

отношение към болестта 
 
През 1987 г. лекарите и учените към научноизследователския 

психоневрологичен институт „В. М. Бехтерев” в Санкт Петербург 
създават тестовата методика „Тип отношение към болестта”. При 
проучвания върху повече от 2000 болни с различни невротични и 
психосоматични разстройства се констатира, че различните ва-
рианти/типове отношение към болестта (вътрешна картина на 
болестта) – напр. еуфоричен, стеничен, тревожен, сензитивен и т.н. 
– се свързват преимуществено със специфични клинико-психо-
логични феномени, най-значимият от които е този, че типът 
отношение към болестта се формира със защитна цел. Тези изсле-
дователи приемат, че същностните характеристики на тази вътреш-
на картина на болестта не могат да бъдат разбрани без анализ на 
механизмите на психичната защита, което ги подтиква към 
задълбочено изучаване на защитните механизми на пациентите в 
споменатия институт.  
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До 2005 г. специалистите от този институт адаптират и 
апробират Life style index, и провеждат изследвания върху наста-
нените за лечение пациенти, като към всяка група изследвани 
пациенти включват и контролна група от психично и соматично 
здрави лица. Споменатата година се публикуват и резултатите от 
тези проучвания [3].  

 
5.2. Защитни механизми при невротични разстройства 
 
Изследвани са 100 пациенти с невротични разстройства 

(неврастения, дисоциативно разстройство и други). Доминантните 
защити се оказват изтласкване, изместване и проекция; най-слабо 
проявени: рационализацията и отрицанието. Разкриват се и стати-
стически значими различия по полов признак за компенсацията и 
формирането на реакция. Компенсацията се оказва по-силно 
проявена при мъжете пациенти в сравнение с жените, а форми-
рането на реакция е по-присъщо за жените, отколкото за мъжете.  

 
5.3. Защитни механизми при психосоматични и сомато-

психични разстройства 
 
5.3.1. Защитни механизми при язвена болест 
Изследвани са 106 пациени с рецидивна форма на язвена 

болест. Резултатите показват относително тесен спектър от пси-
хични защити. Този спектър включва компенсацията, формирането 
на реакция и изтласкването. Всеки трети от пациентите е с ком-
пенсация и формиране на реакция като водещи защити. Изтласк-
ването е водещо за около 15%.  

 
5.3.2. Защитни механизми при хронична сърдечна 

недостатъчност (при ИБС) 
Болните тук в сравнение със здравите от контролната група 

показват много по-високи нива като цяло на психичната защитна 
система. Това говори, че като цяло преживяването на хроничната 
сърдечна недостатъчност при ИБС е като за актуална психотрав-
мираща ситуация. За мнозинството от болните най-характерни са 
отрицанието и изтласкването, което подсказва както за недоста-
тъчно осъзнаване на случващото се, така и за активно изключване 
от съзнанието на факти след тяхното признаване. Високите нива на 
проекция и интелектуализация показват, че в случай, че психо-
травмиращата ситуация се осъзнае, то, първо, болните са склонни 
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да локализират извън себе си собствените неприемливи чувства, и 
второ, предпочитат „умствения”, лишения от емоционалности спо-
соб за преодоляване на конфликта и фрустриращата ситуация. 

 
5.3.2. Защитни механизми при ревматоиден артрит 
Изследвани са 98 жени, болни от РА. Доминиращите психични 

защити тук са формирането на реакция, отрицанието и проекцията; 
по-малко се използват интелектуализация, регресия и изтласкване. 
Това характеризира болните като недостатъчно осъзнаващи и 
отричащи фрустриращите и причиняващите тревога обстоятелства. 
Склонни са да отхвърлят и да не признават пред себе си не-
приемливите мисли, като на тяхно място извикват в съзнанието 
точно противоположните със съответно поведение. Освен това, с 
увеличаване на възрастта на пациентките се повишават и нивата на 
компенсацията, което подсказва нарастване на потребността от 
избягване чувството за непълноценност. 

 
5.3.3. Защитни механизми при хронична бъбречна недоста-

тъчност 
Резултатите тук разкриват наличие на зависимост между 

защитните механизми и пола, възрастта, ефективността на 
хемодиализата, соматичното състояние на пациента. Болните от 
двата пола, независимо от възрастта, се отличават от здравите по 
високите нива на отрицание, проекция и формиране на реакция. 
Стойностите на регресията спадат с възрастта, а тези на формиране 
на реакция – се повишават. Високи нива на отрицание, изтласкване 
и компенсация се съпровождат от успешна психична адаптация към 
хемодиализата и благоприятна прогноза изцяло за лечението. Тази 
открита зависимост има психопрофилактична стойност. Когато 
хемодиализата продължава, обаче, повече от пет години, се 
регистрират спадове на изтласкването и интелектуализацията, за 
сметка увеличение на депресивните разстройства и регресията. 

 
5.4. Защитни механизми при болни със саморазрушително 

поведение 
 
5.4.1. Защитни механизми при хроничен алкохолизъм 
Пациентите са 110 мъже и толкова здрави като контролна 

група. Като цяло групата на болните не се отличава значително от 
тази на здравите в динамиката на защитните механизми. Регист-
рират се, обаче, статистически значими различия по две защити: 
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компенсация и отрицание. При компенсацията: много ниски нива 
при болните и високи при здравите; при отрицанието – високи при 
болните, ниски – при здравите. 

 
5.5. Защитни механизми при ендогенна психопатология 
 
5.5.1. Защитни механизми при шизофрения (със слаб 

прогресиращ ход) 
Водещите защитни механизми при болните от шизофрения с 

преимуществено неврозоподобна симптоматика са проекцията и 
регресията; най-слабо се проявява формирането на реакция. При 
страдащите от шизофрения с предимно психопатоподобна симпто-
матика най-слабо проявени са отрицанието и изтласкването. Като се 
има предвид повишения тревожен фон при тези болни, може да се 
говори за недостатъчно компенсиращи действия на защитните 
механизми. Защитната реакция при фрустриращи и стресиращи 
ситуации най-често е сравнително прост и първичен поведенчески 
стереотип. Простотата на мотивационно-потребностната сфера из-
глежда разбираемо съгласуваща се с такава черта на мисленето като 
схематичността. Несъзнаваното отхвърляне на собствените 
емоционално неприемливи нагласи и желания и локализирането им 
у други хора се обяснява и като защитен механизъм, и като лич-
ностна черта, т.е. става дума за хронифизиран защитен механизъм. 

 
6. Защитните механизми като неадаптивна стратегия на 

взаимодействие със средата 
 
6.1. Параметри на изследването 
Собствено изследване през пролетта и лятото на 2012 г. върху 

203 студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски, гр. Благоевград, обучаващи 
се в различни специалности от четирите курса на бакалавърската 
степен, целеше да разкрие характера на връзката между афинитета 
към защитните механизми от една страна, и субективното чувство 
за психично благополучие от друга, включващо тенденции към 
проява на позитивни конструктивни подходи в процеса на 
адаптация към средата [12]. Изследователският инструментариум 
включваше Life style index на Р. Плутчик и Х. Келерман за 
диагностика на защитните механизми и методиката за изследване 
аспектите на адаптация на личността към средата на Каръл Риф. Life 
style index бе модифициран с добавянето на девет нови айтема, 
измерващи защитния механизъм рационализация, скалата на когото, 
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както и на останалите осем защити, получи достатъчна надеждност 
при статистическите обработки. Методиката на Каръл Риф пък е с 
доказани вече надеждност и валидност на психометричните й 
характеристики [24], а ефикасността й е свързана с факта, че отдел-
ните параметри, които по-долу могат да бъдат видяни в таблица 2, 
се разглеждат и като съзнателни конструктивни подходи на 
личността при взаимодействието й със средата, и като критерий за 
психично благополучие [54, 55]. 

 
6.2. Резултати 
 

Таблица 2. Връзка между защитните механизми и аспектите 
на адаптация към средата, включващи чувството за психично 
благополучие и конструктивни подходи (при 203 студенти) 

 Приемане на 
себе си 

Личностен 
растеж 

Жизнени 
цели 

Автономия  Контрол 
над 
средата 

Позитивни 
взаимоот-
ношения 

Отрицание ,217 ,089 ,149 ,188 ,292 ,259 
Изтласкване -,109 -,063 -,125 ,034 -,091 -,186 
Регресия -,135 -,148 -,147 -,107 -,161 -,103 
Компенсация ,070 ,081 -,022 -,096 -,033 ,155 
Проекция -,020 -,067 -,021 -,014 -,084 -,019 
Изместване -,173 -,178 -,206 -,076 -,184 -,087 
Интелектуализация -,010 -,022 -,019 ,086 ,019 ,069 
Фомиране  
на реакция 

,040 -,043 -,008 ,029 -,068 ,052 

Рационализация ,039 -,052 -,067 ,155 ,046 ,117 
 
Вижда се, че приблизително две-трети от корелационните 

връзки са отрицателни, останалите са положителни, но слаби по 
сила [по 6, 27].  

Имайки предвид тези данни може да се допуснат следните 
предположения: 

1) Нарастването на субективното чувство за психично благо-
получие и тенденциите към проява на конструктивни и позитивни 
подходи се свързва с преимуществено намаляване в склонността и 
афинитета към използването на защитни механизми при изслед-
ваните лица. 

2) Възможността на модела на Каръл Риф да изследва и 
измерва психичното благополучие при адаптацията на личността 
към средата, позволява да се направи извода, че има пряка поло-
жителна връзка между съзнателността и психичното благополучие, 
защото несъзнаваните прояви на защитните механизми у студентите 
се корелират преимуществено отрицателно със стойностите, измер-
ващи психичното благополучие по модела на К. Риф. 
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3) Отрицанието като защитен механизъм заема по-специфично 
място в динамиката на защитната формация при изследваните лица, 
защото, макар и слаби по сила, корелациите му с параметрите от 
модела на К. Риф, са положителни във всички от случаите. Това 
дава възможност отрицанието да бъде описано като защитен 
механизъм с малко по-големи – в сравнение с другите защити – 
потенциали към конструктивно и позитивно взаимодействие със 
средата. 

4) На противоположения полюс, относно последно казаното, са 
защитните механизми регресия, проекция и изместване. Техните 
потенциали, като имаме предвид данните за конкретните изслед-
вани лица, разкриват открояваща се дезадаптивна картина. До 
голяма степен, както е видно, това може да се каже и за изтласк-
ването.  

Като заключителен коментар във връзка с изнесените резул-
тати от разглежданото изследване, може да се обобщи, че с 
изключение на отрицанието, всички останали защитни механизми, 
включени в методиката на Р. Плутчик и Х. Келерман, при проведен 
корелационен анализ с параметрите от методиката на К. Риф за 203 
изследвани лица, разкриват преимуществено дезадаптивни потен-
циали на психичната защита, описващи я като неконструктивен 
подход на взаимодействие със средата. 

 
7. Заключителни думи 
 
Авторът на настоящата разработка имаше за цел да покаже, че 

не е адекватно, целесъобразно и полезно, защитните механизми да 
се разглеждат само като несъзнавани психични конструкти, подпо-
магащи личността чрез редуциране на тревожността при ситуации 
или преживявания на стрес, фрустрация и конфликт. Не са толкова 
много емпиричните данни, някои от които бяха разгледани, но не 
малко пък са клиничните наблюдения, които доказват, че защитните 
механизми, освен казаното, притежават разстройващи психичното 
функциониране потенциали и могат да бъдат описвани и като 
етиопатогенетичен фактор за някои психични разстройства, и като 
език, симптом, проява на болестта.  

 
Литература 
1. Алексиев, А. Синкретична психотерапия и психопрофилактика. 

Благоевград, 2010 



 459

2. Бхагавадгита. 1989.  <http://chitanka.info/text/2057-bhagavadgita> 
(март, 2013г.) 

3. Вассерман, Л. И. и др. Психологическая диагностика индекса 
жизненого стиля. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургскии научно-иссле-
довательский психоневрологический институт  им. В. М. Бехтерева, 2005 

4. Бренер, Ч. Увод в психоанализата. София, 1999 
5. Ганева, З. Социални идентичности и психично благополучие. 

София, 2010 
6. Джонев, С. Социална психология. Том 5. София, 2004 
7. Дюма, А. Граф Монте Кристо. Том 2. София, 1987 
8. Еленбергер, А. Откриване на несъзнаваното. Плевен, 2006 
9. Журбин, В. И. Понятие психологической защиты в концепциях З. 

Фрейда и К. Роджерса. // Гуманистическая и трансперсональная психо-
логия: Хрестоматия. Съст. К. В. Сельченок. Минск, Москва, 2000 

10.  Зимбардо, Ф., Ляйппе, М. Социальное влияние. Санкт Петербург, 
2000 

11.  Иванов, П. Приложна социална психология. Русе, 2007 
12.  Карабельов, С. Б. Защитни механизми и адаптация на студентите 

към учебната среда: Дипломна работа към катедра Психология на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”. Научен ръководител: проф. д.пс.н. Васил Мадолев. 
Благоевград, 2012 

13.  Киршбаум, Э., Еремеева, А. Психологическая защита. Москва, 
Санкт-Петербург, 2005 

14.  Мадолев, В. Защитна адаптация. Основни функции на защитните 
механизми. // Активност и адаптация на личността в условия на 
промени. Том 2, СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2006 

15.  Мадолев, В. Защитни механизми и когнитивни процеси. 
Благоевград, 2006 

16.  Мадолев, В. Защитни механизми. Копинг-стратегии. Саморегула-
ция. Благоевград, 2012 

17. Мадолев, В. Личностни черти и лична ценност. Благоевград, 2007 
18. Маслоу, Е. (2001). Мотивация и личност. София, 2001 
19. Налчаджян, А. Социально-психичская адаптация. // Самосознание 

и защитны механизмы личности. Под ред. Д. Я. Райгордский. Самара, 
2000 

20. Николова, В. Матрицата на несъзнаваното. София, 2006 
21. Новият завет. Издание на Асоциация „Гедеон” 
22.  Ошо. (2005). Библия. Беседи, произнесени пред малцината 

избрани или Истинското учение на Ошо. Том 1-10. София, 2005 
23. Песешкиан, Н. Търговецът и папагалът. Ориенталски приказки в 

помощ на психотерапията. Варна, 2008 
24. Радославова, М., Величков, А. Методи за психодиагностика. 

София, 2005 
25. Рудинеско, Е., Плон, М. Речник по психоанализа. София, 2000 
26. Руми, Маулана Джалал ал-Дин. Океанът Руми. Варна, 2006 



 460 

27. Стоянова, С. Основи на психологическите измервания. Адаптация 
на тест. Благоевград, 2007 

28. Тагор, Р. Избрани творби. Том 3. София, 1985 
29. Тарт, Г.  Пробуждение. // Самосознание и защитны механизмы 

личности. Под ред. Д. Я. Райгордский. Самара, 2000   
30. Фройд, А. Егото и защитните механизми. София, 2000 
31. Фройд, З. Лекции за въведение в психоанализата. София, 2013 
32. Фройд, З. Неврозите. София, 1993 
33. Фройд, З. Отвъд принципа на удоволствието. София, 1992 
34. Фройд, З. Психоанализата. Теория и практика. София, 1993 
35. Фройд, З. Психоанализа. Теория и терапия. София, 2003 
36. Фройд, З. Тълкуване на сънищата. София, 1997 
37. Фройд, З. Съвети към лекаря. София, 1997 
38. Фройд, З. Увод в психоанализата. София, 1997 
39. Фром, Е. Анатомия на човешката деструктивност. София, 2003 
40. Фром, Е. Бягство от свободата. София, 2001 
41. Фром, Е. Човекът за самия себе си. София, 2005 
42. Шулц, Д. Психология на растежа. Модели на здравата личност. 

София, 2004 
43. Юнг, К. Автобиография. Плевен, 1994 
44. Юнг, К. Динамика на несъзнаваното. Плевен, 2001 
45. Юнг, К. Практическа психотерапия. Плевен, 2011 
46. Юнг, К. Човекът и неговите символи. Плевен, 2002 
47. Brenman-Gibson, M. Beyond the child’s play: A psychosocial view of 

creativity, psychoterapy and survival. // Енциклопедия по психология. Под 
ред. Р. Корсини. София, 1998 

48. Bull, R., Ramsey, N. The social psychology of facial appearance. New 
York, 1988 

49. Holmes, D. Investigations of repression: Differential recall of material 
experimental or naturally associated with ego threat. // Енциклопедия по 
психология. Под ред. Р. Корсини. София, 1998 

50. Lazarus, R. S., Folkman, S. Stress, appraisal, and coping. New York, 
1984  

51. Lenormand, H. R. Les Coonfessions d’un auteur dramatique. – В: 
Откриване на несъзнаваното. А. Еленбергер. Плевен, 2006 

52. Plutchik, R., Kellerman, H., Conte, H. A structural theory of ego 
defenses and emotion. // Emotions in personality and psychopatology. E. Isard 
(Ed.). New York, 1979  

53. Rogers, C. On becoming a person. Boston, 1961 
54. Ryff, C. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning 

of psychological well-being. – В: Социални идентичности и психично 
благополучие. З. Ганева. София, 2010 

55. Ryff, C., Keyes, C. The structure of psychological well-being 
revisited. – В: Социални идентичности и психично благополучие. З. Ганева. 
София, 2010 



 461
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Резюме:Проучването има за цел да разкрие различни аспекти на 

удовлетвореността от работата при технически персонал от масмедия и 
връзката им с различни характеристики на трудовото натоварване 
(интензивност, брой стресори, свобода за вземане на решения) и 
диференцирането им от други аспекти на здравето и благосъстоянието при 
работа. С анонимна анкетна карта са изследвани служителите от 5 отдела в 
една радиостанция. Сравнени са формираните по възраст, пол и отдели 
групи по изследваните показатели. Психометричната проверка на новите и 
малко използвани методи за удовлетвореност от работат, изисквания на 
работата и кратка скала за определяне на състоянието на бърнаут показва 
надеждността на методите. Многомерните анализи разкриват тясната 
взаимовръзка на изследваните показатели с намерението за напускане и 
тютюнопушенето и прогностичната роля на изискванията на работата и 
бърнаута за общата неудовлетвореност от труда. 

Ключови думи: удовлетвореност от труда, бърнаут, художествено-
технически персонал, трудово натоварване, психично здраве, 
тютюнопушене 

Key words: job satisfaction, burnout, broadcasting staff, work load, 
mental health, smoking 

 
1. Увод  
Независимо от увеличилия се през последните години брой на 

масмедиите/радио (над 215), представени регионално и в национал-
ния ефир1, могат да се намерят само единични, макар и редки 
изследвания за трудовото натоварване на работещите в тях журна-
листи и ефекта му върху благосъстоянието им. Художественият и 
инженерно-технически персонал (ХТП) персонал от масмедиите 
остава извън вниманието на трудово-психологичните изследвания. 
За ефективната работа на професионалистите звукорежисьори, 
звукооператори, звукотехници и координатори, обезпечаващи ця-
лостната дейност на едно радио, са необходими качества като: 
внимание към детайла, надеждност, самоконтрол и устойчивост към 
стрес и в непредвидени ситуации, сътрудничество и инициативност, 
готовност за поемане на отговорности и предизвикателства, само-
стоятелност, иновативен подход и творчество, упоритост. Анализът 
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на дейността в течение на работния ден/смяна показва, че за този 
вид ХТП е характерно често неравномерно неритмично натоварване 
на работното място, комбинация от високи психологически изиск-
вания на професията и недостатъчен контрол върху извършваната 
дейност – недостиг на време, технически проблеми, недостатъчна 
възможност за вземане на решение, което е свързано с неудовлет-
вореност от работата, повишен риск за благосъстоянието и здравето 
им. 

Професионалният стрес е предмет на анализ на специалисти от 
различни научни области от десетилетия поради трайните му 
въздействия върху работоспособността и различни измерения на 
психичното и физическо здраве на засегнатите, оттам и на успеш-
ността и самото оцеляване на организациите, в които те работят. 
Поради неговата мултифакторна природа все още не съществува 
точна и цялостна концепция за стреса, пораждащо множество 
модели за обяснение на етиологията му. Моделът на Karasek [1] за 
изискванията на работата и възможностите за контрол и автономия 
е широко разпространен като модел за професионален стрес. 
Особено внимание се отделя на степента на свобода и избор, които 
има работещия при вземане на решение в отговор на изискванията 
на професията и работната среда. В случаите, когато липсва 
контрол на собствената дейност в комбинация с повишени изисква-
ния, нереализирани очаквания, ролеви конфликти и липса на со-
циална подкрепа, повечето работещи са тревожни, депресирани, 
отчуждени и неудовлетворени от работата си [2]. 

Неудовлетвореност от различни аспекти на работата 
През последните 20 години все по-убедително се налага мне-

нието, че "отношението към труда" се определя и предсказва от 
следните нагласи на личността:  

• удовлетвореност от труда;  
• включеност в работата;  
• привързаност към организацията [1,3,4].  
Всяка от тези нагласи към труда има своя специфика в 

начините, по които се образува, развива и въздейства върху пове-
дението на хората на работа: Абсолютно погрешно е отъждествя-
ването на "отношението към труда" с "нагласите" и игнорирането 
на поведенческите прояви. При ниска степен на изискваните усилия 
за реализиране на дадено поведение, нагласите действат върху 
поведението по директен начин. В общата система от нагласи, 
изразяващи "отношението към труда" "удовлетвореността" изразява 
външната страна, която се променя най-напред и най-бързо 
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спрямо останалите нагласи. Тя е най-близо до потребностите на 
личността и отразява степента, в която трудовата ситуация е в 
състояние да задоволи тези потребности. Тя е най-гъвкава и бързо 
променяща се в зависимост от ситуацията, и улавя директно и най-
малките изменения в нея. Удовлетвореността от труда е тясно свър-
зана със стреса и бърнаут-синдрома, но не е идентична с тях [5]. 

Проучването има за цел  разкрие някои аспекти на удовлетво-
реността от труда и благосъстоянието на художествено-технически 
персонал, специално бърнаут-симптоматика, и тяхната връзка с 
интензивността на натоварването и източници на стрес в работата и 
така отчасти да намали дефицита от данни и знание за причините и 
ефектите на неудовлетвореността от работата за успешността на 
дейността и здравния риск при този вид труд. 

 
2. Методи 
Обект на проучването са 168 лица с висше и полувисше 

образование голяма институция - масмедия с радиопредавания в 
национален ефир. Изследваните служители от 5-те отдели на 
медията се различават значително по организация на режима на 
труд – от дневна смяна през 2-сменен режим на работа до четири 
сменен график, редуващи се смени от 6 часа с дневни и нощни 
дежурства и смесени денонощни графици. Представени са и двата 
пола, като преобладават жените (таблица 1).  

Инструментариум  
Използваната анкета, съставена на базата на собствен опит от 

предишни изследвания, включва основни характеристики на рабо-
тата – психосоциални характеристики и общи черти на работатата и 
изисквания, източници на стрес и напрежение, индикатори на 
благополучието - здравни оплаквания за последните 6 месеца, 
бърнаут-синдром, неудовлетвореност от труда. 

- независими променливи - основни изисквания, източници на 
стрес и напрежение при работа  

Изисквания на работата по отношение на интензивност на 
натоварването и степени на свобода (самоопределяне) в работата се 
оценяват с помощта на немския въпросник FIT с добри психо-
метрични показатели, проверен и в наши предшестващи изслед-
вания [6,7] (таблица 2). Интензивността на натоварване при работа 
се оценява със 7 въпроса от гледна точка на темп, количество, труд-
ност, напрежение и крайни срокове по 4-степенна скала на отго-
ворите. Степените на свобода в работата на служителите се 
оценява въз основа на отговорите им на 6 въпроса с 4-степенна 
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скала отговорите, които обхващат степен на самостоятелност и 
личен контрол върху собствената работа, планирането, организи-
рането и вземането на решения, както и участие в съвместно 
планиране и вземане на решение с началника, прилагане на умения 
и възможности за придобиване и развиване на нови умения, както и 
възможности за учене.  

– зависими променливи - характеристики на благосъстоянието 
като: 

Като индикатори на психичното благополучие са изследвани 
субективните здравни оплаквания и характеристики на бърнаут-
синдрома и на удовлетвореността от труда.  

• Бърнаут-синдром се оценява със специално разработена 
скала от 5 въпроса с 5-степенна скала на отговорите (0-4). За 
статистическия анализ се използвани индивидуалните сумарни 
бални оценки.  

• Удовлетвореност от работата – изследвана е удовлетворе-
ността от 31 характеристики на работата (3-степенна скала на отго-
ворите), с обща бална оценка в диапазона 31 – 93 бала. Методиката 
е апробирана при банкови служители, застрахователи и мениджъ- 
ри [7]. За сравнителния анализ различните аспекти на неудовлетво-
реността от работата са групирани по следния начин: 1) условия на 
работа, вкл. заплащане, 2) сигурност и безопасност на работата, 3) 
признание, 4) ръководство, 5) възможности за развитие и кариера, 
6) контрол и автономност и 1 въпрос за степен на удовлетвореност 
от въвеждането на нови технологии. 

• психично здраве – 17 здравни оплаквания за последните 6 
месеца (дихотомни отговори), 

• негативен афект – обща бална оценка от отговорите на 2 
въпроса с 5 степенна скала на отговорите (0-4) за изпитване и 
потискане на отрицателни емоции. 

Процедура. Анкетите се раздаваха на служителите на място 
след предварителна уговорка с работещите и ръководството им, 
попълваха се доброволно в собствен тепм при гарантирана аноним-
ност и се събираха от изследователите. Високият процент отговори-
ли (89.4%) се определя както от предварителното запознаване с 
методиката на ключови лица от организацията, така и от неутрал-
ния и лишен от натиск начин на предоставяне и събиране на 
попълнените анкети 

За статистическа обработка на данните от анкетата са при-
ложени адекватни статистически методи. За целта е използван 
програмният пакет SPSS 15.0 с изчисляване на сумарните оценки, 
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вариационен и честотен анализ по отделните скали и подскали, 
многомерни анализи - дисперсионен анализ по подгрупи, корела-
ционен анализ и постъпков регресионен анализ. 

 
3. Резултати и обсъждане 
Общи характеристики на извадката. 
Средният трудов стаж на конкретното работно място възлиза 

на 19 год. При средна възраст 48 год. (таблица 1), възрастовото 
разпределение показва преобладаване на служители над 45 год. като 
най-много са тези на възраст между 48 и 53 год. Само 10.7% са под 
35 год., а общо 82% са на възраст над 40 години. 

 
Таблица 1: Демографски характеристики на изследваните  

(168 лица) 
Показатели Средно аритметично Станд. отклонение 
Общ стаж (години) 24,91 9,54 
Възраст (години) 48,05 8,82 
Състав по пол Жени 54,2% Мъже 45,8% 

 
Интензивност на натоварването и степени на свобода 

(самоопределяне) в работата 
Изследваните служители оценяват интензивността на нато-

варването си на работа от гледна точка на темп, количество, 
трудност, напрежение и крайни срокове като умерено силно изра-
зено, със средна бална оценка 2.45 по 4-степенна скала на отгово-
рите (таблица 2). Различията между 5-те отдела по интензивност на 
натоварването им на работа не са достоверни. 

 
Таблица 2: Психометрични характеристики на скалите за 

бърнаут и неудовлетвореност от работата  
 
Скали 

Брой 
айтеми 

Средно 
аритмет 

Станд. 
отклон. 

Стандар-
тизиран 
коефи-
циент алфа 

Средна 
оценка по 
айтеми 

Средна 
коре-
лация r 
по 
Пирсън 

Бърнаут  5 4,500 3,305 ,776 0,90 0,4096 
Неудовлетв. условия на 
работа  

5 10,321 2,734 ,8072 2,064 0,4557 

Неудовлетв. контрол 
върху работа, участие  

6 8,851 3,792 ,9039 1,475 0,6104 

Неудовлетвореност от 
сигурност на работата 

4 7,07 2,28 ,7646 1,769 0,4481 
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Неудовлетвореност 
признание 

6 9,89 3,86 ,825 1,647 0,443 

Неудовлетвореност от 
ръководство 

6 10,39 3,77 ,889 1,733 0,5717 

Неудовлетвореност 
кариера и развитие 

3 5,10 2,37 ,8530 1,701 0,6591 

Обща 
неудовлетвореност  

31 53,87 16,77 ,9603 1,722  

Интензивност 
натоварване 

6 14,74 4,70 ,8354 2,456 0,4582 

Степени на свобода 7 20,78 5,33 ,8614 2,969 0,4703 
 
Степените на свобода в работата си служителите оценяват по-

високо от интензивността й - средната бална оценка е 3 по 4-
степенна скала (таблица 2), отразяваща наличието на сравнително 
висока степен на самостоятелност и личен контрол върху собстве-
ната работа, планирането, организирането и вземането на решения, 
както и участие в съвместно планиране и вземане на решение с 
началника, прилагане на умения и възможности за придобиване и 
развиване на нови умения, за учене. До една пета от работещите 
нямат почти никакво влияние върху организацията на работата си, 
или почти не участват във вземането на решения във връзка с 
работата си. Оценките на служителите от петте отдела за това 
изискване на работата им са близки. Преживяваните интензивност и 
степени на свобода и автономност в работата не се влияят от пола и 
възрастта на изследваните. 

Най-често срещани източници на напрежение, посочени от 
повече от половината служители са: неадекватно възнаграждение за 
свършената работа (84.8%); състояние на въздуха (70.9%); работа с 
много хора (66.7%); шум на работното място (65.5%); сменен режим 
на работа (63.6%); работна поза (57.7%) – повече седнал (52.7%) и 
повече прав (5%); липса на признание за добре свършена работа 
(56.4%); недостатъчно време за задоволително изпълнение на 
работата (46.1%). 

Психично благополучие 
Здравните оплаквания са широко разпространени сред анкети-

раните – средният брой е 8.1 симптома, от общо 17. Броят на изра-
зените здравни оплаквания е в диапазона на повечето изследвани от 
нас през последните години организирани извадки служители [напр. 
10]. Само 4.3% нямат здравни оплаквания, докато 36% от групата са 
с 13 и повече симптома. 10-те най-често срещани здравни оплак-
вания сред анкетираните са: болки в гърба и опорно-двигателния 
апарат - 70.1% (водещи при различни професии в целия Европейски 
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съюз [8,9]), нарушения на съня - 62.8%, постоянна тревожност за 
много неща - 62.2%, честа умора - 57.3%, виене на свят - 55.5% и 
парене и сълзене на очите - 54.9%. Броят на изразените здравни 
оплаквания е значимо свързан с пола на изследваните. При жените 
той е по-голям - 8.8 срещу 7.3 при мъжете (р = 0.029). Тази тенден-
ция за повече психосоматични оплаквания при жените в сравнение 
с мъжете сме установили в мащабни изследвания и при други 
професионални групи [10]. Проверката на връзката на възрастта с 
изразените здравни оплаквания показва, че те са повече във възра-
стовата група над 40 год. - среден брой 8.4 срещу 6.9 при по-
младите, до 40 г. (таблица 4). 

Бърнаут-синдром 
Осреднената за извадката бална оценка по кратката скала за 

бърнаут е 4.5 (±3.3). Надеждността на използваната скала е задово-
лителна със стандартизиран коефициент алфа по Кронбах 0.776 
(таблица 2).  

Като цяло бърнаут-синдромът не е силно проявен при 
изследвания ХТП, като 1/3 са с по-изразени симптоми на 
професинално изчерпване. Отделните направления се различават 
достоверно  по този показател, като варират в диапазона от 2.1 до 
5.2 (таблица 3, р 0.017). Анализът на разпределението на 
индивидуалните бални оценки, показва, че:  

• 43.5% са с оценка по-висока от 4 бала (медиана на 
разпределението),  

• 35.7% са с ранни и по-изразени симптоми на бърнаут, 
• 26.8% са с бална оценка 7 и по-висока, 
• 6.5% от изследваните са с оценки 11 и повече (при макси-

мално възможни 20), т.е. отговори “често” и “винаги” се чувствам 
по посочения начин. Служителите с такива оценки често се 
чувстват угнетени от работата си, като хванати в капан, съвършено 
без сили в края на работния ден, работата им е омръзнала и им се 
струва, че работят нахалост - индикатор за изразено нарушение на 
вътрешната връзка и обвързаност със собствената работа. 
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Таблица 3: Показателите за психичното благосъстояние, по 
които има достоверни различия между персонала по отдели от 

(общо 168 лица) 
95% доверителен 

интервал 
Показатели (достоверност на 
различията  р между отдели) 

Средно 
Аритмет. 

Станд. 
отклон.

Станд. 
грешка 

Долна 
граница

Горна 
граница 

Мин 0 
Макс 

Здравни оплаквания (0.052)  8,131 4,348 ,335 7,469  8,793 17 
Източници на стрес в 
работата (0.013)  

8,518 4,472 ,345 7,837  9,199 22 

Бърнаут   (0.017) 4,500 3,305 ,255 3,997  5,003 18 
Отрицателни емоци  (0.032) 3,547 1,935 ,149 3,253  3,842  8 
Неудовлетв. условия на 
работа (0.012)  

10,321 2,734 ,211 9,905 10,739 14 

Неудовлетв. контрол върху 
работа  (0.024)  

8,851 3,792 ,293 8,274  9,4298 18 

Неудовлетвореност от 
работна атмосфера  (0.027) 

3,059 1,246 9,6E-02 2,869  3,249  6 

Обща неудовлетвореност 
работа  

53,87 16,774 1,294 50,832 55,942 84 

 
Съвременното разбиране на бърнаут синдрома [5,11] ясно 

интегрира индивидуални и ситуационни фактори на базата на 
модела “работа (среда)-личност” с фокус върху съответствието 
между работещия и шест ключови области на работната среда: 
трудово натоварване, контрол, (въз)награждаване, общност, спра-
ведливост и ценности, които внасят различни перспективи във 
взаимодействието на хората със ситуацията им на работа. Тези шест 
области от живота в дадена организация са рамката на предшест-
ващите развитието на бърнаут организационни характеристики. 
Колкото по-голямо е хроничното несъответствие, толкова по-
голяма е вероятността от възникване на бърнаут, който на свой ред 
води до редица отрицателни последствия за индивида и организа-
цията, т.е. бърнаут е значим медиатор на причинната връзка (по-
стижение, производителност, здраве). Особено внимание заслужава 
продължителността на действащата връзка на хората с работата 
им. Трудовото натоварване е пряко свързано с бърнаут-аспекта 
изтощение. Несъответствие обикновено означава пренатоварване, 
изтощение на енергията до степен на невъзможно възстановяване,  

Отрицателни емоции/ Негативен афект 
Повече от една четвърт от изследваните имат проблеми с 

потискането на отрицателни емоции на работа и се уморяват, че на 
работа трябва да са постоянно вежливи (бални оценки 5 до 8 в 
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диапазона от 0 до 8). Често потискат отрицателните си емоции 
22.5% от изследваните служители, а винаги - 6%. 15.5% никога не 
изпитват такива отрицателни чувства или само по изключение, а 
28% - рядко. Резултатите от вариационния анализ на балните 
оценки по отдели представени в таблица 3 показват, че при средна 
оценка 3.55, потискането на отрицателни емоции на работа варира 
между отделите в диапазон 3.92 - 2.2. 

 Обща удовлетвореност / неудовлетвореност от труда 
Средната бална оценка за обща неудовлетвореност от работата 

възлиза на 53.3 при възможен диапазон 31 – 93 бала, отговарящо на 
известна степен на обща удовлетвореност. Различията между отде-
лите варират между 43.7 и 57.7 бала, но не са достоверни (таблица 
3). От различните аспекти на неудовлетвореност от работата: 1) 
условия на работа, вкл. заплащане, 2) сигурност и безопасност на 
работата, 3) признание, 4) ръководство, 5) възможности за развитие 
и кариера, и 6) контрол и автономност. Най-висока е неудовлетво-
реността от допълнителното стимулиране и заплащането - 2.4 до 
2.5 бала при максимално възможни 3, следвана от възнаграждение и 
признание за добра работа при извънредни усилия и от условията 
на работа и ръководството. 

• следващите по степен на неудовлетворителност за работе-
щите са характеристиките техническо оборудване, условията за 
работа и действащото пенсионно осигуряване, следвани от  

• неудовлетвореност от ръководството, перспективите за 
кариера и развитие, недостатъчните ресурси за добро изпълнение 
на работата и 

• донякъде незадоволителните поддръжка от правителство-
то, своевременно информиране и въвеждане на нови технологии. 
 

Таблица 4: Различия в общото благосъстояние и броя на 
стресорите в зависимост от възрастта 

Граници на 95%  
ДИ за средното 

Показатели / 
Възрастова група: 
1 = до 40 г., 2 ≥ 41 
г. и повече, (p) 

Брой 
лица 

Средно 
Аритм. 

Ст. 
Отклон. Стд.гр. 

Долна  Горна 
Min Max 

1 29 6,8966 4,5383 ,8427 5,1703 8,6228  0 16 
2 139 8,3885 4,2792 ,3630 7,6708 9,1062  0 17 

Здравни 
оплакв. 
(0,093) Общо 168 8,1310 4,3480 ,3355 7,4687 8,7932  0 17 

1 29 7,2414 4,4453 ,8255 5,5505 8,9323  0 17 
2 139 8,7842 4,4474 ,3772 8 383 9,5301  0 22 Стресори 

(0,091) 
Общо 168 8,5179 4,4721 ,3450 7,8367 9,1990  0 22 

Неудовл. 1 29 11,3793 2,5969 ,4822 10,3915 12,3671 3 15 
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2 139 9,5755 4 072 ,3399 8,9035 10,2476  0 18 Призн. 
(0,021) Общо 168 9,8869 3,8558 ,2975 9,2996 10,4742  0 18 

1 29 5,7931 1,8589 ,3452 5 860 6,5002 2 9 
2 139 4,9568 2,4461 ,2075 4,5466 5,3671  0 9 

Неудовл. 
Развитие 
(0,084) Общо 168 5,1012 2,3716 ,1830 4,7400 5,4624  0 9 

1 29 9,8966 3,4053 ,6323 8,6012 11,1919  0 15 
2 139 8,6331 3,8432 ,3260 7,9885 9,2776  0 18 

Неудовл. 
Автоном. 
(0,103) Общо 168 8,8512 3,7920 ,2926 8,2736 9,4288  0 18 

1 29 58,3793 12,4109 2,3046 53,6585 63,1002 27 77 
2 139 52,3453 17,4039 1,4762 49,4265 55,2642  0 84 

Обща 
Неудовл. 
(0,078) Общо 168 53,3869 16,7736 1,2941 50,8320 55,9418  0 84 

1 29 7,2414 4,3066 ,7997 5,6032 8,8795  0 14 
2 139 8,8129 4,4876 ,3806 8 603 9,5656  0 14 

Контрол 
Участие 
(0,086) Общо 168 8,5417 4,4840 ,3459 7,8587 9,2247  0 14 

 
Забележка. Р - достоверност на различията; недостигащата 

ниво 0.05 е отбелязана с курсив. 
 
Като цяло най-силна е неудовлетвореността от условията на 

работа и ръководството – средна бална оценка 10.3 срещу 9.9 и 8.85 
по съпоставимите по брой въпроси: неудовлетвореност от 1) 
признанието на работа и 2) автономността и контрола върху 
собствената работа. 

Удовлетвореността от заплащането е най-бързо изменящият 
се аспект на удовлетвореността от труда (ситуативен фактор!) и 
зависи от: конкретните възнаграждения, механизмите на социално 
сравнение с другите и подходът при оформянето на възнаграж-
денията. 

Най-висока е удовлетвореността от индивидуалната отговор-
ност за резултатите от работата, съзнанието за личен принос, 
признанието от слушателите и възможността за прилагане на соб-
ствените познания и умения. Отделните аспекти на неудовлетво-
реността от работата са тясно взаимосвързани помежду си, както и 
с появата на мисли за търсене на друга работа, изразена от 13.7% от 
персонала.  

По отношение на различия в удовлетвореността от труда е 
установено, че удовлетвореността от съдържанието на труда зависи 
изцяло от професията; удовлетвореността от колегите се влияе 
значимо от  пола и от възрастта (мъжете са по-удовлетворени от 
колегите си, отколкото жените) и че този аспект на удовлет-
вореността ценят повече по-възрастните спрямо по-младите. Лицата 
с най-продължителен стаж са най-удовлетворени от заплащането, 
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по-малко тези със стаж от 1 до 3 г. Най-неудовлетворени са лицата 
със стаж от 3 до 10г. в организацията, в настоящето изследване - по-
младата възрастова група (таблица 4). Различия съществуват и по 
отношение на удовлетвореността от взаимоотношенията с ръковод-
ството. Предпоставките за "удовлетвореност- неудовлетвореност" 
са от съществено значение, но особеностите на извършваната 
работа и социалните влияния от средата са определящи за удов-
летвореността от труда. 

Взаимовръзки 
Конкретните съдържателни характеристики и условия на 

извършваната работа (технологични, ергономични, сменен режим) 
и общи и специфични по направления характеристики на организа-
ционната култура влияят съответно върху субективното натовар-
ване, напрежение и общо благосъстояние.  

Различията между отделите са достоверни по отношение на 
(таблица 3): брой стресори (9.8 срещу 5.1), здравни оплаквания (9.2 
срещу 5.2), бърнаут и отрицателни емоции, обща неудовлетво-
реност от работата, от работната атмосфера, условията на работа и 
контрола, както и съотношение между работещите жени и мъже, 
свързано с изразеност на някои показатели на благосъстоянието 
(повече психосоматични оплаквания и по-изразен бърнаут при 
жените).  

Таблица 5: Корелации между показателите за 
неудовлетвореност, черти на работата и самочувствието при ХТ-

персонал 
 

Променливи 1. цигари 76 лица 2. напуск. 3. запл. 4. паузи 5. НУ-А 6. НУ 7. НA 8. Бърн 9. Инт. 10. CC 

1. Брой цигари  1,000          

2. Друга работа  -,115 1,000         

3. Неудовл. заплата -,073 -,043 1,000        

4. Недостатъчно паузи ,021 ,108 -,169* 1,000       

5. Неудовлетв. 
атмосфера -,219* ,148* ,256* -,082 1,000      

6. Общо неудовлетв.  -,138 ,280** ,268** ,184* ,458** 1,000     

7. Отрицателни емоции -,097 ,066 ,203* -,048 ,299** ,364** 1,000    

8. Бърнаут -,051 ,328** ,113 ,015 ,436** ,582** ,432** 1,000   

9. Интензивност натов. -,094 ,019 ,236* ,051 ,388** ,516** ,305** ,323** 1,000  

10. Степени на свобода 
работа -,113 -,062 ,215* ,224* ,227* ,367** ,280** ,067 ,649** 1,000 

11. Неудовл. условия -,254* ,175* ,326** ,166* ,446** ,827** ,315** ,410** ,517** ,463** 

12. Неудовл. сигурност -,240* ,132 ,202* ,239* ,391** ,794** ,329** ,452** ,534** ,439** 

13. Неудовл. признание ,037 ,273** ,245* ,176* ,318** ,891** ,280** ,491** ,433** ,334** 

14. Неудовл. ръководство -,138 ,234* ,268** ,075 ,543** ,880** ,320** ,480** ,510** ,350** 

15. Неудовл. развитие -,025 ,291** ,171* ,130 ,355** ,864** ,271** ,545** ,386** ,244* 

16. Неудовл.  
автономност -,127 ,309** ,158* ,175* ,330** ,873** ,355** ,609** ,333** ,140 

17. Здравни оплаквания ,003 ,044 ,152* -,001 ,400** ,363** ,352** ,501** ,431** ,255* 

18. Стресори -,084 ,097 ,299* -,082 ,563** ,491** ,372** ,398** ,570** ,262* 

  



 472 

Забележка. За краткост нулите пред десетичната точка са 
изпуснати.  

Забележка. Достоверност на корелационния коефициент по 
Пирсън:  * p  < 0,05,   ** p < 0,000,  двустранно 

 
Интензивността на натоварването на работа е тясно свързано с 

всички аспекти на неудовлетвореността от работата и общата 
атмосфера, с количеството на възприеманите стресори, здравните 
оплаквания, бърнаут-симптоматиката, отрицателните емоции и не-
удовлетвореност от заплащането (таблица 5) и корелира силно със 
степените на свобода в собствената работа. Възможността за актив-
но участие във и вземането на самостоятелни решения, свързани с 
изпълняваната работа, планиране и разпределяне на работата, 
необходимостта от прилагане на разнообразни умения и винаги да 
се учи нещо допълнително, е свързана с по-висока интензивност на 
натоварването на работа, с висок темп на работа, свършването на 
много неща едновременно. 

Степените на свобода в работата, т.е. самостоятелност и личен 
контрол върху собствената работа, планиране, организиране и 
вземане на решения, прилагане на умения и възможности за 
придобиване и развиване на нови, за учене, са сравнително високи и 
се оценяват по-високо от интензивността й. Те, от своя страна, са 
свързани с недостатъчно прекъсвания за почивка и паузи по време 
на работа, с повече източниците на напрежение, по-изразена не-
удовлетвореност и здравни симптоми. По-високите степени на сво-
бода са свързани с повече отговорност, интензивност на натовар-
ването и недостиг на време, и съответно с повече стресори и пси-
хосоматични оплаквания. Степените на свобода в работата корели-
рат силно с интензивността на натоварването на работа (0.649,                  
р 0.000, таблица 5), установява се и обща тенденция за нарастване 
на неудовлетвореността в различни аспекти, вкл. неудовлетворе-
ност от заплащането (83.1 % от персонала), и източниците на напре-
жение с повишаването им. По-високите степени на свобода в 
работата са свързани и с недостатъчно прекъсвания за почивка и 
паузи по време на работа. Отрицателните емоции са свързани с 
интензивността на натоварването и количеството на стресорите в 
работата, здравните оплаквания и различни аспекти на неудовлетво-
реността, особено от недостатъчната автономност и контрол върху 
собствената работа, и бърнаут-синдрома (таблица 5). 

Тясната връзка между количеството възприемани стресори и 
интензивността на натоварването и неудовлетвореност от условията 
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на работа, от заплащането, атмосферата на работното място, кариер-
ното развитие, сигурността, признанието и липсата на автономност 
(табл. 5, r от 0.33 до 0.52, р = 0.000) отразява влиянието на фактори, 
свързани с условията на работа и организационната култура. 
Неудовлетвореността от условията на работа като цяло, от сигур-
ността и атмосферата на работа корелират достоверно с броя 
изпушени цигари на ден (средно 14-15 цигари) а пушачи са 45.8 % 
от служителите. С интензивността на натоварването, степените на 
свобода в работата (таблица 5) се увеличават здравните симптоми, 
тясно свързани и с броя възприемани стресори в работата (r 0.54,              
р 0.00). 

Общият брой стресори е свързан достоверно с недобрата атмо-
сфера на работното място, липса на признание за свършената работа 
от страна на началниците, липса на внимание към мнението на 
персонала, неинформираността на служителите за събитията в орга-
низацията и съществуващите несправедливи поощрения (според 
56% ситуацията на работа се характеризира с наличието на проте-
жета), липса на сътрудничество и добри взаимоотношения с пряк 
ръководител и колеги и несигурността на работата (корелационни 
коефициенти r от 0.504 до 0.163). 

Свързаните с условията на работа и организационната култура 
фактори влияят върху субективното натоварване и усещане за 
напрежение, общата удовлетвореност от работата, свързани са с 
намаляване на мотивацията и влошаване на общото благосъстояние, 
увеличаване на здравни симптоми. 

Многомерни зависимости  
С помощта на серия от регресионни уравнения включващи 

направлението/отдела на месторабота, длъжността, възрастовата 
група, интензивността на натоварването и степените на свобода на 
работа, броя посочени източници на напрежение и стрес в работата, 
здравни, отрицателните емоции и нарушената вътрешна връзка с 
работата (бърнаут синдром), неудовлетвореността от работата, е 
проверена предиктивната способност на изследваните индивидуал-
ни фактори на работната среда за появата и развитието на отделните 
показатели на благосъстоянието. Резултатите във формата на регре-
сионни коефициенти b, стандартизирани коефициенти бета, стойно-
сти на t-критерия и тяхната достоверност, множествени коефициен-
ти на корелация R, претеглени коефициенти на детерминация R2 за 
всеки независим фактор, включен на съответната стъпка от регре-
сионния анализ и данните за достоверност на регресионното 
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уравнение, т.е. доколко използваният модел е адекватен, са предста-
вени в таблица 6. 

Таблица 6: Резултати от 2 серии постъпков линеен 
регресионен анализ за детерминантите на аспекти на 

благосъстоянието (зависими променлива) на ХТ-персонала 
Независими променливи– 

предиктори 
Регр. 

Коефиц. 
b 

Ст. 
грешка

Станд. 
бета 
β 

 
t 

Достов
. 
p 

Множ. 
коеф. 
регр.R 

Коеф. 
детерм

. R2 
 1. Зависима обща неудовлетвореност от труда: 
константа 26.520 4.879  5.435 0.000   
Бърнаут  2.116 0.325 0.417 6.512 0.000 0.582 0.339 
Интензивност на натоварването 0.627 0.326 0.176 1.922 0.057 0.677 0.459 
Възрастова група -4.521 1.326 -0.199 -3.408 0.001 0.703 0.494 
Стресори 0.769 0.273 0.205 2.818 0.006 0.718 0.516 
Степени на свобода 0.568 0.242 0.180 2.346 0.020 0.730 0.533 
Достоверност на регрес. 
уравнение: 

F 15.078, df 150, 12 ,  p 0.000,  претеглен R2 0.530 

 2. Зависима бърнаут: 
константа -1.776 0.992  -1.791 0.075   
Неудовлетвореност от труда 0.0087 0.013 0.444 6.570 0.000 0.520 0.339 
Здравни симптоми 0.182 0.054 0.240 3.346 0.001 0.660 0.436 
Степени на свобода  -0.128 0.040 -0.207 -3.178 0.002 0.691 0.477 
Негативен афект 0.395 0.109 0.231 3.612 0.000 0.717 0.514 
Достоверност на регрес. 
уравнение: 

F  4.913,  df 151, 5,   p 0.028,  претеглен R2   0.514 

 
Неудовлетвореност от работата 
Пет от изброените фактори са достоверни независими 

предиктори на зависимата променлива обща неудовлетвореност от 
работата на служителите от БНР, изпълняващи статистическите 
критерии за включване и изключване от регресионното уравнение 
(р 0.02). Степента на развитие на бърнаут-синдрома, интензивност-
та на натоварването, възрастовата група, броя на възприеманите 
стресори в работата и степените на свобода в посочената последо-
вателност обясняват 51.7% от вариацията на общата неудовлетво-
реност. Последната променлива, степените на свобода в работата 
допринасят за обяснение само на 1.5% от вариацията. Моделът на 
множественото линейно регресионно уравнение с включване на 
всички 12 променливи показва, че всички те обясняват допълни-
телно само 1.3% от промените в общата неудовлетвореност от 
работата, което е още един аргумент в полза на избрания от нас 
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постъпков модел. Тези резултати позволяват заключението, че 
нарушаването на вътрешната връзка на изследвания художествено-
технически персонал с работата му, интензивността на натоварва-
нето и броят на стресорите в работата, особено при по-младите под 
40 год., заедно с по-големите степени на свобода (и отговорност) в 
собствената работа (сам по себе си положително действащ фактор) 
са предпоставка за по-силна неудовлетвореност от работата при 
изследваните ХТП. Резултатите от линейните регресионните урав-
нения потвърждават установените тесни взаимовръзки между 
различните показатели на благосъстоянието с интензивност и степе-
ни на свобода в работата, но не и трудов стаж, отдел, и изпълнявана 
длъжност. 

Бърнаут 
За продължителното изпълнение на високо специализирания 

по своята същност труд от художествено-техническия персонал от 
значение са различни мотивационни аспекти, свързани с отноше-
нието към собствения труд и вътрешната емоционална връзка с 
извършваната работа. Нейното нарушаване води до синдрома на 
професионалното изчерпване бърнаут, възникващ като резултат на 
хроничен непреодолян стрес [5]. Влошаването на вътрешната 
емоционална връзка със собствената работа е тясно свързано с: 
преживяване на неудовлетвореност от различни нейни аспекти, 
интензивността и натоварването на работа, и разнообразни здравни 
оплаквания (таблица 5), т.е. проявява се като една форма на “лошо” 
здраве във всичките му аспекти – физическо, психично и социално. 
Резултатите от линейния постъпков регресинен анализ показват 
(таблица 7), че достоверни предиктори за развитието на бърнаут-
синром в този случай са неудовлетвореност от труда, нарастването 
на психосоматичните оплаквания, по-ниските степени на свобода в 
работата и по-изразените негативни емоции, обясняващи 53% 
(коефициент на детерминация 0.533) от вариацията му. 

Възприеманите източници на стрес и дефицити в работната 
среда и атмосфера се отразяват в предложенията, отправените 
общо към двете равнища на ръководство – изпълнителен директор и 
пряк ръководител. Най-често се изразяват мнения за необходимост 
от подобрения с цел намаляване на напрежението по отношение на: 
организация на работното време, продължителност, график и 
почивки; технология и ергономия, апаратура; мотивация, увелича-
ване и диференциране на заплащането; стил на ръководство и 
взаимодействия ръководител-подчинени; санитарно-хигиенни усло-
вия на работа.  
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4. Заключение 
Изследването е с научно-практически (нови емпирични резул-

тати) и методични приноси. Потвърдени са добрите психометрични 
качества на използваните кратки методики за определяне на 
удовлетвореността от различни аспекти на работата и бърнаут-
синдрома.Синдромът на професионалното изчерпване бърнаут, 
възникващ като резултат на хроничен непреодолян стрес и нару-
шаване на вътрешната емоционална връзка със своята работа, е с 
висока степен на проявление при 6% от изследвания ХТ-персонал. 
Доказано е влиянието на свързаните с работата натоварване и стрес 
върху влошаването на общата неудовлетвореност и благополучие 
на ХТП и за възникването на изразен бърнаут-синдром при част от 
персонала. Най-силна е връзката на бърнаут-синдрома с общата 
неудовлетвореност и неудовлетвореността от възможностите за 
автономност и контрол върху собствената работа. Прогностични 
фактори за общата неудовлетвореност от работата на ХТ персонал 
са степен на развитие на бърнаут-синдрома, интензивност на 
натоварването, възраст, брой възприети стресори и степените на 
свобода, отговорни за 51.7% от вариацията й. 

Перспективни са бъдещи изследвания с включване на оценките 
и от страна на ръководителите за удовлетвореност на сътрудниците 
им по същите показатели, с цел разкриване на областите на най-
голямо разминаване като приоритет за мерки за подобряване/оздра-
вяване на условията на работа, благополучието на служителите и 
ефективността на работата им. 

Продължителното нарушаване на чувството за справедливост е 
една от 6-те области организационни фактори, предшестващи 
отчуждението от своята работа, срив в професионалната мотивация, 
самочув-ствие и себеоценка, затова е необходима по-голяма 
прозрачност и информираност на служителите за системите на 
разпределение на работата и възнагражденията, на заложените при 
това критерии за оценка и тяхното спазване. 

За повишаване на работоспособността и подобряване на здра-
вето на ХТП в изследваната масмедия от първостепенно значение е 
планирането и въвеждането на многопланови мерки, кореспонди-
ращи и с предложенията “отвътре” с исканията на служителите за 
отстраняване на дефицити, които те познават и оценяват най-добре, 
тъй като се сблъскват ежедневно с тях на работното си място, с 
адекватна социална подкрепа, намаляваща значително негативното 
влияние на професионалното натоварване върху благополучието и 
неудовлетвореността от труда [3,12].  
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Резюме: Всяка хирургическа интервенция съдържа рискове за 

пациента – физически и психически. Болните преминават през различни 
фази на емоционална динамика, част от които имат психотравматичен 
характер. Едни от критичните моменти са толерирането на неясно-
тата и неизвестността, осъзнаването на различен род загуби, интег-
рирането на болестта в цялостния телесен и психичен имидж на 
пациента. Психологическото консултиране съпътства стабилизирането 
и възстановяването на болните като осигурява значителна грижа за 
постигането на емоционален баланс. 

Авторите си поставят за цел да опишат емоционалните прежи-
вявания на пациенти след кардиохирургични операции в тяхната интен-
зивност и динамика. Показват промяната във функционирането на 
болните на различните нива на конфликтност на личността – невро-
тично и архаично. Илюстрират трудностите – съзнавани и безсъзна-
телни, които съпътстват интегрирането на заболяването в рационален 
и емоционален аспект. 

Ключови думи: кардиохирургична операция, психологическо 
консултиране. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Всяка хирургическа интервенция съдържа рискове за пациента 

– физически и психически. Болните преминават през различни фази 
на емоционална динамика, част от които имат психотравматичен 
характер. Едни от критичните моменти са толерирането на неясно-
тата и неизвестността, осъзнаването на различен род загуби, 
интегрирането на болестта в цялостния телесен и психичен имидж 
на пациента. Психологическото консултиране съпътства стабилизи-
рането и възстановяването на болните като осигурява значителна 
грижа за постигането на емоционален баланс. 

Важни линии на клиничното наблюдение са равнищата на 
вътрешно-психична конфликтност. Психотравматизмът на опера-
тивната интервенция провокира активизирането на по-архаичните 
пластове на психичния апарат. Значително по-късно в следопера-
тивния период болните мобилизират невротичния си потенциал и 
зрялата конфликтност. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Цел на материала е да представи психичните измерения на 

травматизма в преживяванията и в емоционалното справяне на 
пациенти с кардиохирургични операции. 

Задачите са свързани с: 
- описание на психотравматичните моменти 
- описание на равнищата на загуба 
- описание на несъзнаваната фантазмена дейност 
- описание на процесите на психична преработка 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В изследването са включени 47 болни със сърдечни операции – 

смяна на аортна клапа и байпас. Проследяването на болните е в 
периода 2006-2011г. клиничните данни са на базата на провеждани 
психологическа диагностика и психологическо консултиране в 
рамките на предоперативния и следоперативния период. С някои от 
пациентите е провеждана и психотерапевтична работа на амбулато-
рен принцип продължително време след хирургическата интер-
венция. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Едно от водещите емоционални преживявания на болните със 

сърдечна операция е усещането за загуба. Срещата с това прежи-
вяване за всеки пациент е в различен етап от следоперативния 
период. При някои случаи загубата започва да се преживява непо-
средствено след операцията, още в реанимационното отделение. В 
други случаи се простира в рамките на болничния престой и 
затруднява психическото справяне на болния. Той започва интен-
зивно да се страхува от изписването. В голям брой от случаите 
пациентите се срещат със загубата в първите месеци след сърдеч-
ната операция. 

Измеренията на загубата са различни. От една страна е 
загубата на здраве, на предишната активност, която човек е имал. 
Променя се стилът на живота и обичайния стереотип. От друга 
страна е загубата на социални контакти и социални активности. 
Пациентът постепенно се изолира и става значително по-некому-
никативен. Той е склонен често да се затваря в себе си, да усеща 
празнота и самота. 

Важен елемент е и загубата на самоуважение, която се изпитва 
от болните. Постепенно голяма част от тях развиват склонност към 
понижаване на самооценката. Започват да се възприемат в тежест 
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на останалите. Чувстват се променени и инвалидизирани. Ролята на 
болен се интегрира значително бързо и понякога остава продъл-
жително време в периода на скърбене по загубеното предишно 
функциониране. Това води до промяна в семейните констелации и 
до променени комуникативни схеми. Често е съпроводено с чувство 
на дълбока фрустрация у членовете на семейството. Възниква 
необходимостта от нов тип взаимоотношения. 

По отношение на здравословния си статус болните се 
определят на средно и относително стабилно равнище. Те си дават 
сметка, че заболяванията им налагат ограничения. Опитват се 
постепенно да интегрират тези ограничения с усещане за психо-
травматично преживяване. В повечето случаи се описват шокирани 
от болестта. Споделят, че рядко са посещавали лекарски кабинети 
до влошаването на физическото им състояние. При много от болни-
те необходимостта от сърдечна операция е възникнала неочаквано и 
те не са имали възможност да преработят психически този факт. 
Преработването често е на рационално, но не и на емоционално 
равнище. В този смисъл може да се каже, че те са отишли за 
операция психически неподготвени. При тези случаи смятаме, че е 
характерна липсата на достатъчно предварителна информация 
относно хирургическата интервенция. Тя произтича от липсата на 
активност от страна на болния да се информира. Той не е склонен 
да възприема информации, защото ги чувства застрашаващи. По 
механизма на отричането и изтласкването ги „изключва” от съзна-
нието си. Процесът е изцяло по несъзнавани защитни мотиви. 
Отказвам да възприемам нещо, което несъзнавано не искам да 
възприемам.  

В други случаи болните споделят по-продължителна история 
на заболяването си, съпроводена с редица хоспитализации. Те са 
под влияние на негативния опит в рамките на болничния престой. 
Това ги кара да се чувстват значително по-тревожни и в състояние 
на „свободно плуващ страх”. При тях е в сериозно повишени 
граници и сепаративната тревога. Отделянето от близките създава 
регресивно усещане за изоставеност и самота. Чувстват се безпо-
мощни и беззащитни. Преживяват липса за контрол над ситуацията 
и над живота си. По-често са склонни да се възприемат като „обект 
на интервенция”. 

В предоперативния период болните са свръхтревожни от очак-
ването и рисковете на хирургическата намеса. След операцията те 
преживяват депресивните аспекти на ситуацията си. Всичко това ги 
прави често изчерпани и дълбоко неуверени в собствените си 
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възможности. Чувстват се физически нестабилни, което ги потиска 
и депресира. Болката в следоперативния период е сигнал за опас-
ност. Пациентите са склонни да соматизират опасността и да заба-
вят по този начин възстановяването си. В такива моменти преоб-
ладават чувствата на апатия и умора. 

Някои болни се опитват да омаловажават ситуацията с цел да 
се предпазят от тревожността и депресията. [2]Те показват хипо-
манийни нагласи и поведения в защитен порядък. Обезценяват 
операцията, физическото си състояние, необходимостта от прием на 
медикаменти. Други използват „черен хумор”, за да отдалечават 
заплашващите ги аспекти. Много срещани са и регресивни форми 
на поведения и преживявания, при които пациентът плаче и търси 
непрекъснато внимание и грижа. Иска бързо да си отиде вкъщи или 
не може да остане сам в болничната стая. Регресията е породена от 
заплахата на физическо и психическо равнище.  

В повечето случаи като водещи преживявания пациентите 
посочват тревогата, страха, напрежението, потиснатостта, липсата 
на енергия, умората, самотата и усещането за промени в сексуалния 
живот. В повечето случаи с цел справяне с тези преживявания се 
използват неефективни копинг-стратегии. Такива са употребата на 
алкохол и тютюнопушенето. В много по-малък брой случаи бол-
ният прибягва до ефективни механизми за справяне с дистреса и 
тревожността като хобита, общуване с приятели и подкрепата на 
семейството. Прави впечатление, че при повечето пациенти меха-
низмите на отреагиране, на вентилиране на напреженията, са недо-
статъчни и неефективни. Преобладава кумулативният дистрес без 
възможности за „оттичане”. 

Едно от най-тежките психотравматични събития за болните е 
чувството за загуба на предишния идентитет. [1]Те се усещат 
променени като водеща в тази промяна е нестабилността. Срещат се 
с усещането за собствената уязвимост. Изпадат в състояние на 
личностна криза, в която основно е преживяването за обърканост и 
безпътица. Пациенти с добър личностен толеранс към фрустрация и 
тревога започват доста трудно да толерират неяснотата и неизвест-
ността. Имат потребност от ефективна и интензивна подкрепа и 
помощ. Стават свръхчувствителни относно вниманието на близките 
и персонала. Изпадат в дълбоки личностни кризи, в повечето случаи 
малко след изписването им от клиниката. 

В някои от случаите болните са склонни да развиват хипохон-
дрични състояния с голяма продължителност. Те изпитват сериозни 
трудности в постигането на автономна грижа за себе си в след-
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оперативния период. [4]Под хипохондричната симптоматика стои 
зависимостта в различните й измерения. Често такива пациенти се 
опитват несъзнавано да удължат болничния си престой. Страхуват 
се от излизането извън болничното заведение, далеч от грижите на 
лекуващия екип. Те доста трудно преработват психически своята 
дълбока несигурност и почти симбиотична свързаност. Хирурги-
ческата интервенция провокира поведението и преживяването на 
зависимост. В повечето случаи зависимостта е тема с продължи-
телна история във всеки индивидуален случай. 

Интересен обект на изследване са фантазиите на болните, с 
които те „населяват” собственото си тяло във връзка с хирурги-
ческата намеса. Тези фантазии могат да бъдат разглеждани от 
гледна точка на теорията на обектните отношения. [3]В тях се 
забелязват идеите за „контейнера” и удържането, за вътрешните 
обекти в техните ранни архаични характеристики. В тялото същест-
вуват частични и свързани елементи, които могат да се ремонтират, 
да се извадят, да се поправят и отново да се върнат на тяхното 
място. Тези елементи присъстват извън идеята за един общ органи-
зъм. Те са отделни и в някои случаи – недиференцирани. Пациен-
тите възприемат в голяма степен устройството на тялото си инфан-
тилно. В тяхната фантазия присъстват „неработещи части”, които 
подлежат на подмяна. Параноидните тенденции са свързани със 
заплахата за разрушение отвътре. Нещо в собственото ти тяло е в 
състояние да те унищожи. В логиката на проективната идентифи-
кация болните започват да обезценяват тялото в несъзнаван 
стремеж да го разрушат, за да се спасят. Репаративните тенденции 
се проявяват на значително по-късен етап от тяхното лечение и 
психическо стабилизиране. 

Езикът, на който болните описват тялото си, често е меха-
ничен, технически. Те използват терминология, означаваща меха-
низми от инженерно-технически характер. Говорят изолирано за 
детайли и елементи, сякаш не се отнася за тях самите. Този 
феномен е близко до понятията на Мишел де Мюзан за алекси-
тимията, за механичното „операторското” мислене. В тези възгледи 
акцентът е върху липсата на свързаност и символизации. Там 
наблюдаваме „разплитането” на двата основни нагона Ерос и 
Танатос на базата на соматичната болест. Най-тежката перспектива 
е разделянето на нагонните потоци, което е авторазрушително. 
Оптимистичната посока е постепенното активизиране на симво-
личната активност, на способностите за метафоризиране и изграж-
дане на цели свързани области. Тези процеси са възможни с 
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помощта на психотерапевтичната работа. Целта е пациентът да 
започне да интегрира факта на операцията си като елемент от 
своята житейска история, включваща минало, настояще и бъдеще. 

Съзнателните и несъзнавани фантазии на болните играят важна 
роля в процеса на преработване и емоционално стабилизиране. [5] 
Те предпазват от разпад и дезинтеграция на личността, провокирани 
от заплахата за живота. Много важна е и функцията им на защита 
срещу безпредставността (В. Техке), носеща безобектния ужас. 
Конкретизирането на страховете подпомага емоционалното справя-
не. По този начин страховите преживявания стават разбираеми и 
преодолими в голяма степен. 

Архаичната проблематика с всички нарцистични елементи е 
водеща за пациентите в продължителни периоди от време. Едипо-
вата конфликтност се проявява значително по-късно със стабилизи-
рането на цялостния и сексуалния идентитет. Страхът от загуба 
любовта на обекта в зрелите му форми се активизира като сигнал за 
финала на депресивната фаза. Невротичните конфликти се проявя-
ват в психотерапевтичната работа, свързано с непреработени мина-
ли съдържания. 

 
ИЗВОДИ 
1. Емоционалното справяне и стабилизиране на пациентите с 

кардиохирургични операции преминава през интензивното усещане 
за загуба на различни психични равнища. 

2. Несъзнаваната фантазмена дейност на болните е свързана 
със значителна регресия към архаичните нива на психичния апарат. 

3. Интегрирането факта на заболяването и хирургическата 
интервенция преминава през много фази на психична преработка до 
постигането на автономност и стабилност на идентитета. 

4. Психологическото консултиране и психотерапевтичната 
работа създават добри възможности за емоционално стабилизиране 
и позитивна промяна на болния. 
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Резюме: Въпросът за донорството заема централна позиция в 

цялостната идея и процедура по трансплантацията на органи. Пациентите, 
които очакват присаждане на черен дроб, са в ситуация на интензивен 
кумулативен стрес, произтичащ от спешността и неизвестността. При тях 
даряването на органа в повечето случаи се осъществява от трупен донор. 
Непосредствено след трансплантацията реципиентите се сблъскват с 
различни кризи на идентитета, пряко свързани с факта на даряването на 
органа и с фантазията за личността на донора.  

Авторите представят различни форми на несъзнавани идентификации 
с донора при 15 случая на пациенти с чернодробна трансплантация. 
Поставят различни теми и въпроси на взаимовръзката „донор-реципиент”, 
които се разрешават трудно на емоционално ниво от болните. 

Ключови думи: чернодробна трансплантация, психотерапия. 
 
 
Увод 
 
Въпросът за донорството заема централна позиция в цялост-

ната идея и процедура по трансплантацията на органи. Пациентите, 
които очакват присаждане на черен дроб, са в ситуация на интен-
зивен кумулативен стрес, произтичащ от спешността и неизвест-
ността. При тях даряването на органа в повечето случаи се 
осъществява от трупен донор. Предтрансплантационният период е 
съпътстван от идеята за това кога ще се появи донор – олицетво-
рение на идеята за оцеляването и продължаването на живота. В 
същото време болните изпитват силно чувство за вина, че техният 
живот може да бъде следствие от загубата на друг живот. Надеж-
дата и вината са водещи преживявания в продължителни периоди 
от време в предоперативния и следоперативния период.  

Непосредствено след трансплантацията реципиентите се 
сблъскват с различни кризи на идентитета, пряко свързани с факта 
на даряването на органа и с фантазията за личността на донора. 
Тези кризи в клиничната практика изглеждат закономерни към 
настоящия момент. Те провокират редица вътрешни конфликти, в 
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повечето случаи характерни за архаичните пластове на функцио-
ниране на психичния апарат. 

В психотерапевтичната практика след осъществяването на една 
трансплантация изникват различни теми и въпроси на взаимо-
връзката „донор-реципиент”, които се разрешават трудно и болез-
нено от пациентите. [13] Изискват продължително време и усилия 
за психична преработка. 

 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Целта на насточщия материал е да посочи особеностите на 

идентификациите с донора, през които преминават болните с транс-
плантация на черен дроб. 

Задачите са свърани с: 
- описание на интензивната емоционална динамика, произти-

чаща от взаимовръзката „донор-реципиент” 
- описание на различните идентификационни промени у 

реципиентите, произтичащи от фантазията за донора 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Клиничното наблюдение и психотерапевтичната практика 

обхващат 15 случая на болни с чернодробна трансплантация, 
осъществена в Университетска болница „Лозенец” в периода 2005-
2011 година. Болните са проследявани във всички етапи на 
предтрансплантационния и следтрансплантационния период. С тях 
е провеждана консултативна и психодиагностична работа по 
Методика за психологическа оценка на пациенти, очакващи 
трансплантация на орган [1] 

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
В периода на очакване присаждането на органа темата за 

донорството присъства у пациентите с почти магически функции. 
За всички тях потенциалният донор е чудодейното решение на 
проблема им и източник на спасението. Тревожността на бъдещите 
реципиенти и на членовете на техните семейства е в изключително 
високи размери. [2][3][5] Всички те много трудно толерират неяс-
нотата и неизвестността. Напрежението с течение на времето се 
засилва, тъй като заплахата за оцеляване се увеличава. Надеждата за 
появяване на потенциален донор се развива паралелно с несъзна-
ваната идентификация с болния орган. Пациентът усеща заплахата в 
себе си. [6] Достига до преживяването, че нещо в него е в състояние 
да го разруши и анихилира. Постепенно тази тревога добива все по-
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широки размери до идеята, че той самият е автор на собствената си 
деструктивност. Засилва се равнището на себеупрекване и самооб-
виняване. Болният става преследван и преследващ. По механизма на 
проективната идентификация той чувства собствената си агресия 
насочена срещу самия него. [15] Идеята за донора му помага да 
удържа тревожността в регресивното състояние на хипоманийност, 
в което донорството е чудото на оцеляването. Критичността на 
реципиента е намалена. В много случаи наблюдаваме и затруднено 
тестиране на реалността. 

Вината спрямо потенциалния донор е свързана с друга тре-
вожна идентификация – идентификацията с агресора. [7] Болният се 
преживява като всемогъщ комбиниран „родител”, натоварен с 
функцията да раздава правосъдие, възмездие, справедливост. Това е 
регресивна омнипотентна позиция, изцяло несъзнавана, помагаща 
на бъдещия реципиент да се съхрани нарцистично. На съзнавано 
равнище измерението е съвестта и моралните категории на вината – 
„трябва ли да умре някой друг, за да живея аз”. Пациентът започва 
все по-сериозно да се чувства отговорен за живота и смъртта на 
Обобщения друг. 

В етапа, непосредствено след трансплантацията на органа, 
болният изпада в състояние на „свободно плаваща тревога”. Той се 
чувства в полубудно състояние, в което вътрешната и външната 
реалност изглеждат припокрити и смесени. Има редица повтарящи 
се сънища с кошмарни съдържания. В съзнанието му се „връщат” 
различни минали психотравматични ситуации. Голяма част от 
травматизма е свързан със загуби на близки хора, с раздели. В този 
момент идентификацията със загубения орган все още е много 
интензивна. Нейната насоченост обаче е депресивна. Водещо е 
чувството на огромна умора и опустошеност, произтичаши от 
идеята, че сякаш всичко хубаво вече е отминало. Липсата на 
собствения орган е маскирана от преживяването за безобектен ужас. 
Страховете трудно могат да бъдат обективизирани и конкрети-
зирани. Липсва представността. [10] Постепенно идентификацията 
със загубения орган започва да се усеща като преживяване за 
собствената ненужност и нищожност.  

Следващата стъпка в психическото справяне на болните е 
изцяло и пряко насочена към донора. Фантазията провокира разно-
образни картини с множество нереалистични елементи. Пациентът 
е изцяло в сферата на фантазиите си, в която е основно застъпено 
любопитството към човека, който е дарил новия орган. По законова 
регламентация на реципиента не се предоставя информация за 
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донора. Тази неизвестност още повече засилва любопитството и 
фантазирането. В някои случаи имено фантазията на болния го 
довежда до представи и чисто физически симптоми на смърт и 
разрушение. Реципиентът започва да чувства задушаване, сякаш 
„ще получи инфаркт”, силен порив да „скочи отвисоко” и да се 
самоубие, усеща, че „загубва съзнание и умира от свръхдоза нарко-
тик”. Това са примери за соматичните измерения на фантазираните 
идентификации в несъзнаваното. [4][8][9]Пациентът прави опит да 
почувства донора в себе си през фантазията за неговата смърт. По 
същата логика развива силна тревога, че ще умре, ще му спре 
дишането, ще изпадне в кома и т.н. психическото интегриране на 
чуждия орган преминава през усещането за силна заплаха в ранните 
следоперативни периоди. Усеща се на чисто физическо рав-
нище.[11][12] 

В един следващ момент, докато пациентът още е в реанима-
цията, той започва да изпитва силен и неудържим страх за себе си 
като личност и индивидуалност. Започва да споделя депресонализа-
ционни преживявания. Чувства, че сякаш не е самият той. Има 
усещането, че може да загуби самоконтрол, да полудее. Усеща се 
променен и много различен отпреди. [14] Не възприема тялото си 
по предишния начин. Започва да се страхува и изпитва интензивно 
напрежение, че новият орган го е променил или е в състояние да го 
промени.  

Реципиентът изпада в криза на идентичността. Добива усеща-
нето, че някой друг се е „вселил” в него и го доминира. Чувства, че 
може да придобие личността на донора. Смята, че по този начин 
съществува риск да се обезличи. Страхува се от амнезия по отно-
шение на личната си история до момента. На емоционално равнище 
това е сериозен дистрес, с който болните се справят трудно. Този 
феномен ясно илюстрира архаичната природа на страха. При хора с 
достатъчно добър невротичен потенциал усещането е за архаична 
тревога и ужас. Идеите звучат объркано и налудно. Активирано е 
т.нар. психотично ядро на личността, криещо заплаха от разпад. 
Този феномен показва също интензивността на преживяването, 
което реципиентът не е в състояние ефективно да контролира. 
Чувството е за тотална загуба на контрол. 

В по-късните етапи на следтрансплантационния период се 
проявяват нови измерения на взаимовръзката „донор-реципиент”. 
Активизира се отново чувството за вина заедно с преживяването за 
задълженост и благодарност. Реципиентът се идентифицира с него-
вия донор, който дарява живот. Започва да изпитва силно и 
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неудържимо желание да се срещне с близките на донора. Нуждае се 
от възможност да благодари, да се отплати и да се освободи в 
някаква степен от вината и задължеността. Наблюдаваме засилена 
тенденция към репарация на предедипови и едипови нива. Пови-
шена е кастрационната тревожност, страхът от загуба на обекта, 
страхът от анихилация и смърт. В същото време са валидни и 
моралните аспекти на отношенията, характерни за свръхазовата 
инстанция. 

 
Таблица 1 

ПЕРИОДИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН 
ПЕРИОД 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЪС 
ЗАГУБЕНИЯ ОРГАН 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ С 
АГРЕСОРА 

РАНЕН 
СЛЕДТРАНСПЛАНТАЦИОНЕН 
ПЕРИОД 

СОМАТИЧНИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ С 
ДОНОРА 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ С 
ПОГЛЪЩАЩИЯ ДОНОР 

КЪСНИ 
СЛЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННИ 
ПЕРИОДИ 

РЕПАРАТИВНИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 ИДЕНТИФИКАЦИИ С 
НОВОУСВОЕНИЯ ОРГАН 

 
В късните етапи на следтрансплантационния период с помощта 

на психотерапевтичната работа болният постепенно достига до 
идентификации, свързани с новоусвоения орган. Той става по-
склонен да приеме редица промени в тялото си и в себе си като 
личност. Започва да интегрира и трансплантацията като част от 
собствената си история и собствения си имидж. 

Интересен е фактът, че репаративните тенденции при част от 
пациентите се запазват продължително време, дори с години. [16] 
Реципиентите по всякакви начини се стремят да добият информация 
за донора, за неговото семейство, за да благодарят. Често пре-
небрегват деликатността на ситуацията. Техният стремеж донякъде 
напомня желанието за среща на изоставените деца с техните 
биологични родители. Връзката с донора съпътства реципиента 
доста дълго по пътя му на физическо и психическо стабилизиране и 
автономизиране. 
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Психоаналитичната психотерапия помага на пациентите в 
справянето с вътрешната конфликтност, в преработването на психо-
травматияните аспекти, свързани с цялата процедура по присажда-
нето на органа. Тя ги съпътства във всички стъпки на процедурата и 
осигурява допълнително равнище на подкрепа.  

 
ИЗВОДИ 
1. Във всички етапи на предтрансплантационния и следтранс-

плантационния период наблюдаваме у реципиентите различни 
несъзнавани идентификации с донора. 

2. Идентификационните процеси протичат регресивно на 
несъзнавано равнище и по-характерно в архаичната част на психич-
ния апарат. 

3. При всички реципиенти наблюдаваме силна тенденция към 
повече свързаност с донора и към репарация. 

4. Психоаналитичната психотерапия подпомага болните в про-
цесите на тяхното преструктуриране и промяна. 
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1. Въведение 
 
Конфликтът е форма на проявление на противоречията – 

универсален и вечен човешки и обществен феномен, базиран на 
динамичното взаймодействие между най-малко две противобор-
стващи си страни, причинен от различни интереси, потребности, 
цели, ценности, мнения, и недостиг на ресурси, в който се използват 
средства от най-различно естество за достигане на целите и удов-
летворяване на интересите, завършващ с победа, поражение, ком-
промис или взаимно приемливо решение [9] 

Конфликтът е несъгласие между две или повече страни. Той се 
определя от това, че съзнателното поведение на едната страна 
предизвиква разстройство  на интересите на другата. Конфликтът  е 
сблъсък на две противоположности.[10] 

Понятието конфликт произлиза от латинското - conflictus-
сблъскване, удряне, борба. Конфликтът може да се разглежда като 
борба на противоположни тенденции в една система. Тази дефи-
ниция произхожда от философската категория “противоречие”, 
описва един специален момент от преживяването на противо-
речието.[11] 

Конфликтът се определя като противоречие, борба, или напре-
жение между най-малко  две зависими една от друга страни, което 
настъпва, когато има реална или възприемана заплаха, или същест-
вува различие в желанията, мислите, отношенията, чувствата или 
поведението на тези страни. Конфликтът възниква поради несъв-
местими цели, недостатъчни възнаграждения или намеса на трета 
страна в постигане на целите. Страните са в позиция на противо-
поставяне, а не на сътрудничество. 
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2. Цел, Задачи и Хипотеза на настоящето изследване 
  
Целта на настоящата разработка е да се проучат конфликтите в 

Многопрофилна болница за активно лечение “ Св.Иван Рилски  
Разград “ АД, с оглед да се съдейства за тяхното  преодоляване с 
подходящи здравно – управленски подходи, методи и решения за 
подобряване климата на работа и качеството на предлаганата 
“здравна услуга”. 

В съответствие с целта на изследването се определят следните 
задачи: 

1/  Проучване на теорията за управление на конфликтите. 
2/  Проучване,  чрез социологически методи, на отношението 

на работещите в Многопрофилна болница за активно лечение “ 
Св.Иван Рилски  Разград “ АД към конфликтите. 

3/  Анализ и оценка на видовете конфликти в Многопрофилна 
болница за активно лечение “ Св.Иван Рилски Разград “ АД.  

Общата хипотеза на изследването е, че конфликтите в 
Многопрофилна болница за активно лечение “Св.Иван Рилски 
Разград “ АД, невинаги имат деструктивен характер. Ако се изгради 
система за установяване на причините и страните в конфликтите, 
съществуват реални възможности за определяне правилни подходи, 
методи и решения. Конфликтите могат да са коректив и двигател за 
развитие на институцията. 

 
3. Методика на изследването 
          
Данните за настоящото проучване са събрани чрез анонимна 

пряка индивидуална. Анкетата е изработена от автора на проекта и 
съдържа 43 въпроса от които 5 отворени и 38 затворени с 
възможност за 3-4 отговора.(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Анализът на резултатите от изследването се осъществи чрез 
описателни статистически характеристики. За онагледяване, полу-
чените резултати са представени в таблици и кръговидни и стъл-
бовидни диаграми. 

 
4. Резултати от проучването и дискусия 
 
Проучено е мнението на 80 работещи специалисти в МБАЛ 

Разград, разпределени както следва :  
- Хирургично отделение  - 6  лекари+ 7  медицински сестри; 
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- Вътрешно отделение - 4 лекари  + 6 медицински сестри + 3 
санитари; 

- Ортопедично отделение –3 лекари + 4 медицински сестри ; 
- Детско отделение -  5 медицински сестри ; 
- Ушно носно гърлено отделение - 4 медицински сестри + 2 

санитари; 
- Очно отделение – 3 медицински сестри; 
- Гастроентерологично отделение –3 медицински сестри ; 
- Отделение за недоносени деца – 3 лекари + 4 медицински 

сестри + 2 санитари; 
- Диспансерно психиатрично отделение - 5 медицински сестри; 
- Отделение по хемодиализа – 2 лекари +4 медицински сестри 

+ 2 санитари; 
- Дсипансерно пневмофтизиатрично отделение –4 лекари + 5 

медицински сестри + 3 санитари . 
 
Това са отделения с голяма натовареност на персонала и висок 

интензитет на работата. В три отделения има и сектори за интен-
зивно наблюдение на болните. По – голяма част от пациентите са с 
хронични, тежко протичащи заболявания и в не малка степен 
неличими. 

Проучването е проведено в периода  01.03.2012 г – 30.03.2012 
година. Мястото на проучването е Многопрофилна болница за 
активно лечение  “Св. Иван Рилски Разград” АД.  

Данните от проучването включват следните характеристика: 
възраст, длъжност, образование. 

Таблица 1  
Разпределение на изследваните лица по основни признаци 

(в брой и %) 
Основни признаци брой Отн.дял % 

25-35 г 8 10,0 
36-45 г 32 40,0 
46-55 г 26 32,5 
Над 55 14 17,5 

 
 
Възраст 
 
 
 общо 80 100,0 

Лекар 20 25,0 
Мед.сестра 42 52,5 
Санитар 11 13,75 
Друга 7 8,75 

 
 
Длъжност 

общо 80 100,0 
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Висше (магистър 
по медицина) 

20 25,0 

Висше(Управление 
здравни грижи) 

5 6,25 

Специалист 37 46,25 

 
 
 
Образование 
 
 
 

Друго 18 22,5 

 
От Таблица 1 се вижда разнородния състав на изследваните 

лица по възраст, длъжност и образование. В изследваната група 
преобладават медицинските сестри с образователно квалифика-
ционна степен -специалист. Възрастовата група на изследваните от 
36-45 г е най-многобройна с относителен дял 40,0%, а най-
малобройна е групата на младите 25-35 г ( 10,0%). Тези данни дават 
основание да  смятаме, че най-многобройната група е с най-голям 
трудов стаж и опит сред анкетираните. Интерес представлява 
групата на анкетираните с висше образование, но не медицинско. 
Сред тях 5 са на длъжност санитар. Тази констатация говори за 
наличие на конфликтогенен фактор от обективно естество – разлика 
в образованието при еднакво заемани длъжности. 

От анализа на резултатите от проведената анкета, относно 
конфликтогенните фактори в здравната организация на 80 изслед-
вани лица от Многопрофилна болница за активно лечение “Св.Иван 
Рилски Разград“ АД гр. Разград, се установи следното: 

От отговорите на въпрос №1 установихме, че 93,75% от 
анкетираните изразяват мнение,че са запознати с целите на органи-
зацията.Това са очаквани резултати,тъй като при постъпване на 
работа в МБАЛ всеки се запознава с целите и задачите,които 
изпълняват колективите работещи в организацията. За да се изисква 
добра работа от служителите е необходимо те добре да знаят какво 
ще се постигне с положения от тях труд.Добрите комуникативни 
отношения са предпоставка за добра работна среда без конфликтни 
ситуации.Именно запознаването с целите на организацията е част от 
програма на ръководството по управление на комуникациите. 
Съществува взаимовръзка между неинформираността и недобрата 
комуникативност,и възникването на конфликтна ситуация. 

От отговорите на въпрос №2 установихме,че същият висок 
относителен дял от анкетираните изразява мнение,че са запознати с 
длъжностна си характеристика.Този резултат е в унисон с горе-
изложеното,като стил и метод на работа на ръководството спрямо 
ново постъпилите членове на колектива. В проучване конфликто-
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генните фактори в болнична среда[4],авторите смятат,че основна  
причина за конфликт между лекар–сестра е незапознаването с 
длъжностната характеристика и от там неправомерно възлагане на 
задачи от страна на лекаря. 

От проведения анализ свързан с въпрос №3 се установи,че 
висок относителен дял на анкетираните дават отрицателен отговор 
52%. Повече от половината изследвани лица съобщават,че нямат 
приятелски  кръг в отделението,в което работят. Обяснението на 
този висок процент е, че самата работа (натовареността й, високата 
степен на ангажираност на медицинските специалисти при обгриж-
ване на болните) са пречка за създаване на приятелски взаимоот-
ношения в отделенията където работят. Влияние оказват и лично-
стовите качества на всеки от анкетираните. Докато 42,5% при-
надлежат към такъв кръг на взаимоотношения, тези, които са се 
определили като част от неформалните групи в колективите 
съставляват немалка част от анкетираните. Тази част дава основа-
ние да се смята,че съществуват макар и малки,макар и ненавсякъде 
неформални групи. Тяхното съществуване е добър атестат за рабо-
тата на цялата организация. Според Гена Грънчарова[10] неформал-
ните групи възникват по естествен начин в отговор на потребно-
стите от социално общуване,сигурност,принадлежност към общ-
ността и уважение. Изхождайки от гореизложеното може да се 
смята, че една солидна част от изследваните лица имат нужда от 
общуване с някой член на колектива. Принадлежността към група, 
осигуряваща сигурност, закрила и уважение е важен фактор. 
Именно за това голяма част от анкетираните принадлежат към 
неформални групи.   

Оговорите на въпрос №4 са показателни за осведомеността на 
формалния лидер относно неформалните групи. 58,75% от анкети-
раните отговарят,че въвеждането им в неформалния кръг е осъ-
ществено от формалния лидер респ.нач.отделение или старша меди-
цинска сестра. При 11,25% от изследваните това представяне се е 
провело от неформалния лидер. (Фиг. 1) Лидерът на формалната 
група е официално назначен от организацията,а лидерът на нефор-
малната група се изявява и доказва своите лидерски качества. 
Получените резултати от проведената анкета показват, че в голяма 
степен формалният лидер е наясно с неформалните групи в отде-
лението и може да контролира тяхното поведение с цел изпълнение 
на задачите на организацията. Но все пак съществуват и формални 
лидери, които не са заинтересовани от съществуването на нефор-
малните отношения.Формалният лидер е отговорен за коор-
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динирането и изпълнението на индивидуалните и организационни 
цели. Познаването на групите и  техния характер може да помогне 
на формалния лидер да се изправи ефективно срещу проблемите на 
групата.           

Според К. Дейвис: „Лидерството е умение да убеждаваш дру-
гите да се стремят към определена цел ентусиазирано. То е и този 
човешки фактор,който свързва групата и я мотивира.”  

 

ръководителя неформ.лидер неформ.лидер
 

 
Фиг. №1: Разпределение на относителните дялове на 
изследваните,според лицата въвели ги  в структурата 

          
Интерес предизвикват отговорите на въпрос № 5,57,50% от 

анкетираните лица дават отрицателен отговор, т.е. според тях 
формалният и неформален лидер не са едно и също лице. В 
идеалния живот щеше да се случи формалния и неформален лидер 
да са едно и също лице. Но в нашия свят изпълнен с разнообразие 
на видовете и ситуациите, това не е възможно да се случи. По-
добрият вариант би бил формалният лидер да се идентифицира в 
по-голям процент с неформалния,но това е мнението на изслед-
ваните. Повече от половината от тях ясно и категорично разгра-
ничават лидерите си. Но 23,75% от изследваните лица дават 
положителен отговор на този въпрос,т.е.те идентифицират като 
едно и също лице формалния и неформален лидер. (Фиг.2) Лидер-
ството е социален процес,при който един човек влияе върху 
поведението на другите. Оптималният вариант е съвпадение на 
двете фигури (формален и неформален лидер) в управлението, 
когато техните функции хармонично се съчетават. 
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Фиг. №2: Съвпадение между формален и неформален лидер 
            
На въпрос №6 73,75% от анкетираните съобщават,че при въз-

никнал проблем свързан с професионалните задължения се обръщат 
към формалния лидер на отделението. Лицето, което въвежда ново 
постъпилия работник в длъжност е формалният лидер,нормално е 
същият този работник да се обръща към овластения лидер за съвет 
и помощ при изпълнение на професионалните си задължения. Не 
малък процент (26,25%) са отговорилите,че при възникнал профе-
сионален проблем се обръщат за съвет към приятел. 

На другия полюс са отговорите на въпрос №7,52,5% от 
анкетираните се обръщат към приятел при необходимост от съвет 
по проблем отнасящ се до личността. Напълно резонно служебните 
взаимоотношения не би трябвало да се преплитат с личните и при 
възникване на проблем от личен характер е редно той да бъде 
решаван извън работното място. 17,5 % от тях се съветват с фор-
малния ръководител по лични проблеми. Сериозен резултат, гово-
рещ сам по себе си за авторитета на формалния ръководител –все 
пак той е и шеф и приятел – добро съчетание. Но интерес пред-
ставляват 26,25% от изследваните, които не се доверяват на никого 
в службата и предпочитат да си решат проблема сами или извън 
работното място (Фиг. 3). 

 

приятели никой форм.лидер семейство  
 

Фиг. №3: Обръщаемост на анкетираните за съвет 
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При анализ на получените резултати на въпрос № 8,35% от 
анкетираните са дали положителен отговор за съществуването на 
сблъсъци на неформалните и формални групи в отделенията,в които 
работят. Особено важно за избягване на конфликтни ситуации,при 
работа в екип,е ръководителят на екипа и членовете му да спазват 
някои общи правила като: уважение към другите,техните проблеми 
и потребности;насърчаване споделянето на идеи;изясняване на 
задачите с цел избягване на недоразумения;осигуряване на обратна 
връзка и особено важно е двете страни да слушат внимателно. 
Отговорите с положителен резултат водят до мисълта, че  поне едно 
от тези правила е нарушено и има предпоствки за възникване на 
конфликт. Не по-малко интересни са резултатите на отговорилите 
отрицателно, т.е. не съществуват сблъсъци на групите в отделе-
нията. Много добър показател за работата на формалния и нефор-
мален лидер (там където съществува) в посока обединяване на 
членовете в името на целите на организацията. 

Напълно в синхрон с отговорите на въпрос №8 са тези на 
въпрос № 9-42,33 % от анкетираните съобщават за съществуващи 
сблъсъци в другите отделения на болницата. Но пък 42% не са 
чували за такива проблеми и 15,67 % не могат да преценят. 
Получените резултати могат да се тълкуват по няколко начина: А –
съществуват сблъсъци на групи в отделенията на болницата.Тези 
сблъсъци стават достояние на другите колективи,като става ясна и 
причината за тях-всеизвестно е колко са бързи “безжичните 
телефони“. Б – в организацията съществуват сблъсъци, но члено-
вете на колективите не се интересуват от това,което става извън 
тяхното отделение. В – в организацията не съществуват сблъсъци на 
формални и неформални групи или поне не са известни на члено-
вете на другите групи.                  

Лидерството е способността да се изгради идея,вдъхновение и 
импулс у група хора. Те се интересуват от единството на идея-
вдъхновение-импулс. Истински ефикасния лидер съсредоточава 
всички усилия и действия,за да създаде това триединство, като 
използва различни умения. Според 50% от изследваните лица не е 
възможно те да са лидери на неформалните групи, към които 
принадлежат, но 35% от тях се идентифицират с лидера. Данните са 
много красноречиви за наличието на конфликтогенен фактор от 
субективен характер. (Фиг. 4) 
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Фиг. №4: Идентификация с неформалния лидер 
       
Отговорите на въпрос №11 са показателни за отношението на 

членовете на групите към техните неформални лидери. 40 % от 
изследваните лица определят своя неформален лидер като не много 
добър и неотговарящ на техните очаквания. Интересен е фактът, че 
тези, които не одобряват своя лидер на неформалната група, не 
пристъпват към действия да бъде той сменен или да създадат своя 
група. Това може да се тълкува като: “Удобно ми е в тази група, 
удобно ми е да критикувам,но не ми стиска да променя нещата. И 
защо ли трябва аз да вадя кестените от огъня, като може друг да 
свърши тази работа?“. 42,5% от анкетираните харесват своя нефор-
мален лидер и напълно одобряват неговите действия, насочени към 
осигуряване защита и сигурност на членовете на групата. 

Отговорите на въпрос №12 и №24 не са изненада,като се има 
предвид крилатата фраза на П. Славейков “Парице царице”. Какви-
то и морални стимули да се предлагат в организациите, каквито и 
социални придобивки да се извоюват,няма по-мощен стимул за 
работа и изпълнение на целите от адекватното възнаграждение. 75% 
от анкетираните лица не са удовлетворени от заплащането на своя 
труд. (Фиг. 6) Неудовлетвореността от материалното възнагражде-
ние е всеобщ проблем на цялата здравна система, но в МБАЛ това е 
много сериозен конфликтогенен фактор. При проучването прове-
дено в МБАЛ гр. Шумен анкетираните нареждат на трето място 
оскъдните материални средства като източник на конфликт (28%). 
Разликата е убийствена. В МБАЛ Разград на първо място се поставя 
материалното възнаграждение и тогава всичко останало. Но 25% от 
изследваните лица са доволни от своето възнаграждение. Този 
процент не е малък и е обнадеждаващ,относно зависимостта на 
изпълнението на задачите и материалните стимули. Тези, които са 
дали положителен отговор на въпроса са личности, издигнали се 
над материалната страна на живота и те са достигнали (според 
йерархията на човешките нужди на Маслоу [4]) четвърто ниво–
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Самочувствие – удовлетворени са нуждите им от чисто човешки 
потребности и сега се стремят към най-високото ниво на 
йерархията–Самоактуализация.  
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Фиг. № 5: Разпределение на анкетираните според заинтересоваността 
от крайните резултати на положения труд 

 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

да не от части

 
 

Фиг. №6: Удовлетвореност от възнаграждение за положен труд 
 
Несъвместимите възприятия или дейности създават конфликт. 

Това е съвсем очевидно,когато медицинските работници имат 
вярвания,ценности и цели,различни от тези на своите колеги, 
пациенти, посетители. Ценностните системи могат да влязат в 
конфликт при ситуации, когато се отнася до въпроси за прекратя-
ване на реанимация, употреба на наркотици и др. Личните цели 
често влизат в конфликт с организационните,особено по отношение 
на обезпечаването с персонал, съставянето на работни графици и 
създаване на работна атмосфера. При 33,75% от анкетираните не се 
среща сблъсък на ценностната им система с друга,но 36,25% от тях 
съобщават за такива сблъсъци. Относителният дял на отговорилите 
с положителен отговор на въпроса е много сериозен и показателен 
за наличието отново на конфликтогенен фактор от личностов 
характер. (Фиг.7) 
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Фиг. № 7: Съществуващи  сблъсъци на  ценностни системи 
     
Ценностната система на поколения българи родени и развили 

се като съзнателни личности преди 1989 г. е в противоборство с 
ценностната система на поколенията родени и израснали след тази 
година. В прехода към демокрация бяхме свидетели на тотален срив 
на една ценностна система и раждането на друга – брутална, 
нахална, корумпирана. В ход на тези мисли учудващо нисък е 
процентът на тези, които срещат сблъсъци с други ценностни 
системи. При тези, които не съобщават за сблъсъци, най-вероятно 
толерантността,търпимостта и разбирането са над всичко – това е 
много добър критерий за възможността да се преодолее възник-
ването на конфликт на основа сблъсък на ценностни системи.   

Повече от половината от анкетираните лица са дали положи-
телен отговор на въпрос №14 и №20. Съвсем логично е да се 
получат тези резултати, като се има предвид отговорите въпроси 
№1 и №2. 

10% от изследваните не изпитват раздразнение от факта, че 
може да се наложи да се преместят на друго работна място. Тези 
служители виждат възможност да се квалифицират допълнително 
на работно място,различно от това на което са били. Практиката на 
страните в ЕС в системата на здравеопазване е именно преместване 
на специалисти (там където има нужда от тях) от едно работно 
място на друго. Има се предвид медицинските 
сестри.Преместването на друго работно място предизвиква 
недоволство и раздразнение в 61,25% от анкетираните, 10%  
изразяват своето одобрение при преместване и 12,5% са 
раздразнени отчасти.Тези отговори са напълно в духа на отговорите 
на въпроса за възлагането на несвойствени задачи за 
изпълнение.При постъпване всеки член се запознава не само с 
длъжностната си характеристика,но и с новото си работно място и 
подписва Трудов договор за работа именно там,на това работно 
място,а не на друго или ако се наложи да бъде преместван. 
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Фиг. №8: Разпределение на анкетираните според отговорите на 
въпроса за неприязънта от преместване на друго работно място 

      
Разликата във възрастта между членовете на групите не е 

фактор, който би оказал влияние върху мотивацията на труд при 
изследваните. Това се доказва с получените резултати 67,5% 
отговарят с отрицателен отговор и 13,75% съобщават за раздраз-
нение от разликата във възрастта. (Фиг. 9) 

 

 
 

Фиг. №9: Разпределение на анкетираните според определението им за 
раздразнение от разликите във възрастта 

       
Анализирайки отговорите на въпроси № 16,17,18 се установи, 

че 53,75% от анкетираните са определили сблъсъците в отделе-
нието, че възникват на формална и неформална основа. Предвид 
параметрите на формалната и неформална група (различие в целите, 
различие в произхода,различно въздействие върху членовете на 
групите, различни подходи при осъществяване на комуникация и 
др.) е напълно резонен полученият резултат. Сблъсъците са на 
формална и неформална основа със средна степен на проявление, 
при това с рядка честота. Висок относителен дял от изследваните 
(50%) са определили възникващите конфликти на професионална 
основа,като по-тежки от останалите. Напълно разбираемо е като се 
има предвид разнородния състав на колективите. Ново постъпилите 
са в състояние да извършват грешки,които предизвикват раздраз-
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нение у останалите членове на групата. На второ място по тeжест се 
подреждат тези конфликти предизвикани от междуличностови 
отношения. Това е много деликатна област за повлияване. Ролята на 
лидерите и на двете групи (формална и неформална) трябва да 
положат усилие за предотвратяване на такива тежки конфликтни 
ситуации. Един такъв конфликт разстройва цялата система и 
нарушава обичайния ритъм на работа.  

При проведено проучване в МБАЛ Шумен за периода 01.09-
30.09.2011 г. на тема: “Причини за конфликти в акушерската 
практика и подходи за разрешаване”, на въпрос свързан с конфлик-
ти между акушeрките, 60% от анкетираните отговарят, че кон-
фликти възникват във връзка с работата и документацията, 40% 
съобщават, че такива възникват на личностна основа. При прове-
деното проучване в МБАЛ Разград 50% дават отговор за същест-
вуващи сблъсъци предизвикани от проблеми свързани с работата. 
Видно е, че и при двете проучвания неизпълнението на професио-
налните задължения води до сериозни причини за възникване на 
конфликт. 

                                                          Таблица 2   
Разпределение на силата и честотата  на сблъсъците 

сила честота Вид на 
сблъсъка Ниска 

степен 
Средна 
степен 

Силна 
степен 

Рядко Не 
винаги 

Винаги 

На формална 
основа 

 
16,25% 

  √   

На неформална 
основа 

  
15% 

  √  

На формална и 
неформална 
основа 

 
56,25% 

    √ 

        
От Таблица №2 се вижда,че съществуващите сблъсъци в 

структурата са смесица от формална и неформална основа и в голям 
процент винаги се проявяват. 

Незачитащото поведение може да създаде конфликт. Незачи-
тането е заплаха за рационалния диалог, то нарушава възприетите 
протоколи за взаимодействие между възрастни лица. Прекомерното 
самочувствие на по-младите членове на колективите,които се 
ползват с протекции, предизвиква раздразнение при 48,79% от 
изследваните лица. Сериозен резултат, който дава основание да се 
смята,че девиантното поведение на по-младите членове на групите 
е конфликтогенен фактор, чакащ само една искра за да се разпали. 
11% от далите отговор на въпроса съобщават,че поведението на 
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младите членове отчасти предизвиква у тях раздразнение и 37,50% 
съобщават,че не се дразнят. (Фиг.10) Получените резултати са 
добра основа да се смята,че там където е възможно да възникне 
конфликт между лице дразнещо се от девиантно поведение на по-
млад колега,ще се намеси трето лице, което проявява по-голяма 
толерантност и би помогнало за потушаване на конфликта.  

 

 
Фиг. №10: Раздразнение от прекалено самочувствие 

       
Стресът при работа може да бъде характеризиран с вредни 

физически и психически отзиви (депресия, безпокойство, умора, 
сърдечни заболявания и др.), настъпващи когато изискванията на 
работната среда или организацията на работа не съответстват на 
способностите,възможностите или потребностите на работника. 
Анализирайки отговорите на въпрос №21 се установи,че 52,50% от 
анкетираните не се повлияват от ежедневния стрес на работното 
място. Това е много добър показател, тъй като всеизвестно е,че 
стресът е в основата на всички проблеми и е сериозен конфлик-
тогенен фактор. Далите положителен отговор (31,25%) са сериозна 
по численост група. Това са анкетирани от всички категории 
персонал,а също и в различна възрастова група. Конфликтът води 
до стрес, страх, безпокойство и разрив в професионалните взаимо-
отношения. Нарастващият стрес за персонала е пречка за рацио-
нално използване на времето за предоставяне на качествени 
медицински грижи. Това води до увеличаване на разходите за 
грижите за пациентите и намалява ефективността от тях. 

Раздразнение от поведението на пациентите, които не спазват 
вътрешния ред са изразили 75% от анкетираните. Лекари, медицин-
ски сестри и пациенти са участници в процеса на здравеопазване и 
са поставени в една система – системата на здравеопазване. Тази 
система е изработила правила за поведение на всеки един от 
участващите в процесите и нарушаването на някои от тях е доста-
тъчно силна конфликтогенна ситуация. Едва 5% не се дразнят от 
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пациенти,които нарушават вътрешния ред на отделението,в което се 
лекуват.        

През м. 09.2011 г. в МБАЛ Шумен е проведнено проучване на 
тема “Причини за конфликти в акушерската практика и подходи за 
разрешаване”. В раздел Конфликти между акушерки и бременни 
жени и майки, на второ място като причина за възникване на 
конфликт е посочена“. Неспазване на вътрешния ред в отделе-
нието”– 50%. Очевидно е колко е голяма разликата в процентите 
при двете изследвания. Докато в МБАЛ Шумен половината от 
анкетираните се дразнят от незачитащото поведение на пациентите, 
то в МБАЛ Разград това са почти две трети от изследваните лица. 
Сериозен конфликтогенен фактор, при който само едно добро 
мениджърско управление би предотвратило сблъсъка. 

Семейните проблеми, които съпътстват всеки един от анке-
тираните не влияят на отношението им към пациентите при 75,5% 
от анкетираните.Много добър атестат за тези участници в анкетата. 
Това е показател,че те умеят да оставят проблемите си “зад вратата” 
и постъпвайки на смяна да се отдадат на пациентите и техните 
проблеми. Всеки, който се е отдал на медицината и е пристъпил 
прага на лечебно заведение е наясно,че всичко което не е свързано с 
лечебно-диагностичния процес е вредно за пациентите, а в болни-
цата се спазва основният принцип “Преди всичко не вреди”. Добре 
би било,ако процента на анкетираните дали отговор,че изключват 
семейните проблеми по време на работа е 100%, но в действи-
телност 7% от тях съобщават,че пренасят проблемите от къщи в 
работната среда и сами преценяват,че са непълноценни по време на 
работния процес. 

Получаването на незаслужено възнаграждение от колега, който 
не е много добър професионалист предизвиква раздразнение в 
65,5% от анкетираните. Изненада би бил резултат например ако 
65,5% не се дразнят от несправедливо полученото възнаграждение. 
Материалният стимул е движещата сила на процесите в организа-
цията. Получаването на парично възнаграждение от колега,който не 
е добър професионалист е сериозна конфликтогенна ситуация и 
възникването на конфликт на тази основа би бил огромен и разру-
шителен. В организацията влияние има добрият дух и разбира-
телство в  противен случай конфликтите ще са страшни. 

Конституцията на България дава право на всеки гражданин на 
страната да упражнява правото си на труд. В същия този фунда-
ментален документ са фиксирани и здравословните условия на труд. 
Задавайки въпроса за условията на труд, се очакваше да се получат 
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по-голям процент удовлетворени. Резултатите са показателни–75% 
от анкетираните не са удовлетворени от предоставените условия на 
труд. Ако не са създадени добри условия на работника да реализира 
своя трудов потенциал, не би следвало да се очакват постигането на  
добри резултати. Условията на труд са много съществена част от 
трудовия процес,в тях работникът прекарва по-голяма част от 
времето си. Ако тези условия са вредни за неговото здраве,то ще 
съществува недостиг на работна ръка, ако те не отговарят на 
вътрешните представи на работниците ще се създаде предпоставка 
за възникване на конфликт. Високият процент на неудовлетворени 
от условията на работното място е достатъчен показател за високата 
степен на конфликтност в организацията. В групата на удовлет-
ворените от условията на труд са 25% от изследваните. Тези хора са 
приели обстановката,в която се трудят за даденост и са се 
примирили с мисълта за промяна. Отчасти удовлетворени са 20% от 
изследваните лица–  това са група хора, които също са с потен-
циална възможност за създаване на конфликтна ситуация. (Фиг.11) 
Ако решат да се присъединят към групата на неудовлетворените то 
заплахата е сериозна.  
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Фиг. №11: Разпределение на анкетираните според  удовлетвореността  
им  от условията на труд 

      
Управлението на времето представлява използване на 

личностни и професионални средства и стратегии за гарантиране на 
това, че инвестирането в дейности води до постигане на желаната 
високоприоритетна цел. Настъпващите промени в системата на 
здравеопазване изисква от всички участници в процеса на пре-
доставяне на здравни грижи да се учат да управляват своето време. 
Анализирайки отговорите на въпроси №27 и №28 се установи,че 
75% от анкетираните лица не са удовлетворени от предоставените 
възможности за професионална реализация и повишаване на 
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квалификацията. По-голям брой на отговорилите с отрицателен 
отговор са медицински сестри. Напълно нормално. Съществуват 
различни форми на обучение, които предоставят възможност за 
повишаване на квалификацията. Голяма част от медицинските 
сестри се записват в тях,но проблемът е в заплащането. Всеизвестно 
е колко са ниски заплатите на медицинските сестри в България. 

Ръководството на болницата би трябвало да помисли върху 
проблема,ако не желае да възникне конфликт с разрушителен 
характер. Между другото, голяма част от медицинските сестри 
напускат страната и това е сериозен проблем на окомплектоване на 
системата със специалисти. Напускат млади и перспективни кадри 
по две основни причини: А – Ниско заплащане и Б - Невъзможност 
за израстване в кариерата и  професионална квалификация. 

Един от най-важните ресурси в работата на всеки работещ в 
здравеопазването е собствено време. Всеки индивид разполага с 
един  и същи брой часове в денонощието, седмично или годишно,но 
хората се различават значително по начина на управление на този 
незаменим ресурс,в личен и професионален план. Тези, които 
успяват добре да управляват своето време са по-продуктивни, по-
удовлетворени, по-малко изложени на стрес и в по-добро здравно 
състояние. Анализирайки получените резултати на въпроси №29 и 
№30 се установи,че 91,25% от анкетираните умеят да управляват 
своето време. Тези резултати са много добър атестат за изслед-
ваните лица – те са организирани,нищо не е в състояние да промени 
плановете им, трудно се поддават на стреса, по продуктивни са. 
Имайки предвид високия процент на управляващите времето си 
може да се направи извода,ч е в болницата като цяло няма лично-
сти, които да си пилеят времето,без основателна причина. 

Съвещанието е събиране на хора с цел обсъждане и решаване 
на проблеми, въпроси, подаване или събиране на информация. 
Планирането и ръководенето на съвещания изисква познания за 
властта, авторитета, влиянието, груповата динамика, комуника-
циите, вземането на решения и стиловете на лидерство и менидж-
мънт. Относително висок е делът (74,5%) на положителните отго-
вори на въпрос № 31. Очаквани резултати, като се има предвид 
гореизложеното. Този, който умее да управлява времето си не може 
да е удовлетворен от загубата на такова при провеждане на без-
смислени и безплодни съвещания. Интерес представлява  вътреш-
ната нагласа на онези,които са дали отрицателен отговор на въпроса 
(25%). Дали това са личности, които използват безсмислените 
съвещания за малко отдих от натовареността, или част от тях са в 
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онези 3,75%,които не могат ефективно да управляват времето си.  
Само човек, който не може да контролира своето време ефективно 
може да изрази задоволство от протяжни и безсмислени  
съвещания. 

Резултатите от отговорите на въпрос № 32, са показателни за 
това съществуват ли интриги в отделенията където работят анкети-
раните. 47,50% са дали положителен отговор, което означава, че 
съществуващите интриги и клюки са забележими и пречат на 
добрата атмосфера за работа. (Фиг.12) 22,5% не съобщават за 
наличие на такива. Високият процент на отговорили с положителен 
отговор е сериозна предпоставка за наличие на конфликтогенна 
ситуация от личностов характер.  
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не 
немога да преценя

 
 

Фиг. №12: Разпределение на мнението на анкетираните по въпроса за 
съществуващи интриги в отделението 

     
В съответствие с гореизложеното са получените  резултати на 

въпрос №33-57,5% от анкетираните са определили клюките и 
интригите,които съществуват в отделението,за незначителни и не 
следва да им се обръща внимание. Но 37,5% от изследваните лица 
съобщават,че тези интрижки им се отразяват зле и нарушават 
техния вътрешен комфорт и режим на работа за дълъг период от 
време. 

Висок относителен дял на анкетираните (63,75%) са дали 
положителен отговор на въпрос №34  и малко по-нисък процент 
(51%) са отговорили отрицателно на въпрос №35. От получените 
резултати може да се съди,че сблъсъците в организацията са отрити 
и “удари под кръста“ почти не се допускат. Може да се говори за 
управление на съществуващите сблъсъци. 

При анализа на въпрос №36 се установи,че голяма част от 
анкетираните (61,25%) отделят от времето си до 25% за да се 
справят със съществуващи интриги и сплетни, които ги засягат 
пряко. 21,25% отделят от времето си до 50 за същите неща и 3,75% 
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от изследваните отделят до 75% от своето време за противоборство 
на интриги и клюки. (Фиг.13) Ако се направи проста аритметична 
сметка колко фактически са загубите от работното време на 
тези,които отделят до 25% от времето си то се получава следното: 
Работната смяна е 7 часа, ако се отделя по 25% от нея за разправии, 
то това прави 3,5часа и остава чисто време за работа 3,5. Много 
сериозни резултати. Но при задаване на въпроса не е конкре-
тизирано кое време се ангажира – работното или личното –смятаме, 
че по-голяма част от загубеното време е от личното такова. Тези, 
които отделят до 50% от времето си трябва да преминават през 
обучителни програми за справяне с проблема, защото те не са 
работоспособни и пълноценни.  

 

до 25% до50% до 75%  
 

Фиг. №13: Загуба на време за противодействие на интриги 
              
При 58,75% от анкетираните преобладава мнението, че кон-

фликтите в отделението, където работят са причинени от проблеми 
свързани с личностовите качества на отделните членове на групата. 
16,25% са убедени,че конфликтите се дължат на въпроси свързани с 
професионалните задължения и 17,5 % считат, че материалните 
стимули са основни фактори за възникване на конфликти. При 
проучването проведено в МБАЛ гр. Шумен анкетираните нареждат 
на трето място оскъдните материални средства като източник на 
конфликт (28%). Но при тях водеща причина са сблъсъци е на 
професионална основа.            

В унисон на изложеното до тук са резултатите от отговорите на 
въпрос № 38.46,25% не смятат,че съществуват стимули за добра 
работа. След като се изрази неудовлетворение от материалното 
възнаграждение, от предоставените възможности за професионално 
развитие и повишаване на квалификацията, е нормално да  съще-
ствува и неудовлетворение от стимулите за добра работа. 28,75% са  
дали положителен отговор на въпроса. Това са отделения,където се 
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получават добри материални възнаграждения и е съвсем естествено 
да се изисква и по-добра работа от колективите. Мотивацията е 
сложен процес,изискващ солидни лидерски и мениджърски умения 
за творческо повишаване на продуктивността на индивидите. 
Мениджърите в здравните заведения се изправят пред предизви-
кателството да повишат  продуктивността и да снижат разходите за 
работна сила. Мотивацията може да се определи като състояние на 
ума,като схващане на лицето по отношение на дадена цел,което му 
придава енергия да действа,като процес на активиране на човеш-
кото поведение. 46.25% от изследваните отговарят,че липсват сти-
мули за добра работа в отделението, 28,75% са на друго мнение,а 
именно,че съществуват стимули за добра работа. Процентът на 
смятащите,че липсват добри условия за работа, респективно добра 
мотивация за труд е сериозен резултат,би трябвало да предизвика 
размисъл у всеки уважаващ себе си мениджър. 

Стилът на мениджъра отразява общия му подход,типичното му  
поведение и отношение към подчинените в процеса на вземане на 
решения и упражняване на власт. Научните познания в областта на 
мениджмънта и способността за тяхната концептуализация лежат в 
основата на ролята на мениджъра,за да може той да е модел на 
другите. Като стил на управление на ръководителя, 56,25% опре-
делят като демократичен – стил при който ръководителя се допитва 
до членовете на колектива, предоставя проект за решение, определя 
границите на задачите и кани групите да вземат решение, 25% 
определят своя ръководител като тоталитарен и 18,25% не могат да 
определят точно стила на управление на своя ръководител. 

                                                  Таблица 3 
Оценка на степента на конфликтност 

1 
Ниска 
степен 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Висока 
степен 

2 9 10 7 8 7 5 4 4 4 
  
От данните в таблицата е видно,че голяма част (58,96%) от 

анкетираните определят степента на конфликтност в отделенията  
където работят, като не особено висока – 3 степенна . 

 
От изложеното до тук се очертават три основни причини за 

възникване на конфликт в МБАЛ:  
1.   Неудовлетвореност от предоставените възможности за 

професионално развитие и повишаване на квалификацията; 
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2.  Неудовлетворение от материалното възнаграждение; 
3.  Евентуално преместване на друго работно място. 
 
5. Заключение 
         
Конфликтът винаги е потенциален елемент на работната среда. 

Той е част от живота на индивидите и организациите и възниква в 
резултат на сложни човешки взаимоотношения. Конфликтът се 
поражда от това,че всяко лице е уникално същество и притежава 
ценностна система, философия, структура на личността, предпо-
читания и стил. Конфликтът се отнася до игнориране стойността на 
индивида – чувството да си пренебрегнат, да си приеман за 
даденост, да си третиран като слуга,да си недооценяван,да си 
претоварван. В такива ситуации чувствата прерастват в гняв и 
ярост. Индивидът изпада в мрачно настроение,започва да спори, да 
воюва. Това влияе върху работата, намалява продуктивността, 
допускат се грешки. 

Конфликтът може да бъде позитивен източник на енергия и 
творчество. Той може да бъде конструктивен,когато е управляван 
правилно. Иначе конфликтът може да се превърне в дисфункцио-
нален и разрушителен, поглъщащ енергия и намаляващ както лич-
ностната, така и организационната ефективност. Ролята на менид-
жърите на всяко ниво в МБАЛ Разград е в създаване на климат за 
продуктивна работа. 

Основните причини за конфликт в болницата се очертаха в 
направения анализ на резултатите от проведената анкета, сред част 
от членовете на колективите работещи в институцията. 

За да се преодолеят тези причини е необходимо ръководството 
да изработи проекти за справяне и управление на всяка една от 
причините. 

1) Като първа стъпка се препоръчва подобрение на комуника-
циите. Въпреки,че в проведената анкета не съществува въпрос 
свързан с комуникациите, логично е там където има проблем и 
конфликтна ситуация да съществува скъсана връзка на комуника-
ции. Комуникациите играят важна роля за поддържане на здраво-
словна среда. За насърчаването им трябва да се знае:да се обучава 
всеки в ефективна комуникация; да се предоставя всеобхватна 
фактическа информация на всяко лице; да се отчитат всички 
аспекти на дадена ситуация. В процеса на промяна на общуването 
би могло да се ангажират както формалните, така и неформалните 
лидери, дори тяхната активност би била по-полезна и ефективна. 
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Като важни мерки насочени към подобряване на  комуника-
циите могат да се посочат: Организиране на семинар на тема 
“Комуникациите в управленската дейност”– като участници  в 
него задължително да се включат мениджърите на всички нива; 
Организиране на работни срещи и дискусии по проблеми свързани с 
общуването; Участие на работещите в професионалното  разви-
тие чрез: Насърчаване участието на работещите при вземане на 
решения и зачитане на предложенията им; Организиране на авто-
номни работни групи; Провеждане на квалификационни курсове 

2) По отношение на втората причина за възникване на 
конфликтна ситуация,необходимо е промяна във финансирането на 
институцията. Досегашният модел на финансиране от един източ-
ник доказа своята неефективност поради ред причини-една от 
основните-недостатъчното финансиране на дейностите по клинични 
пътеки.Тази втора подред причина за конфликтност е по-скоро от 
организационно-управленски характер, отколкото от законодателен. 
Има вътрешни резерви,които могат и трябва да се използват: 

- Обективно разпределение на възнагражденията – всеки да 
получи според изработеното; 

- Допълнително стимулиране на колективи, които са осъщест-
вили разумни икономии на средства за издръжка; 

3) Третата причина за възникване на конфликтна ситуация би 
могла да се управлява чрез стратегии като :  

-  Насърчаване чрез стимулиране на служители, които по 
собствено желание се преместват на друго работно място в рамките 
на организацията; 

- Организиране на семинар  на тема “Ротация на дейностите с 
цел разширяване на уменията”; 

-  Промяна в мисленето в посока смяна на работното място, 
чрез ежемесечни беседи и дискусии по работните места. 

Счита се, че набелязаните мерки за преодоляване на причините 
за конфликти са изпълними и реалистични. 

В заключение е необходимо да се отбележи,че умелото 
управление на конфликтите ще доведе организацията като цяло до 
мечтаните резултати,а също и до подобряване на материалните 
стимули. Въпреки всички трудности,свързани с реформиращата се 
здравна система (вече толкова дълги години), всеки уважаващ себе 
си мениджър трябва да познава причините за възникването на 
конфликти в своята организация  и да умее да превръща силата на 
конфликтите от разрушителна в градивна. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1-ТЕСТ 
 
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА 

ВЪЗНИКВАНЕ  НА КОНФЛИКТ В МБАЛ “ Св.ИВАН РИЛСКИ 
РАЗГРАД “ АД 

 
1. Запознат ли сте с целите(задачите)на организацията? А. 

Да  Б.Не  В. Не мога да преценя 
2. Запознат ли сте с длъжностната си характеристика? А. 

Да  Б. Не  В. Не мога да преценя 
3. Имате ли приятелски ( неформален ) кръг в отделението? 

А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
4. Кой Ви запозна с  неформалните (приятелски)отношения 

в отделението? 
А. Ръководителят Б. Неформалният лидер (този, който 

ръководи приятелските групи)В. Друг  
5. Според Вас формалният и неформален лидер са едно и 

също лице: А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
6 .Когато имате нужда от съвет по професионални 

проблеми към кого се обръщате?................................................... 
7. Когато имате нужда от съвет по лични проблеми към 

кого се обръщате?.................................................................................. 
8. Според Вас съществува ли сблъсък на неформалните 

(приятелски) групи организацията (отделението),в която 
работите? А. Да  Б. Не  В. Не мога да преценя 

9. Чували ли сте за сблъсъци в други отделения на 
болницата?А. Да  Б. Не  В. Не мога да преценя 

10. Според Вас,Вие можете ли да бъдете лице на 
неформална група в организацията (отделението)? 

А. Да. Б. Не В. Не мога да преценя 
11. Според Вас лидерът на неформалната група,към която 

принадлежите, е много добър А. Да Б. Не  В. Не мога да преценя 
12. Интересуват ли Ви крайните резултати от свършената 

работа и възнаграждението за тях?  
А. Да  Б.Не  В.Отчасти  Г. Не мога да преценя 
13. Вашата ценностна система среща ли сблъсък на друга 

такава в организацията (отделението)? 
А. Да Б. Не В.От части Г.Не мога да преценя 
14. Неприятно ли Ви е,ако Ви възложат да изпълнявате 

дейност,която не би трябвало да изпълнявате?  
А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
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15. Оказва ли влияние върху Вашата мотивация разликата 
във възрастта между Вас и другите членове в отделението? 

А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
16. Съществуващите сблъсъци в отделението,където 

работите са на: 
А. Неформална основа Б. Формална и неформална основа  

В.Не съществуват сблъсъци 
17. Определете силата и честотата на сблъсъците във 

Вашето отдел. 
 

сила честота Вид на 
сблъсъка Ниска 

степен 
Средна 
степен 

Силна 
степен 

Рядко Не 
винаги 

Винаги 

На формална 
основа 

      

На 
неформална 
основа 

      

На формална 
и 
неформална 
основа 

      

 
18. Кои са според Вас по-тежките конфликти?....................  
19. Дразни ли Ви прекомерното самочувствие на по-

младите членове, които се ползват с протекции? А. Да Б.  Не  В. 
Отчасти 

20. Предизвиква ли у Вас раздразнение и недоволство 
факта, че Ви преместват на друго работно място? 

А. Да Б.Не В.Отчасти  Г.Не мога да преценя 
21. Влияе ли стресът,на който сте подложени ежедневно, на 

отношението Ви към другите членове на организацията 
(отделението)? А. Да   Б. Не  В. От части  Г. Не мога да преценя 

22. Дразни ли Ви поведението на пациенти, които не 
зачитат правилата за вътреншия ред на организацията 
(отделението)? 

А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
23. Влияят ли семейните Ви проблеми върху отношението 

Ви към пациентите?А. Да  Б. Не  В. От части  Г. Не мога да 
преценя 
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24. Удовлетворени ли сте от материалното възнаграждение 
на Вашия труд?А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 

25. В какви случаи се дразните, когато Ваш колега 
получава по-високо възнаграждение? А.Когато е заслужено (По-
добър професионалист от Вас) Б. Когато е незаслужено (Ви сте по-
добър професионалист)  В. Не мога да преценя 

26. Удовлетворен ли сте от условията на труд в органи-
зацията? А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 

27. Удовлетворен ли сте от предоставените възможности за 
професионално развитие? 

А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
28. Удовлетворен ли сте от предоставените възможности за 

повишаване на квалификацията? 
А.Да  Б.Не  В.Отчасти  Г.Не мога да преценя 
29. Добре ли е организирано Вашето време? А. Да  Б. Не  В. 

Отчасти  Г. Не мога да преценя 
30. Контролирате ли Вашето време? А. Да  Б. Не  В. Отчасти  

Г. Не мога да преценя 
31. Дразните ли се от скучно и протяжно протичане на 

съвещания? 
А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
32. Има ли клюки и интриги в отделението, където 

работите?А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
33. Как се отразяват клюките на изпълнение на 

професионалните Ви задължения?................................ 
34. Конфликтите според Вас са под форма на открити 

сблъсъци А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
35. Конфликтите според Вас са под форма на “удари под 

кръста”! А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 
36. Каква част от времето си губите за противод. на клюки, 

интриги, които Ви засягат? А.до25% Б.до50% В.до75% Г до100% 
37. Ако трябва да обобщите причините за конфликти в 

отделението, в което работите,как бихте ги подредили по 
здначимост? А. По професионални въпроси  Б. По проблеми 
свързани с характера на членовете на групата В. Свързани с 
материалното възнаграждение Г.  Свързани със стила на управление 

38. Според Вас съществуват ли стимули за добра работа в 
организацията? А. Да  Б. Не  В. Отчасти  Г. Не мога да преценя 

39. Какъв стил на управление прилага Вашия ръководител 
А. Стил на тоталитаризъм (ръководителят контролира всичко)  Б. 
Стил на демократизъм (ръководителят се вслушва в мнението на 
подчинените си) В.  Стил на самоуправление( действие на самотек) 
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ОЦЕНЕТЕ ПО 10- балната система степента на конфликтност 
1 
Ниска 
степен 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Висока 
степен 

          
 
40. Пол  Ж.   М. 
41. Възраст  25-35 години  36-45 години 46-55 години  над 56 

години 
42. Длъжност А. Лекар Б.  Медицинска сестра  В.  Санитар  Г.  

Друга 
43. Образование А. Висше (магистър по медицина)  Б. Висше 

(управление на здравните грижи)  В. Специалист Г. Друго 
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„ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ” И СПЕЦИФИЧНИ 
РАЗСТРОЙСТВА В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ 

УМЕНИЯ 
 

Ирена Иванова 
ВСУ “Черноризец Храбър“, гр.Варна, България, 

reni_angelowa@abv.bg 
 

Ключови думи: четене, правопис, аритметични умения, трудности, 
препоръки 

 
1.ВЪВЕДЕНИЕ 
 
В процеса на педагогическото общуване възникват и се 

утвърждават два вида взаимоотношения: между възпитател и 
възпитаници (по вертикална линия) и между самите учащи се (по 
хоризонтала) – делови, лични и междуличностни.  

Специфично за взаимоотношенията в ученическия колектив е, 
че са органически свързани с възпитателните отношения. Когато по 
вертикална линия възникват смущения и разстройства, те често се 
пренасят и във взаимоотношенията между учениците. Ако учител 
проявява например агресивност или несправедливост спрямо учени-
ци, такова поведение може да се имитира от негови възпитаници в 
сферата на общуването им със съученици. 

Резултатността и качеството на педагогическата дейност 
зависят от нейната възпитаваща, развиваща, стимулираща и форми-
раща роля. Сред учащите се има успяващи във всички класове и по 
всички дисциплини, но има и такива, които се затрудняват, страдат 
от неуменията си да усвоят законите, формулите, теоремите, 
правилата, текстовете и да ги приложат в практическата си дейност. 

Изоставането в училище, оставането на поправителни изпити и 
лятна работа, повтарянето на класа са нежелателни педагогически 
явления. Те създават психологически, педагогически, икономиче-
ски, нравствено-естетически проблеми не само за детето, но и за 
семейството му и обществото като цяло.  

Причините за изоставането и неуспеваемостта са свързани с 
позицията на ученика и неговото отношение към учебните ангажи-
менти. Могат да бъдат както причини, произтичащи от личното 
отношение на детето- липса на интерес към учението и училището, 
нежелание за учение, неприемливо поведение, незаинтересованост, 
бягства от учебни занятия конфликти със съученици и учители, така 
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и причини, при които изоставането и неуспеваемостта не зависят 
непосредствено от обучаемия - лоша възпитателна атмосфера в 
семейството, негативно отношение на родителите към училището и 
отделни учители, продължително боледуване, психологически, 
педагогически и методически грешки от страна на учителите, 
различни недостатъци в процеса на обучение. 

При всички конкретни случаи на деца с образователни 
трудности е необходимо да се прави грижливо проучване, тъй като 
всеки от тях е уникален и се определя от общата закономерност за 
индивидуалните различия. Проучването се отнася преди всичко до 
здравното състояние на индивида, за да се установи дали има 
предимно медицински, или психолого-педагогически, или социален 
проблем. Почти във всички случаи тези три страни са тясно 
свързани, в някои от тях доминиращо място заема една от тези 
страни, но винаги се налага комплексно изследване на конкретния 
случай. Диагнозата се основава на грижливо извършена диферен-
циална диагноза. Чрез нея се установява дали детето има някакво 
соматично или психическо заболяване, или страда само от едно 
временно отклонение от нормата. От това се определя дали то е 
обект предимно на медицински или педагогически грижи. 

При психологическото изследване на детето на първо място 
трябва да се установи равнището на умственото развитие, за да се 
разбере дали има данни за нарушения в него.Необходимо е да се 
приложат обективни методи за измерване на интелигентността, с 
които разполага съвременната психология. 

Психологическото проучване на проблемните деца се насочва 
към съставяне на цялостна характеристика на детето, която съдържа 
не само биографични данни, но и резултати от наблюденията и 
специалните изследвания върху интересите, наклонностите, способ-
ностите, проявените слабости или дарования, емоционалните, 
волевите особености, темперамента, характера и по-специално ако 
има някои необичайни проявления. Използват се материали от 
дневниците на родителите, както и на самите подрастващи. 

Въз основа проучванията на особеностите у всяко дете се 
изграждат и съответните учебно-възпитателни мерки. 

Нарушенията в четенето и писането затруднява обучението. 
Причините са няколко: забавено умствено развитие (което не вина-
ги е налице), често боледуване и обща слабост, нарушение на лате-
рализацията (ляво–дясно) , нарушения в зрителния анализатор при 
ориентиране в пространството, както и на слуховия и двигателния 
анализатори, общи емоционални смущения. За преодоляване на 
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тези недостатъци в четенето и писането може да се допринесе, от 
една страна, чрез специални лечебни мерки, ако има увреждане на 
анализаторите, и от друга, чрез системна корекционно-възпитателна 
работа в училището. Помага предоставянето на интересни книги за 
четене, които отговарят на възможностите на детето. Важно е да се 
прибегне до помощта на логопед, за да се намерят причините за 
дефекта и се вземат мерки за тяхното отстраняване. 

 
2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 
     
В педагогическата практика отдавна е налице проблемът с 

учениците в общообразователните училища, които изпитват затруд-
нения в процеса на учене. Тези трудности предимно се наблюдават 
при изпълнение на конвенционалните инструкции на учителя и при 
овладяването на съответните образователни програми.  

За тези ученици има различни наименования – от „трудни 
деца”, „деца със задръжки в психо-физическото развитие” до „деца 
с обучителни трудности”.  

 
* В цялостната определеност на обучителните трудности се 

включват четири базисни елемента: 
1/ От първостепенно значение е факторът „несъответствие 

между потенциала за учене и актуалното ниво на учене”, като тези 
несъответствия могат да се демонстрират в една или повече 
академични способности. 

2/ Нарушенията на способността за учене не са директен 
резултат на сензорни нарушения, умствена изостаналост или 
емоционални разстройства. 

3/ При нарушенията на способността за учене не се възприема 
и/или интерпретира актуално постъпващата информация поради 
проблеми в реализацията на психичните процеси. 

4/ Тази позиция е свързана с дисфункцията на централната 
нервна система. От една страна, няма тъканни увреди, а от друга – 
поведението при обучителни трудности наподобява поведение, 
характерно за мозъчни увреди.  

   
* Обучителните трудности са отделно нарушение със 

собствена характеристика, които изключват зрителните, слухо-
вите и моторните нарушения, емоционалните разстройства и 
умствената изостаналост. Те могат да се дефинират като: 
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- общи – презентирани са в двигателното и когнитивното 
развитие, в поведението и в социалните релации; 

- специфични – свързани са с особеностите в развитието на 
висшите корови функции: гнозис, праксис, памет, мислене, кодира-
не и декодиране на информацията, речта. 

           
При обучителните трудности обикновено не е налице 

самостоятелен, т.е. единичен проблем, а се наблюдава комбинация 
от проблеми. И при общите и при специфичните обучителни труд-
ности, е необходимо да се анализира въздействието, което са 
оказали или оказват : 

1/ факторите на околната среда – недостатъчната отзивчивост и 
ангажираност на родителите към проблемите на детето; отрица-
телните практически модели към децата; отсъствие на подкрепа и 
поощрение на децата; несъответствие между очакванията и детски-
те възможности за постижения; стрес в следствие на семейната 
среда или влиянието на институционалните факторите при обгриж-
ване на детето; 

2/ биологичните фактори – хронични условия, провокиращи 
продължително лечение; прекарани неврологични увреди – мозъчна 
травма или заболяване; лечение; 

3/ психологическото приспособяване – мотивация, неприем-
ливо поведение, несъобразяване, зависимости; други поведенчески 
проблеми – негативни или хиперактивни позиции, психосоматични 
оплаквания; дефицит на социални умения и липса на социална 
перцепция; неадекватна, по-често ниска самооценка; липса на 
активност; 

4/ когнитивните /невропсихологичните/ умения – дефицит в 
овладяването на езика, вниманието, перцептивно-моторните спо-
собности, паметта и абстрактното мислене; дисфункции при из-
пълнение на планиране, организация, стратегии за учене или 
проблеми, свързани с вземането на решения; 

5/ академичните /училищните/ постижения – дефицит на 
академичните постижения, неуспехи в съревнования, извършване 
на дейности без съобразяване със способностите. 

 
2.1. ДИСГРАФИЯ 
         
Дисграфията е специфично нарушение на процеса на писане и 

се наблюдава както при деца, така и при възрастни, но най-често 
при лица от мъжки пол. Проблемите при писане най-често се 
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демонстрират в бавно осъществяване на процеса, в пространствени 
неточности – огледално или деформирано изписване, много големи 
или много малки знаци, в зрително-пространствено-двигателни 
грешки – неточна посока, неспазване на хоризонталната линия, 
много силен или много слаб натиск и съответстваща плътност на 
изписваните знаци. 

Проблемите при дисграфия са свързани предимно с възмож-
ностите за овладяване и реализиране на процеса на писане, както 
овладяването на други символни системи /математически символи и 
понятия, музикални елементи/ може да не бъде засегнато. 

Специфичните симптоми на дисграфия са: - спазми на 
пръстите при поставена цел на писане; смесване на много големи ли 
много ситни графични знаци в текст; смесване на печатни и 
ръкописни графични знаци /предимно букви/ в текста, поради което 
той изглежда нечетлив; намаляване скоростта на писане при писане 
на по-дълъг текст; честа необходимост от вербални ключове и 
вокализация; неосъществяване на мониторинг върху писането, 
докато ръката изписва буквите; бавно осъществяване на последо-
вателност при писането; неправилна посока на писмените знаци и 
номера – огледално писане по вертикална и/или хоризонтална 
линия; много силен или много слаб натиск; “вдървена” или “схва-
ната” ръка при писане; неправилно хващане на инструмента за 
писане /с два пръста или с цялата длан/; много голям наклон спрямо 
хоризонталната линия; невъзможност да следва хоризонталната 
линия; затруднения при пространственото оформяне; бедна органи-
зация на страницата и/или на текста; нечетлив почерк. 

Не могат да се определят като дисграфия: - бавното писане; 
писането на букви с относителна неравномерност като големина; 
писането с визуално-моторно забавяне; писането с разливане на 
мастило на отделни букви или генерално; мързеливото писане; 
липсата на опитност; разсеяността при писане. 

    
*Най-разпространени са следните форми на дисграфията: 
1/ Артикулаторно-акустична дисграфия – детето пише така, 

както произнася съответните фонеми. 
2/ Акустична дисграфия – недостатъчно устойчиво или липсва-

що разпознаване на акустично близки звукове по слухов път. 
3/ Оптическа дисграфия – затруднено зрителното различаване 

на графичните знаци. 
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4/ Аграматическа дисграфия –не е сформирана системата от 
граматични правила и това се демонстрира и в писмената форма на 
академично и социално функциониране. 

5/ Анализ-синтезна дисграфия – възниква при нарушения на 
езиковия анализ-синтез или при диференцирането на думите в 
изречението, на сричките и фонемите. 

 
2.2. ДИСЛЕКСИЯ 
           
Дислексията е обучително затруднение, което отначало се 

демонстрира като трудност в четенето, а по-късно – с грешен 
звуково-буквен анализ и с липса на лекота при манипулирането с 
писмената форма на речта. Състоянието в същността си не се дължи 
на интелектуална неадекватност, липса на социално-културни 
възможности или неправилни методи на обучение, както и на 
познат структурен мозъчен дефект, това е специфично нарушение 
на съзряването, което клони към намаляване с израстването при 
подходяща помощ.  

При дислексията като проблем на езикова компонентност най-
често се наблюдават следните симптоми: - замяна и смесване на 
фонетично близки или графически сходни знаци; побуквено или 
сричково четене; изменение на звуково-сричковата структура на 
думите; нарушено разбиране на прочетен текст; аграматизъм при 
четене на граматически правилно написан текст. 

Дислексията е проблем, демонстриращ се не само при деца, но 
и при възрастни; не само при четене на плоскопечатен, но и при 
четене на релефен шрифт.  

Спрямо проявлението и от гледна точка на нарушените 
операции на четене, Лалаева разделя дислексията на :  литерална 
/неспособност или трудно усвояване на буквите/ и вербална /трудно 
четене на думите/. 

1/ Фонематическа дислексия –наблюдават се грешки като 
побуквено четене, нарушена звуково-сричкова структура на думите 
/пропускане на съгласни при думи със струпани съгласни, добавяне 
на гласни, замени на гласни и на съгласни. 

2/ Семантическа дислексия – нарушен е процесът на разбиране 
при правилно и плавно четене, но може да се прояви и като 
нарушение на разбирането при четене по срички, на цели думи 
/синтетично четене/, изречения.  
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3/ Аграматическа дислексия – налице е аграматизъм /непра-
вилно съгласуване и членуване, неточно използване на глаголни 
времена/.  

4/ Оптическа дислексия – нарушено е графичното опознаване и 
разпознаване. Променят се позициите на еднакви елементи в 
пространството /т-г; н-и-п; т-ш/, допълнителните елементи се 
изопачават /л-д; о-а/ или се смесват елементи от различни букви в 
една /м-л; р-в;м-н-п/, огледално изписване. Нарушеното, изолирано 
разпознаване и дискриминация на буквите представя литерална 
оптическа дислексия, а нарушеното четене на думи - вербална 
дислексия.  

5/ Мнестическа дислексия – характеризира се с трудно 
опознаване и усвояване на буквите и недиференцирани замени - 
децата не разпознават букви, пропускат ги или дори пропускат цели 
думи, не могат да възпроизвеждат поредица от букви или думи, 
което се демонстрира особено ясно при звуково-буквеното шифри-
ране и дешифриране. 

6/ Тактилна дислексия – проявява се при деца със слепота. 
                        
2.3. ДИСКАЛКУЛИЯ  
           
“Дискалкулия” означава трудности при изпълнение на матема-

тически операции или “математически затруднения”, или “специ-
фични обучителни трудности в математиката”. Често се използва и 
терминът “дискалкулия-синдром”. Типичният дискалкулия-син-
дром се демонстрира предимно в областта на математиката. Хората, 
които имат проблеми с математически пресмятания, имат и други 
характеристики, и други симптоми. Хората с този синдром могат да 
четат, да разбират, да работят по решаване на проблеми, но вместо 
да запомнят и изработват материали, те мистериозно забравят, 
понякога дори в рамките на един час. Често проявяват тревожност 
или се фрустрират при неуспехи с боравене на математическа 
информация, въпреки че имат отлични постижения с четенето 
/включително и с четенето с разбиране/ и в други научни области. 

Обикновено при дискалкулия се наблюдаватпространствена 
дезорганизираност, проблеми с паметта по отношение на арит-
метични стойности и свръх тревожност, когато се налага да пресмя-
тат цифри, да изчисляват сметки или да извършват математически 
действия. Другите ясно открояващи симптоми са: Трудности с 
изписването на числата в последователен ред; Поставяне на числата 
отзад напред или разбъркано; Проблеми с използването на 
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калкулатор за решаването на задачите; Проблеми с пресмятането на 
даден резултат – прибавя или изважда числа, както и с научаването 
и използването на таблицата за умножение; Избягване на матема-
тически задачи или недоволство от домашни задачи по предмета; 
Трудности с разпознаване на астрономичното време, както и с 
разпределянето на ангажиментите във времето; Проблеми с паметта 
по отношение на математическите знания; Пространствена дез-
ориентираност и често изгубване; Проблеми със запомняне на 
числата и на даден резултат. 

В зависимост от това какъв точно тип трудности в матема-
тиката среща детето, дискалкулията може да бъде няколко типа: на 
последователността; на развитието; на оперативната памет; на 
вербалните действия или акалкулия (този тип е харектерен за 
късния етап от живота, обикновено след мозъчна травма или 
инсулт). 

Въпреки, че няма лечение за дискалкулията,съществуват мето-
ди, които могат да улеснят справянето на детето с проблема. 

От съществено значение е да се предприеме активен подход 
към състоянието, да се познават силните и слаби страни на малкия 
„пациент”, както и способностите му да се учи и да усвоява нещата 
от заобикалящата го среда. 

Само така ще може да се изгради един детайлен план на 
действие, който да създаде по-добри условия за разбиране.И тъй 
като дискалкулията може да се прояви под различни форми, също 
толкова важно е да се открие областта, в която детето изпитва 
затруднения с математиката, проблемът да се изолира и да се 
провеждат повече практически упражнения в тази насока – както в 
класната стая, така и у дома.  

 
2.4. НЕВЕРБАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ/ НОТ / 
        
Учениците с НОТ не подлежат на специално обучение – дори 

по индивидуални образователни програми. Често диагнозите, които 
се отнасят към тях, са дефицит на вниманието или хиперактивност. 
Тези ученици демонстрират активен експресивен речник, много 
говорят, рано започват да четат и спелуват, вербалната информация 
се запомня и използва много добре. Приема се, че учениците имат 
проблеми от друго естество – емоционални или поведенчески 
проблеми, но най-често НОТ не се разпознават от учители и други 
специалисти, което може да доведе до появата на депресия и/или 
тревожност.  
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Децата с НОТ много често се етикират като деца с “пове-
денчески проблеми” или деца с “емоционални нарушения”. Като 
НОТ са специфичен тип обучителни трудности, които афектират 
детския академичен прогрес, социалното и емоционалното раз-
витие.  

Синдромът на НОТ е комбинация от обучителни, академични, 
социални и емоционални проблеми. Повечето деца с обучителни 
трудности нямат проблеми в емоционалното и социалното развитие. 

         
* Специфични характеристики при НОТ 
1/  Визуално-пространствени характеристики 
налице е проблематичност с визуалните представи, бедни 

визуални спомени; 
проблеми с пространствените връзки, с разпознаването, с 

визуално-пространствената организация; 
фокусирането в детайлите е върху това как изглеждат, а не 

върху “тоталната картина”;имат бедна визуална памет, не могат да 
си спомнят какво са видели или учили; служа си с етикирани мерки 
за околната среда; затруднена е координацията на визуалните 
процеси с моторните; 

необходимо е вербализиране с етикети на всичко, което е 
около тях; трудно намират път към ново място; налице са лимити-
рани изисквания за комфорт на околната им среда; 

2/ Моторни характеристики 
Елементарните движения във всекидневието се извършват 

трудно или са невъзможни – не могат да дъвчат дъвка, да карат 
колело, да тупкат и да ритат топка, когато скачат към баскетболен 
кош /волейболна мрежа/ не могат да се приземят успешно на двата 
си крака. Трудно координират двете страни на тялото си, когато 
скачат дълъг или висок скок. Трудно боравят с нож и вилица. 
Трудно държат молив, като най-често натискат много силно и 
писането на ръка е бавно или невъзможно. Невъзможно е да се 
научат да си завързват обувките /важен патологичен знак/. 

3/ Академични характеристики 
- проблеми при четене и писане – трудно овладяват фонетичен 

код; трудности при четенето с разбиране на абстрактни текстове; 
затруднен ръкопис; проблемно спелуване; четат точно и плавно, но 
се затредняват да отбележат основните точки в прочетеното; 
изпитват трудности при пространствена ориентация. 

- проблеми при математически операции – затрудняват се къде 
се поставя числото наум; затрудняват се при дълго делене; трудно 
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овладяват математически термини и разбиране; затрудняват се при 
разбирането на условни задачи; затруднения при смятането; имат 
проблеми с определянето на посоката, подреждането по номера и 
разбирането на пространствени концепти. 

- добри вербални способности – бедни синтез-умения; бедни 
възможности за промяна; неразпознаване на сарказма; уникални 
езикови умения /”коктейлна реч”/. 

- географски проблеми – трудно разчитат карти и трудно 
намират определен път около сграда или град. 

- проблеми с абстрактното мислене – трудно вземат решения; 
проблеми с разбирането и казването на времето; затруднения при 
тестови отговори от учебното съдържание; текста се декодира 
плавно, но се затрудняват с разбирането му; трудно разбират казус-
но-следствени и ефективни връзки. 

- проблеми с вниманието – разсеяни, трудно се концентрират; 
веднъж изглеждат хиперактивни, а друг път апатични и вяли; нямат 
чувство за време; затрудняват се да оцветяват, да подреждат 
логически, да показват определено място от страница; трудно 
аранжират написан материал на страница; проблемно е печатането 
на клавиатура. 

- памет – вербалната памет е добре представена, но езиковата 
прагматика е бедна; добра краткосрочна памет. 

- дисхармония между отлични вербални умения и ниски 
визуално-пространствени умения – децата говорят много, но не 
казват нищо и се затрудняват при проследяването на основната идея 
във филм или книга. 

- ограничени умения за вземане на решения и ръководството на 
трансфера на наученото –затруднения при възприемането на нов 
материал,математически концепти и факти, научни понятия. 

4/ Емоционални характеристики 
- депресия и тревожност като по-възрастни; 
- проблеми при промяна на мястото, чести внезапни 

раздразнения, трудно успокояване; 
- много трудно интерпретират собствения си емоционален опит 

и този на другите; 
- налице е риск за социална изолация, депресии и проблеми със 

самооценката; 
- често се наблюдават паники и стрес, депресия и тревожност, 

психосоматични проблеми като главоболие, стомашни проблеми, 
фобии; 
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- лесно се разстройват, фрустрират и са нефлексабилни в 
емоционалното си състояние; 

- отбелязва се бедно разбиране на емоционалните сигнали на 
другите, трудно интерпретиране на личния емоционален опит, 
невъзможност да се учи от минал опит;  

- често се срещат нарушения на себепредставянето и разби-
рането на „Аз”-а; 

- не разбират анекдоти, идиоми и метафори; 
- емоционално не реагират адекватно на ситуацията. 
5/ Социални характеристики 
- липса на умения за невербална комуникация; 
- сигнификативен дефицит в социалната интеграция – трудно 

намират приятели, защото говорят през цялото време и разговорът 
не е рационален; 

- проблеми в социалното взаимодействие – бедната интерпре-
тация на социалните знаци правят децата и възрастните н НОТ 
податливи на насилие, отказване и присмех от страна на другите; 
често ги етикират като мързеливи, немотивирани или с поведен-
чески проблеми; много често в социални ситуации се чувстват 
изолирани, сякаш „не са на място”. 

Училището е място, където децата прекарват по-голямата част 
от времето си, където предстои да изграждат междуличностни 
отношения, да влизат в конфликти да взимат решения.  

 
3.  СПЕЦИФИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО 
НА УЧИЛИЩНИТЕ УМЕНИЯ 
 
Понятието “специфични разстройства на развитието на учи-

лищните умения” е пряко сравнимо със “специфичните разстрой-
ства на развитието на речта и езика”. Това са разстройства, при 
които нормалните начини за придобиване на умения са увредени 
още в ранните стадии на развитието; нарушението не е просто 
последица от липсата на възможност за научаване и не се дължи на 
някаква форма на придобита мозъчна травма или заболяване. По-
скоро се смята, че разстройствата се дължат на абнормности в 
когнитивното функциониране, които произтичат в по-голямата си 
част от някакъв вид биологична дисфункция. Тези състояния се 
срещат по-често при момчетата, както при повечето други раз-
стройства на развитието. 
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* При поставяне на диагнозата възникват пет вида 
трудности: 

- ПЪРВО, необходимо е да се отграничат тези разстройства от 
нормалните варианти на училищната успеваемост.  

- ВТОРО,  трябва да се има предвид самият ход на развитието. 
Това е важно поради два различни фактора: 

(1) тежест - изоставане в четенето с 1 година на 7 годишна 
възраст има съвсем различно значение от изоставане с 1 година на 
14 годишна възраст; 

 (2) смяна в структурата на нарушението - речевото закъснение 
в предучилищна възраст обикновено се нормализира, доколкото е 
засегната говоримата реч, но бива последвано от специфично 
изоставане в четенето, което на свой ред, намалява в юношеството и 
главният проблем, който остава в началото на зрялата възраст е 
тежкото разстройство на правописа. 

- ТРЕТО, съществува затруднението че училищните умения 
трябва да бъдат преподавани и научавани;  те не са просто функция 
на биологичното узряване. Неминуемо училищните умения ще 
зависят както от семейните обстоятелства и възпитанието в 
училище, така и от индивидуалните характеристики на самото дете. 
За нещастие, липсва ясен и недвусмислен начин за отдиферен-
циране на трудностите в училище,  които са резултат от липса на 
достатъчен опит, от тези, дължащи се на заболяване. Има доста-
тъчно основания да се приеме, че това разграничение е действи-
телно и клинично валидно, но диагнозата в отделните случаи е 
трудна.  

- ЧЕТВЪРТО, трудно е при отделното дете да се разграничат 
факторите, които причиняват затрудненията в четенето от тези, 
които произхождат от, или са свързани с лоши умения за четене. 
Проблемът е в това, че разстройствата на четенето могат да са 
резултат от няколко когнитивни нарушения.  

- ПЕТО, продължават дискусиите относно най-добрия начин за 
подразделяне на специфичните разстройства на развитието на 
училищните умения. 

Специфичните разстройства на развитието на училищните 
умения (СРРУУ) обхващат групи разстройства, проявяващи се със 
специфични и значими нарушения в процеса на овладяване на 
училищните умения. Тези нарушения в научаването не са пряка 
последица от други разстройства (например умствено изоставане, 
груби неврологични дефицити, некоригирани остри проблеми със 
зрението и слуха, или емоционални разстройства), макар, че могат 



 530 

да се появят успоредно с тези състояния. СРРУУ често се срещат в 
съчетание с други клинични синдроми  (например разстройство с 
дефицит във вниманието или поведенческо разстройство), или дру-
ги разстройства на развитието (например специфично разстройство 
на развитието на двигателната функция или специфично разстрой-
ство на развитието на речта и езика). 

Етиологията на СРРУУ е неизвестна, но се предполага приори-
тет на биологичните фактори, които във взаимодействие с небио-
логични фактори (например възможност за учене и качеството на 
преподаване) водят до появата на тези състояния. Макар, че тези 
разстройства са свързани с биологичното съзряване, оттук не трябва 
да се прави извод, че децата с такива разстройства са просто в 
долната граница на нормалния континуум и да се счита, че те ще 
“догонят” с времето останалите, деца. В много от случаите прояви 
на тези разстройства могат да се проследят в юношеството и дори в 
зряла възраст. Въпреки това важна диагностична особеност е, че 
тези разстройства са били проявени в различна форма през ранните 
училищни години.  

* Диагностични указания – Съществуват няколко основни 
изисквания за диагностициране на което и да е от специфичните 
разстройства на развитието на училищните умения. 

- ПЪРВО, трябва да има клинично значима степен на 
нарушение на отделно училищно умение. Това може да бъде пре-
ценено въз основа на тежестта, дефинирана посредством училищ-
ната успеваемост (например степен, която може да се очаква при 
по-малко от 3% от съответната популация ученици); въз основа на 
предшествуващо развитие (например трудностите в училище са 
били предшествувани от закъснение или отклонение в развитието в 
предучилищна възраст - най-често в речта или езика); въз, основа на 
съпътствуващи проблеми  (например невнимание,  хиперактивност,  
емоционални разстройства или отклонения в поведението); въз 
основа на структурата на разстройството (например наличие на 
качествени абнормности, които не са обичайна част от нормалното 
развитие); и въз основа на реакцията (например трудностите в 
училище не намаляват бързо и лесно с увеличаване на помощта в 
къщи и/или Б училище). 

- ВТОРО, нарушението трябва да е специфично в смисъл. че не 
се обяснява само с умствено изоставане или с по-леко нарушение в 
общия интелект. Тъй като IQ й училищната успеваемост не се 
движат строго успоредно, това решение може да бъде взето въз 
основа на индивидуално приложени стандартизирани тестове за 
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успеваемост и за IQ, които да съответствуват на дадена култура и 
образователна система. Такива тестове трябва да се използват, 
съобразявайки се със статистическите таблици с данни за очаква-
ното средно ниво на нормална успеваемост за всяко дадено ниво на 
IQ, и за всяка определена хронологична възраст. Последното изиск-
ване е необходимо поради значимостта на ефектите на статистиче-
ската регресия; диагнозите, основани на изваждане на възрастта на 
успеваемост от умствената възраст са сериозно заблуждаващи. В 
рутинната клинична практика обаче, тези изисквания в повечето 
случаи не могат да бъдат спазени. Затова клиничното указание е 
просто: нивото на успеваемост на детето трябва да е значително по-
ниско от очакваното за дете на неговата умствената възраст. 

- ТРЕТО, трябва да се касае за нарушение на развитието, т.е. то 
да е било налице още в самото начало, а не да бъде придобито по-
късно в процеса на училищното обучение. Проследяването на 
напредъка на детето в училище трябва да доставя доказателства в 
това отношение. 

- ЧЕТВЪРТО, не трябва да има външни фактори,  които да са 
основателна причина за затрудненията в училище. Както е посочено 
по-горе, изобщо диагнозата специфични разстройства на развитието 
на училищни умения трябва да почива на наличието на доказа-
телства за клинично значимо разстройство на училищната успевае-
мост, свързано с фактори, присъщи на самото развитие на детето. За 
да се учат ефективно обаче, децата трябва да имат адекватни 
условия за научаване. Съответно, ако е ясно, че лошата училищна 
успеваемост пряко се дължи на дълго отсъствие от училище, без 
преподаване в къщи, или на крайно неподходящо образование, раз-
стройствата не трябва да се кодират тук. Честите отсъствия от 
училище или прекъсвания на образованието поради смяна на 
училището обикновено не са достатъчни, за да предизвикат изоста-
ване до степен, необходима за поставяне на диагнозата СРРУУ. 
Лошото възпитаване в училище обаче, може да се прибави към или 
да усложни проблема. В тези случаи, факторите свързани с училищ-
ните условия трябва да бъдат кодирани по оста абнормни психосо-
циални ситуации. 

- НАКРАЯ, специфичните разстройства на развитието на 
училищните умения не трябва да се дължат пряко на некоригирани 
зрителни или слухови увреди. 

 
 
 



 532 

3.1.СПЕЦИФИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЧЕТЕНЕТО 
    
Основният признак е специфично и значимо нарушение в 

развитието на уменията за четене, което не може да бъде обяснено 
само с умствената възраст на детето, с проблеми в остротата на 
зрението, или с недостатъчно преподаване в училище. Могат да се 
засегнат уменията за разбиране на прочетеното, разпознаване на 
прочетените думи, уменията за четене на глас и изпълнение на 
задачи, изискващи четене. Специфичното разстройство на четенето 
често се придружава от затруднения в правописа, които понякога 
продължават в юношеството, даже след известен напредък в 
четенето. Децата със специфични разстройства на четенето имат в 
анамнезата данни за специфични разстройства на развитието на 
речта и езика и задълбочената оценка на сегашното функциониране 
на езика разкрива едновременното съжителство на едва доловими 
затруднения от двата вида. Освен лошата училищна успеваемост,  
чести усложнения са нередовното ходене на училище и проблемите 
в социалната адаптация, особено в прогимназиалния и гимназиал-
ния курс. Това състояние се наблюдава при всички познати езици, 
но не е ясно доколко спецификата на езика и писмеността оказват 
влияние върху честотата му. 

*Диагностични указания – Четенето на детето трябва да бъде 
на ниво значително под очакваното за възрастта, общия интелект и 
изискванията на училището. Това се оценява най-добре чрез инди-
видуално прилагане на стандартизиран тест за четене,  точност и 
разбиране на текста. Истинската същност на проблема в четенето 
зависи от очакваното ниво на четене и от езика и писмеността. В 
ранните стадии на научаване на азбуката може да има затруднения 
при заустяването на азбуката, при правилното изговаряне на букви-
те, при образуването на прости рими на думи и при анализирането и 
категоризирането на звуци (въпреки нормалната слухова острота).  

По-късно могат да се наблюдават грешки в четенето на глас, 
като: 

а) пропуски, замени, изопачавания или добавки на думи или 
части от думи;  

б) бавна скорост на четене;  
в) фал стартове, дълги колебания или “загуба на мястото” в 

текста; неправилно оформяне на фразата; 
г) разместване на думи в изреченията или на букви в думите. 

Могат да се наблюдават също трудности в разбиране на проче-
теното, като; 
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д) неспособност да се възпроизведат прочетените факти;  
е) неспособност да се правят заключения и изводи от проче-

тения материал;  
ж) използуване по-скоро на общи знания, отколкото инфор-

мацията от текста, за да се отговори на въпроси върху прочетеното. 
В късно детство и в зряла възраст обикновено трудностите в  

правописа са по- изявени от проблемите в четенето. Характерно е, 
че трудностите в правописа често включват фонетични грешки и 
изглежда, че проблемите както в четенето, така и в правописа могат 
да се дължат отчасти на нарушение във фонологичния анализ. 
Малко се знае за същността или честотата на правописните грешки 
при деца, които трябва да четат на не фонетични езици, малко 
известни са и видовете грешки при йероглифната писменост. 

Специфичните разстройства на развитието на четенето често се 
предхождат от разстройства на развитието на речта и езика. В други 
случаи детето може да е развило речта в нормалните възрастови 
граници, но да е имало вече трудности в слуховата преработка - 
като проблеми в звуковата категоризация,- в римуването, дефицити 
в различаването на звуците на речта, Е слуховата сукцесивна памет 
и свързването на звуците. В някои случаи може да има проблеми в 
зрителната преработка (като различаване на букви, зрителна сукце-
сивна памет и зрителна диференциация); те обаче са характерни за 
деца, които току що започват да се учат да четат и следователно 
едва ли са пряката причина за лошото четене. Чести са също 
затрудненията във вниманието, често съчетани с хиперактивност и 
импулсивност. Обикновено се наблюдават нарушения на развитие-
то в предучилищна възраст, въпреки че точната структура и тежест 
на тези нарушения варира значително при различните деца. 

В училищна възраст се срещат често и съпътствуващи емоцио-
нални и/или поведенчески разстройства. Емоционалните проблеми 
са по-обичайни в ранните училищни години, а поведенческите раз-
стройства и хиперактивните синдроми са по-характерни за късното 
детство и юношеството. Ниското самочувствие е нещо обичайно и 
проблемите в училищната адаптация и във взаимоотношенията с 
връстниците са чести. 

Включва: специфично изоставане в четенето; “закъсняло 
четене”, дислексия на развитието. 

Изключва: придобита дислексия, придобити трудности в “чете-
нето, дължащи се на емоционално разстройство; разстройство на 
правописа, несъчетано с трудности в четенето . 
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3.2. СПЕЦИФИЧНО РАЗСТРОЙСТВО  НА   ПРАВОПИСА 
    
Основният признак при това разстройство е специфично и 

значимо нарушение на развитието на уменията за правопис, при 
отсъствие на специфично разстройство на четенето, което не може 
да бъде обяснено само с ниската умствената възраст на детето, с 
проблеми в остротата на зрението иди с недостатъчно възпитание в 
училище. Увредени са както способността за изброяване на буквите 
в думата, така и правилното написване на думите. 

Децата,  чиито единствен проблем е грозното писане, не трябва 
да бъдат включвани тук, обаче в някои случаи трудностите в 
правописа могат да бъдат съчетани с проблеми в ръкописа. За 
разлика от случаите, когато има специфично разстройство на 
четенето,  тук грешките в правописа обикновено не са от фонетичен 
характер. 

*Диагностични указания- Правописът на детето трябва да бъде 
на ниво значително под очакваното за възрастта, общия интелект и 
изискванията на училището. Това се оценява най-добре чрез 
индивидуалното прилагане на стандартизиран тест за правопис. 
Уменията на детето да чете (има се в предвид точност и разбиране)  
трябва да са нормални и да няма данни за предхождащи значими 
трудности в четенето. Трудностите в правописа не трябва да се 
дължат на очевидно неадекватно преподаване или на прекия ефект 
от дефицити в зрението, слуха или неврологичните функции. Те не 
трябва да са също резултат на някакво неврологично, психично или 
друго разстройство. 

Макар да е известно, че “чистото” разстройство в правописа се 
различава от разстройствата на четенето, съчетани със затруднения 
в правописа, малко се знае за произхода, протичането, корелатите и 
изхода на специфичните разстройства на правописа. 

Включва: специфично изоставане в правописа. 
Изключва: трудности в правописа, придружаващи разстрой-

ство на четенето; трудности в правописа, дължащи се главно на 
неадекватно преподаване ; придобито  разстройство на правописа . 

 
3.3. СПЕЦИФИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА АРИТМЕТИЧ-

НИТЕ УМЕНИЯ 
 
Това разстройство обхваща специфично нарушение на арит-

метичните умения, което не може да се обясни само с общо 
умствено изоставане или очевидно неадекватно възпитание в 
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училище. Дефицитът засяга предимно умението за извършване на 
основните аритметични действия - събиране, изваждане, умножение 
и деление (отколкото по-абстрактните математически умения, 
свързани с алгебрата, тригонометрията, геометрията или висшата 
математика). 

*Диагностични указания – Аритметичните умения на детето 
трябва да са на ниво значително под очакваното, съответно за 
възрастта, общия интелект и изискванията на училището. Това се 
оценява най-добре чрез индивидуалното прилагане на стандарти-
зиран аритметичен тест. Уменията на детето за четене и правопис 
трябва да са в нормалните граници,  очаквани за неговата умствена 
възраст и за предпочитане оценени при индивидуално прилагане на 
подходящо стандартизирани тестове. 

Затрудненията в аритметиката не трябва да се дължат на 
очевидно неадекватно възпитание в училище или на преките после-
дици от дефекти в зрението, слуха или неврологичните функции. 
Също така, не трябва да са придобити в резултат на неврологично, 
психично или друго разстройство. 

Аритметичните разстройства са по-малко проучени в сравне-
ние с разстройствата на четенето и познанията за произхода, проти-
чането, корелатите и изхода им са доста ограничени. Все пак 
изглежда, че за разлика от много от децата с разстройства на чете-
нето, слухово-перцептивните и вербалните умения клонят към 
нормални граници, докато зрително-пространствените и зрително-
перцептивните умения често се засягат. Някои деца имат съпът-
ствуващи социални, емоционални и поведенчески проблеми, но се 
знае малко за техните характеристики или честота. Предполага се,  
че трудностите в социалните взаимоотношения са особено чести. 

Аритметичните затруднения са разнообразни и могат да 
включват: 

- неспособност за разбиране на смисъла на отделните арит-
метични действия; 

- неразбиране на математическите термини или знаци;  
- не разпознаване на цифрите;  
- трудности при извършване на стандартни аритметични опе-

рации;   
- трудност в подбирането на подходящи числа при решаването 

на аритметична задача;  
- трудности в точното подреждане на цифрите или при вмък-

ване на десетици или символи по време на изчисления; 
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- лоша пространствена организация на аритметичните изчис-
ления;  

- неспособност за сносно научаване на таблиците за умно-
жение. 

Включва: специфично разстройство на развитието на аритме-
тиката; синдром на развитието на Gerstmann, дискалкулия, акалку-
лия на развитието. 

Изключва: аритметични затруднения, свързани с разстройство 
на четенето или правописа; аритметични затруднения, дължащи се 
главно на неадекватно преподаване ;придобито разстройство на 
аритметичните умения. 

 
3.4. СМЕСЕНО РАЗСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩНИТЕ 

УМЕНИЯ 
     
Това е зле определена, непълно концептуализирана (но 

необходима) остатъчна категория от разстройства, при която значи-
телно са увредени както аритметичните умения,  така и уменията за 
четене или правопис, но при която нарушението не може да се 
обясни само с обща умствена изостаналост, или неадекватно възпи-
тание в училище.  

Включва: обучителни затруднения, ограничена способност за 
учене.     

Изключва: специфично разстройство на четенето; специфично 
разстройство на правописа; специфично разстройство на аритме-
тичните умения. 

 
5. СЛУЧАИ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА 

РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ УМЕНИЯ 
 
А/ ИЗСЛЕДВАНО ЛИЦЕ (личностна характеристика) - 

ИВЕЛИНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА е дете на 10 години. Родите-
лите и са инвалиди. Изоставят в дом за деца,като  преценяват, че не 
могат да се грижат адекватно за детето си, поради здравословното 
си и физически недъгаво състояние. Ивелина живее в дома до 7 
годишна възраст,когато Румяна и Боян я осиновяват.Те са грижовни 
родители,но преди да постъпи в дома на Ивелина  и се наложило да 
порасне по-отрано,тъй като вършела цялата домакинска работа в 
къщи и помагала на биологичните си родители.Осиновителите и 
споделят,че тя е добро дете и въобще не е глупава.Смятат,че ако е 
имало кой да и помага да успява да разбира е нямало да се стигне до 
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увреждането,но тя е разчитала до този момент само на свои 
собствени усилия.Ивелина е много възпитано и лъчезарно дете. Учи 
в 3-то Основно Училище,,Ангел Кънчев” –гр.Варна и е в 4-ти клас. 
Класът я приема добре.С нея работи ресурсен учител от „Ресурсен 
център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на 
деца и ученици със специални образователни потребности”. Живее 
в много добра семейна среда.Родителите и отдават нужното 
внимание. При ситуация на затруднения веднага имат съгласието за 
помощ  ,чрез насоки и съвети. 

 
Б/ БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА - Дете-момиче родено 

на 24.01.2002 г. година майка инвалид.Бащата също е с физически 
увреждания.Родена е във Варна. Постъпва в ДМСГД и от клинично 
наблюдение в ДМСГД се установява, че детето е с добро физическо 
развит ие,но при оценка на здравословното състояние на детето е 
поставена диагноза: Специфични разстройства в развитието на 
училищните умения 

 
В/ ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА - Ивелина е на 10 

години. Детето е в добро здравословно състояние и е развито в 
норма за възрастта. На равнището на интелектуалното развитие тя 
притежава смислово-логическо мислене.Умее да създава логически 
конструкти и да пренася наученото в нови ситуации, но се 
затруднява в понятия и категории.Интелектът е запазен за възраст-
та. Има нарушена концентрация и лабилно активно внимание.Бързо 
се уморява.При нея се наблюдава бързо изчерпване  активността на 
вниманието и прекъснато превключване.  

Според характеровите и поведенчески прояви на Ивелина и 
емоционалното и състояние и самооценка тя е емоционално не-
устойчива. Има изградени игрови умения и се включва в груповите 
занимания. Умее да общува свободно с врьстниците си и да създава 
приятелства. Тиха,спокойна и добре ориентирана. Спазва правилата 
за общуване. Осъзнава и зачита авторитети. Има изградени хигиен-
ни навици и умения за самостоятелност, но изостава в емоционално 
развитие. 

 
Г/ ЕЗИКОВО-ГОВОРНО РАЗВИТИЕ, КОМУНИКАТИВНИ 

УМЕНИЯ, ЗНАИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ - Ученичката няма да работи 
с логопед.; Детето е спокойно тихо и усмихнато, готово да изпъл-
нява поставените задачи. Уверено отговаря на зададените въпроси. 
Разказва последователно ежедневието си. Напълно самостоятелна в 
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самообслужването си. Познава буквите. Чете гладко ,дори с разби-
ране. Пише красиво и разбираемо,но допуска пунктуационни греш-
ки. Затруднява се и при определяне вида на изречението и точният 
му смисъл. Не умее да използва правилно глаголните времена и 
членува неправилно; 

Изписва и назовава числата до сто. Брои в прав ред,но не и в 
обратен ред. Допуска грешки при подреждането на единици и 
десеттици. Пресмята бавно и несигурно, не различава и съответно 
пише неправилно числата от порядъка на стотици, хиляди, и т.н. Не 
е в състояние да запомни и да прилага таблицата за умножение и 
деление; не прави разлика между права, лъч и отсечка, както и 
между различните геометрични фигури.  

Познава цветовете и проявява интерес и желание да се включва 
в музикално - драматични мероприятия на класа. 

 
Д/ ПРОБЛЕМИ И ДИАГНОЗА - Причините за проблемите на 

Ивелина не са само биологични и, биофункционални, а  и психосо-
циални. Допринасят биологичното семейството и средата, в която е 
живяла. Разговорите със сегашните родители се провеждат често и 
при ситуация на затруднения веднага имат съгласието за помощ и  
чрез насоките и съветите често се стига до положителни резултати. 
Лошото е, че биологичните и родители не са постарали да вземат 
мерки и да помогнат от  на детето си.  

Ивелина е с диагноза Специфични разстройства в развитието 
на училищните умения. Разстройствата на ученето, или Специфич-
ните разстройства на училищните умения, представляват наруше-
ния в придобиването на училищни умения още в ранните стадии на 
развитие. Тези разстройства не се дължат на невъзможност за учене, 
мозъчно нарушение, травма или умствено изоставане. При конкрет-
ния случай на Ивелина са включени: Специфично разстройство на 
правописа, Специфично разстройство на аритметичните умения и 
Смесено разстройство на училищните умения. Децата като Ивелина 
имат нормални до високи нива на интелигентност, но са с нарушена 
способност за писане и/или математически умения. 

* Специфично разстройство на правописа. При това разстрой-
ство е засегната, както способността за произнасяне на буквите в 
думата, така и тяхното правилно изписван,като при случая на 
Ивелина няма проблем с произнасянето на буквите в думата, а 
грешките са по-скоро граматически и смислови. Диагноза специ-
фично разстройство на правописа се поставя, когато умението за 
писане на детето е значително по-лошо от нормалното за неговата 
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възраст и интелектуални способности. Това нарушение е най-малко 
познато и по-рядко срещано от другите разстройства на училищ-
ните умения. Неговият основен признак е специфичното и значимо 
нарушение на развитието на уменията за правопис, при липса на 
специфично разстройство на четенето.При Ивелина тези умения се 
доближават до нормата. 

* Специфично разстройство на аритметичните умения 
(Дискалкулия). Диагнозата се поставя, когато са изключени, като 
причини, различни зрителни, слухови и/или интелектуални наруше-
ния. Проблемите при Дискалкулията обхващат предимно извършва-
нето на основните аритметични функции: събиране, изваждане, 
умножение и деление и по-абстрактните математически умения, 
като алгебра и геометрия. Децата с това разстройство като Ивелина 
могат да срещат трудности в разбирането или назоваването на 
математическите термини, операции и/или декодирането на матема-
тическите символи, както и в запомнянето или дори копирането на 
различни числа. Аналогично с Дислексията, лицата с Дискалкулия 
показват значително по-ниска активация на мозъчните структури, 
отговорни за извършването и разбирането на математическите 
термини и операции. Резултатите от тези изследвания показват, че 
когато лица с Дискалкулия и такива с нормални училищни умения 
работят с числа (прости изчисления или назоваване на числа), 
лицата с Дискалкулия показват значително редуцирана мозъчна 
активация в определените за това мозъчни структури.   

Разстройствата на ученето са постоянни и не могат да бъдат 
излекувани. Въпреки това, различните трейнинги и терапии, показ-
ват много добри резултати и прогнозата за засегнатите от тези 
разстройства е оптимистична. За да се изпълни това, обаче, навре-
менната и точна диагноза е от съществено значение. Препоръчи-
телно е да се използват специални методи и средства за постигане 
на поставените цели и задачи- нагледни; практически; словесни; 
терапевтични методи (драма, арттерапия, куклотерапия, индиви-
дуална и групова терапия); наблюдение по време на игра и в 
естествени условия; 

 
Е/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Заключението по 

описанието на постигнатите резултати от областите, определени в 
индивидуалната образователна програма на Ивелина е, че Ученич-
ката не покрива ДОИ (държавни образователни изисквания).; 
Ученичката ще бъде подпомогната от ресурсен учител по БЕЛ, 
МАТЕМАТИКА. 
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5. АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО, ПРЕПОРЪКИ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСПЕШНА ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА 
С ДЕЦА ИМАЩИ „Специфични разстройства в развитието на 
училищните умения” 

 
 „Интелектуалното усъвършенстване не се постига само с учене,                      

а с откриването на най-добрия подход към проблемите”.  
                                                                                                                  Скот Уит  

 
Всеки преподавател,ресурсен учител, а и всеки родител, 

независимо от практическия опит който има с деца, знае че 
твърдения от типа на: „Не бива”, „Не може” и „Това не е прието да 
се прави така” са съпроводени с  недоумение от страна на децата и 
са последвани от светкавичния въпрос „Защо?”  

Всички изказвания със забраняващ подтекст са напълно 
необясними и практически неприемливи, следователно и неефек-
тивни като забрана в детската аудитория, т.к. децата не са наясно 
какво може и какво не, какво им е позволено и какво не /и доколко/, 
каква ще бъде реакцията на околните за съответната постъпка, като 
не си дават ясна сметка за последствията от казаното или извър-
шеното от тях.  

Ето защо добрият тон, адекватността на реакциите за конкрет-
ните ситуации и умелият педагогически подход са от съществено 
значение при формирането и запазването на добрия и ползотворен 
психоклимат в детския колектив.  

Добрият психоклимат, върху който съществен отпечатък оста-
вя личността, опита и педагогическия такта на учителя/ възпита-
теля, родителя е основна предпоставка за създаването на ползот-
ворна и конкурентоспособна среда. Той е и в основата за постигане 
и утвърждаване не само на добрата успеваемост на класа като цяло, 
но способства и за пълноценното израстване и развитие както на 
личностните, така и на междуличностни взаимоотношения. 

Повече от всичко друго, добрия педагог трябва да е способен 
да помага на ученика да опознае себе си. Така процесът на 
изпълнение на мултимодалната програма се превръща в творческа 
работа, която доставя удоволствие. Съвместните занимания на деца 
в норма и деца с обучителни трудности, помага на последните да 
достигнат по-високо ниво на духовно развитие опирайки се на 
подкрепата на своя преподавател, а в последствие и на подкрепата 
на групата като цяло.  
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*Предложения за успешна педагогическа работа 
Съществуват определени техники и методи за изграждане на 

нови поведенчески модели чрез стимулиране на определени 
действия. Това води до постепенно отказване от постъпки, които са 
неприемливи и укорими. В основата на тези техники стои т.нар. 
обратна връзка, която служи за изграждане, без конфронтиране и 
конфликти, на различията в междуличностните взаимоотношения. 

При личностните и междуличностните взаимоотношения про-
тичат сложни и продължителни процеси на взаимодействие. Прин-
ципите на обратната връзка са много прости и могат да бъдат 
прилагани при всякакъв вид взаимоотношения, при които същест-
вуват проблеми. Те могат успешно да се използват както от учите-
лите, така и от родителите. Практическите действия изискват да се 
спазват няколко основни принципа: 

Говорете с детето насаме за нещата, които смятате, че трябва 
да промени в поведението и във взаимоотношенията си. Публични-
те оценки го подтикват към използване на защитни механизми. 

Решете предварително кои въпроси ще обсъждате. Говорете за 
конкретните случки, без да го ругаете. Забележки и мнения с 
негативен характер от типа „ти си невъзможен, ти си лош”… и т.н. 
само ще влошат положението. По-градивно и с позитивен ефект ще 
бъде, ако коментирате постъпката, а не личността на детето. Ако 
кажете на едно дете, че е лошо, то започва да вярва в това. Не може 
да очаквате от човек, който вярва, че е лош или, че нищо не става от 
него, да се държи добре или да се стреми към постижения.   Децата 
са силно податливи на внушенията на възрастните. 

Не слагайте етикет на детето, а се съсредоточете върху конкре-
тен проблем. Говорете за това как се чувствате вие в резултат на 
поведението или постъпката му. 

Не бива да нападате детето или да повишавате тон. 
Позволете на детето да се изкаже. Слушайте го внимателно, 

без да го прекъсвате, независимо дали това, което ви казва, ви 
харесва или не ви харесва и го смятате за невярно. Важното е да 
разберете какво мисли детето, каква е неговата представа за случи-
лото се, как се чувства. Има ли някакво обяснение на действията, 
които е извършило. Не забравяйте, че чувствата и мислите 
формират отношението, а отношението е важен стимул за промени 
в поведението. 

Фокусирайте се върху конкретното проблемно поведение, а не 
върху това какво е детето. 
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Имайте готовност да приемете действителните факти и 
реалните ситуации. Говоренето по принцип не решава проблема. 
Проблемите трябва да се решават възможно най-бързо, за да се 
избегнат негативните натрупвания, които са предпоставка за 
формиране на отрицателни поведенчески модели. 

Имайте позитивна нагласа. похвалете градивното поведение на 
детето. Не съществува човек, който да не притежава добри качества 
и да няма добри постъпки. Открийте ги и ги поощрявайте. Понякога 
хората са склонни под влияние на преживявания, свързани с 
негативни постъпки, да спират да забелязват позитивните действия. 

Предложете решение на проблема и го обсъдете с детето. 
Изслушайте неговото мнение и се договорете за бъдещото му 
поведение. 

Направете писмен „договор” между вас и детето и си поставете 
ясни и конкретно постижими краткосрочни цели /отбележете 
приблизително времетраенето им/, както и ясни правила и условия в 
случай на изпълнение или неизпълнение на горепосочените догово-
рености. Обсъдете съвместно поощренията и наказанията в съответ-
ните случаи. Много е важно и двете страни да подпишат съставения 
договор. 

Спазването на тези изисквания при обсъждане на проблемното 
поведение оказва огромно коригиращо влияние и спестява много 
излишни разправии и конфликти с проблемните деца. Нужно е само 
по-голямо търпение и време за работа с тях. 

При работата с проблемни деца е важно да се формират точни 
и ясни правила от страна на учителите за позволено и непозволено 
поведение. Самите правила могат да бъдат дискутирани и обсъжда-
ни с учениците, но приети веднъж, трябва да се спазват последо-
вателно и без компромиси. 

Не бива да се забравя обаче, че свръхизискванията са толкова 
вредни, колкото и липсата на изисквания. Възрастните трябва да се 
научат да повтарят, да обясняват и да променят нефункционира-
щите правила. Много е важно да са точни и ясни санкциите, когато 
правилата биват нарушавани. И най-важното, което не бива да 
забравяме е: Да говорим с децата си и да ги изслушваме. 

Когато учителят установява и поддържа добри човешки отно-
шения с учениците си и им служи за пример с високо нравствено 
поведение и принципност, богата специална и обща култура, педа-
гогическо майсторство и педагогически такт, когато проявява педа-
гогически оптимизъм и стимулира увереността на ученика в 
собствените му сили, тогава се наблюдават и  случаите на имитация 
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или следване на привлекателния образец, особено в първите учи-
лищни години. Без такова еталонно подражание на любим учител 
децата могат да останат “духовни сираци” с недостатъчно здрава 
основа за по-нататъшно активно развитие по самостоятелния  им 
житейски път. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Сложната структура на общото психическо развитие на децата 

със СОТ често се отъждествява с интелектуална недостатъчност. 
Това води до фатални грешки в диференциалната диагностика и 
организацията на корекционно-развиващото обучение. За разлика 
от умствената недостатъчност, децата с трудности в обучението 
притежават добро равнище на обучаемост, използват помощта на 
възрастните, способни са да усвояват принципите на действията и 
да осъществяват пренос на усвоените способи на действия при 
решението на аналогични задачи . 

Прогнозата за развитие на децата със СОТ зависи от органи-
зацията на социалната корекционна помощ, диференцирания под-
ход, корекционно-логопедичната и психологическа дейност. 
Ранната и точна диагностика на специфичните обучителни трудно-
сти предполага и по-селективна роля на семейството. В семейната 
среда е възможно ранното установяване на подобни дефицити и 
поведенчески особености при изпълнението на различни дейности: 
хранене, обличане, общуване, игра. Семейството и най-близкото 
обкръжение на детето са първият източник на информация. Без 
негова помощ обикновено нарушението се диагностицира във 
възраст, при която, въпреки съхранеността на основните психични 
функции, се получава вторично цялостно изоставане в психичното 
развитие. На всеки етап – от диагностиката до специализираната 
терапия, семейството трябва да е активен партньср на терапев-
тичния екип от лекари, учители, логопеди, психолози, невролози. 

Първите опити за организиране на специални педагогически 
условия за работа с деца с трудности в обучението са в края на 50-те 
и началото на 60-те години. В Англия и САЩ се организират 
специални училища и се разработва учебна програма, наречена 
“изпреварващо обучение”. Тя е за затруднените деца от старша 
предучилищна възраст. Едновременно с това към масовите общо-
образователни училища започват да се организират класове и групи 
за такива деца от училищна възраст. В Русия се откриват експе-
риментални класове за ученици, които практически не са успели в 
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масовото училище, и подготвителни класове с особена програма на 
обучение, в които постъпват деца на 7-годишна възраст, поради 
отсъствието на готовност за обучение в училище. В подготвител-
ните класове се изучава учебен материал само в обема на първото 
полугодие на І клас. През останалото време се използват различни 
видове практически занятия, подготвящи децата за началото на 
училищното обучение и запълващи пропуските на предучилищното 
развитие. Така в процеса на педагогическите изследвания и 
експерименталното обучение се създават два варианта на структура 
на началните класове за деца със специфични обучителни труд-
ности. Първият за деца, обучавани 1-2 години в масово училище, 
вторият - за деца, които не са били обучавани. 

Класове за деца, изоставащи в развитието си, са открити и в 
Германия, Унгария, Чехия, САЩ, Канада. Те обикновено работят 
по програмата за І-ІІІ клас на масовото училище. Количеството на 
учениците варира от 8 до 15 деца. 

В някои страни като Унгария и Чехия за тези класове се 
предвижда увеличаване на срока за началното обучение с една 
година (програмата за ІІ-ІІІ клас се изучава за три години), а в 
отделни случаи и за две години. За всеки ученик се използва 
индивидуален план с отчитане особеностите на неговото развитие. 

В помощ на децата със специфични обучителни трудности в 
някои страни (Чехия, САЩ) се организират класове в зависимост от 
вида на водещото нарушение: за деца с нарушения в устната реч, с 
дисграфия, с дислексия, с трудности по математика. 

Специалните класове в различните страни се наричат с 
различни названия: в Русия и Унгария - “класове за деца със 
задръжка в психическото развитие”; в Естония и Чехия - “класове за 
изравняване”; в Канада - “класове за адаптация”; в Германия - 
“класове за деца с нарушения в поведението”. Независимо от 
названието, корекционната работа, която се провежда в тези 
класове, се насочва главно към развитието на речта, формирането 
на познавателната дейност и учебните навици, разширяване на 
представите за обкръжаващата действителност и участието на 
децата в различни видове практическа дейност. 

Въпросът за диагностиката и обучението на деца със специ-
фични обучителни трудности в нашата страна все още не е решен. 
За съжаление малко от учителите в масовите училища са инфор-
мирани за същността и последствията от специфичните обучителни 
трудности. За мнозина от тях проблемите на тези деца се коренят в 
липсата на училищна мотивация, недисциплинираност, грешки във 
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възпитанието или други фактори от обкръжаващата среда. Етике-
тират ги като като глупави, мързеливи или бавно развиващи се и 
този етикет понякога остава с години.  Изследванията сочат, че 
учебната успеваемост е във взаимовръзка със самооценката на 
детето в много по-голяма степен, отколкото с измеренията на него-
вият интелект. Децата започват да чувстват неувереност, не само по 
отношение на своите учебни възможности, но и по отношение на 
своята личност. Опитвайки да запазят личностната си ценност и 
собственото си достойнство, те променят в негативен план отноше-
нието си към учителите и училището. Така детето  става проблемно, 
агресивно, с ниска самооценка и престава да си вярва, в  резултат на 
което може да се стигне до отказ от училище. Често родителите 
недооценяват сериозността на положението. Когато “неуспелият” се 
прибере в къщи и заяви, че не желае да ходи на училище, те 
възприемат това като забавен куриоз, който разказват на роднини и 
познати. Някои виждат в тази детска реакция проява на независим 
характер. Когато си отхвърлен от учителите, родителите, успяващи-
те съученици - остава улицата. Там поне не питат как се справяш в 
училище, дори напротив. 

Професионализмът на учителя днес може да се оцени от 
позицията, която ще заеме и по отношение на дете с проблеми в 
класа му. Много е лесно да се докаже на едно дете, че нищо не знае, 
трудно е изкуството да му се даде самочувствие и възможност да 
докаже, че нещо знае. И прочути хора, известни с таланта си, са 
имали обучителни трудности. Например Томас Едисон, Харви 
Къшинг, Уинстън Чърчил, Алберт Айнщайн са имали много силна 
дислексия. 
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1. УВОД 
            
В много професии съществуват правила за начина, по който те 

трябва да се упражняват, наложени от практиката или нормативно 
закрепени, което съставлява професионалната им етика, част от 
която е професионалният дълг. Важни в медицината са достойн-
ството и моралната репутация, които всъщност сформират почти 
цялата медицинска етика. Именно медицинската етика е може би 
исторически най - старата професионална етика, при това с особена 
стойност в работата на медика. Упражняването на медицинската 
професия изисква от личността да възпитава в себе си или да се 
придържа към норми на определен морал, императивни за всички 
времена и епохи:човечността, съпричастността, лоялността на лечи-
теля към пациента, са необходими условия за изпълнение на профе-
сионалния дълг. Това не е въпрос на лично мнение или отношение, 
а основа на лечителската дейност, закрепена в лекарската клетва и 
медицинските кодекси. 

В последните десетилетия медицината като цяло промени 
своята същина по отношение на възможности, техническа база, 
методи за въздействие върху болния, лечебни средства. Основна 
промяна, може би най-значителна от времето на Хипократ, претър-
пя подходът към основните етични постановки. Техническия и 
научен напредък, немислим дори до преди няколко десетилетия, на 
който сме непосредствени свидетели и участници, доведоха до 
основно преосмисляне и дори до пълна ревизия на изконни морални 
принципи на медицинското практикуване, възникнаха нови, непоз-
нати проблемни ситуации, които надхвърлят частния обем на 
медицината и добиха глобално значение. Една от тези теми-а имен-
но медицинската етика, се явява и актуалността на темата. Именно 
чрез медицинската етика можем да разграничим индикаторите на 
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достойнство и морална репутация във всекидневието на здравния 
работник. 

* Задачите и целите които си поставих , са следните: 
1. Да направя литературен обзор на етиката като цяло-

развитие, същност. 
2. Да анализирам медицинската етика като важен фактор в 

развитието на медицината- Етиката и ценността на човешкия живот 
3. Да разгледам професионално етичните проблеми. 
4. Да определя кои са индикаторите на достойнство и морална 

репутация във всекидневието на здравните работници. 
5. Да направя необходимите изводи и анализи и да изложа 

моята гледна точка,относно поставения проблем. 
 
2.  БИОЕТИКА И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 
        
Етиката (гр.Ethica, от Ethos-обичай) е философска наука, чийто 

обект на изучаване е моралът. Тя представлява съвкупност от нрав-
ствени норми и оценки, а също така и самите морални отношения. 
Етиката е една от най-старите философски дисциплини, която е 
призвана да решава нравствените проблеми, възникнали пред 
човека в живота. Затова още от древността е било прието етиката да 
се счита за „практическа философия”. 

Постепенно в нея се две групи основни въпроси: 
- първите, за това как човек е длъжен да постъпва (нормативна 

етика) 
- вторите-собствено теоретични въпроси за произхода и същ-

ността на морала. 
Един от основните раздели на етиката е професионалната 

етика, обсъждаща моралните проблеми при изпълнение на профе-
сионалните задължения, каквато е и професионалната медицинска 
етика.Медицинската етика представлява съвкупност от нравствени 
норми и оценки, а също така и самите морални отношения, регу-
лиращи медицинската практика.Медицинската етика изследва, от 
една страна, реалния морал, а от друга - предписва определени пра-
вила на морално поведения на медицинските работници и пациен-
тите. В първия случай става дума за така наречената дескриптивна 
медицинска етика, описваща съществуващия морал, а във втория-за 
нормативната медицинска етика или за „медицинската деонто-
логия”, която формулира правилата, нормите, изискванията, на 
които трябва морално да се подчинява поведението на практика, т.е. 
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проблемите за дълга и изобщо на дължимото, при което се изразява 
изискванията на нравствеността под форма на предписания. 

Етиката разглежда всестранно отношенията „лекар-болен”, 
„лекар-лекар” и „лекар-общество”, докато деонтологията засяга 
предимно отношенията, дълга на лекаря и изобщо на медика към 
болния, към пациента. Обект на медицинската етика е също и 
аксиологията -учението за моралните ценности, за доброто и злото. 
Например изходен, основополагащ принцип на медицинската етика 
е принципът на хуманността.  

Термина „биоетика” е въведен от американския биолог V. 
Potter. Като синоними се използват и понятията „биомедицинска 
етика” и „медицинска етика”. През 1978 г. излиза четиритомно фун-
даментално издание под редакцията на W.Reich “Enciklopedia of 
Bioethics”, съдържащо разработки по проблемите на аборта, евта-
назията, медицинското обслужване, храненето и т.н. Разбиранията 
за същността и съдържанието на биоетиката все още са неясни. От 
най-разширено схващане на обема й - като нова между дисципли-
нарна философска теория, до свеждането до своеобразна съвкуп-
ност от проблемни ситуации, свързани с нравствените аспекти на 
съвременната медицина и биология, т.е. като медицинска етика. В 
много случай границите на био-етическите изследвания твърде се 
разширяват, като се включват и ценностни проблеми на обществото 
въобще, при което тълкуванията се извършват с понятия и аналогии 
от медицинската етика. Биоетиката като система проявява и тен-
денция за изграждане на модели на поведения във всички области 
на живота;всъщност кръгът на разглежданата от нея проблематика 
си остава в този на няколко десетки морални ситуации, същест-
вуващи в медицината от древността и актуализирани в съвремието 
или пък от нови такива, резултат на напредъка основно в биоло-
гията и медицината. Оттук идва и критиката към ново създаващата 
се дисциплина, че няма сериозни основи и ясна методология. 
Всъщност основата на биоетиката е моралното преосмисляне при 
новите условия на цивилизацията на всички въпроси, свързани с 
отношението на човека към самият него и неговото обкръжение. 
Това включва както преосмислянето на медицински етични 
проблеми, съществуващи от най-дълбока древност, като аборти, 
евтаназия и т.н., и които лекарят вече не може да решава едно-
лично, до най-новите въпроси на генното инженерство, отглежда-
нето на човек в артефициални условия, екологията. Тези ситуации 
далече надхвърлят възможностите на медицинската професия и на 
лекарите, за да ги решат само на основата на етиката, основана на 
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Хипократовите разбирания. Чисто медицински проблеми, на пръв 
поглед, вече се превръщат в проблем за цялостното човечество. 

 
3.  ЕТИКАТА И ЦЕННОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 
 
Бързият научно-технически прогрес, електродизацията, авто-

матизацията, интелектуализацията на медицинската професия в 
известна степен намаляват ролята на интуицията, на индиви-
дуалното умение и отговорност в поставянето на диагнозата и 
провеждането на лечението. Предметът на медицинското познание 
(болният човек) във все по-голяма степен се изследва не само 
непосредствено от клинициста, а от цял екип лекари, боравещи с 
диагностични машини. Все повече време в диагностичния процес се 
изразходва за машинни изследвания. Може да възникне нагласата, 
стремежът във всеки по-неопределен, по-особен случай отговор-
ността да се прехвърля върху машинната диагноза. От друга страна, 
всъщност в тези условия изискванията към отговорността на меди-
цинския работник нарастват. Нарастват, защото новата техника 
изисква по-висока компетентност, тя може да разкрие своите въз-
можности само чрез съответния субективен фактор, чрез отговорен 
и подготвен медицински персонал. Увеличените възможности да се 
въздейства върху живота и смъртта, здравето и болестта, върху 
човешкото тяло означават и увеличени отговорности на лекаря. 
Историята на медицинската етика в редица отношения е успоредна 
на социалната организация на медицинската професия. Всеки след-
ващ кодекс на официалните медицински служби е съответствал и на 
организационни проблеми, които не са били отразени в пред-
шествуващите кодекси. Някои кодекси интегрират лекарите в групи 
по интереси и се опитват да намалят вътрешната конкуренция. 
Други призовават за преустановяване на сътрудничеството с външ-
ни конкуренти, трети за установяване на тесни връзки с полити-
ческите и законодателните власти; някои се адаптират към нови 
правни ограничения, а има и такива, които се опитват да създадат 
благоприятно обществено мнение спрямо лекарите.Някога лекарят 
е бил общ специалист, стремящ се да лекува сам всички болести у 
човека. Традиционният домашен, участъков, селски лекар познава 
добре всички свои пациенти като личности. Много често един и 
същ лекар лекува пациента през целия му живот, лекува даже цели 
семейства и за тях е същото, каквото са учителят и свещеникът. 
Животът на лекаря е известен на пациентите, а животът на пациен-
тите на лекаря. Поради това и за него не е много трудно да 
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действува съобразно един особено важен медицински и етически 
принцип да се лекува не просто болестта, а болният пациент, 
болният човек, болната личност. Пациентът се възприема именно 
като личност, а не като не функционираща нормално част от 
организъм. 

            
4.  ПРОФЕСИОНАЛНО ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
       
Изброените особености на съвременната медицина довеждат 

до следните тенденции в медицинската професионална етика: въз-
никване на нови, непознати етични, деонтологични и правни въпро-
си; промяна на стойността на класическите деонтологични правила 
с тенденция към ревизиране; разширяване на относителния дял на 
юридическото регламентиране на медицинската дейност. Характер-
на особеност в развитието на медицинската дейност на XX век е 
оформящата се комерсиализация, дехуманизация и отслабване на 
междуличностните отношения в лечителската практика. 

Едностранчиво увлечение по новите методи на изследване, 
диагностика и лечение води до надценяването им и до пренебрег-
ването на стари, но изпитани в практиката методи. Тенденцията към 
отслабване стойностите и преоценка на класическите хуманни 
принципи е резултат и на причини извън медицината, напр. иконо-
мически (при поддържане на болни в тежко състояние). Тя се 
свързва и със световните изменения на профила на заболяванията, 
както и в причините за смъртността – до две трети са нещастни 
случаи, сърдечносъдови заболявания и онкологични болести. 

Второто последствие е увеличаване на ятрогенността на меди-
цината. Под ятрогения се разбират всякакви последствия от профе-
сионалната работа на лекаря, когато действията му в определен 
момент губят своето рационално клинично оправдание, диагностич-
ните или лечебни акции добиват отчужден характер, стават вредни 
за пациента, може да причиняват вреда за здравето или за живота 
му. 

Отстраняването на отрицателните последствия и тенденции на 
развитие в медицината не е дело единствено на медицинските 
практици и специалисти, но и общонационално, обществено;но 
едно от основните средства е придържането към професионално –
етичните правила в професията ма медика като цяло, доколкото 
това често единствено е в преките сили и възможности на отделния 
лекар. 
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5. ИНДИКАТОРИ НА ДОСТОЙНСТВО И МОРАЛНА 
РЕПУТАЦИЯ ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ 
РАБОТНИЦИ 

         
Професията на здравните работници е творчество, което 

съчетава наука, изкуство и техника. Тя е свързана със следните 
фундаментални отговорности: 

- Промоция на здравето; 
- Профилактика на заболяванията; 
- Възстановяване на здравето; 
- Облекчаване на страданието. 
Присъщо за изпълнителите на тази професия е уважението към 

правата на човека, всеотдайност и чувство за отговорност. 
Професията на здравните работници се основава на: 
- Професионална компетентност,квалификация и отговорност; 
- Хуманност, човечност, честност, милосърдие; 
- Добросъвестност и добронамереност; 
- Тактичност в отношенията с пациентите, колегите, личността 

и обществото; 
- Вежливост към пациента и неговите близки; 
- Толерантност към религиозните убеждения, етническите тра-

диции и политическата принадлежност на личността; 
- Безпристрастност към болните с различно обществено, мате-

риално и социално положение. 
       
* Като І-ви Индикатор можем да отбележим – ОТНО-

ШЕНИЕТО МЕЖДУ ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ И ПАЦИЕНТА, 
И НЕГОВИТЕ БЛИЗКИ - Лекарят няма право да провежда изслед-
вания , които биха навредили на психиката и достойнството на 
пациента. Всеки уважаващ себе си лекар не би нарушил този прин-
цип, т.к това е в противовес на собствения морал и достойнство. 
Ежедневно се сблъскват с дилемата дали да проведе изследванията 
против волята на пациента или да се вслуша в желанието му. 
Добрият лекар е и добър оратор, който убеждава пациента в необ-
ходимостта от провеждане на изследванията. Взаимоотношенията 
лекар – пациент трябва да се основават на Договорния модел на 
взаимоотношения – където са регламентирани правата и задъл-
женията и на двете страни. В случай когато пациента не съдейства 
за прилагане на  този модел лекарят е изправен пред  дилемата да ли 
да приложи патарналистичния метод – когато всичко се извършва 
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без знанието и съгласието на пациента , или да убеди болния в 
своята правота. 

* ІІ-ри Индикатор – ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В 
ПРОТИВОВЕС С ЦЕННОСТНАТА СИТЕМА НА ЗДРАВНИТЕ 
РАБОТНИЦИ - Лекарят , който е силно вярващ и за него абортът е 
равен на убийство, е принуден да извърши аборт на пациентка, 
чийто живот е застрашен. В тази ситуация лекарят е принуден да се 
съобразява с ценностната си система, базирана на религиозните си 
убеждения или да спази Хипократовата клетва ВИНАГИ ДА 
ПОМАГА НА БОЛНИТЕ, ДА СЕ БОРИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 
ЖИВОТА ИМ. 

* ІІІ-ти Индикатор - ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪР-
ЗАНИ С НОВИТЕ РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ -Лекарят е 
убеден, че методът на изкуствено осеменяване не хуманен. Проти-
воречи на неговата ценностна система и категорично отказва да го 
прилага. Той е прав от своята си гледна точка, но и жената желаеща 
да стане майка е права. 

* ІV-ти Индикатор – Отношения между  здравните работници 
- Здравните работници трябва да са в коректни отношения помежду 
си; Винаги си дължат морална помощ; Оклеветяването и злепо-
ставянето на колегите е недопустимо 

* V-ти Индикатор – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТЕРМИНАЛ-
НО БОЛНИТЕ (лица с прогресиращи и неизлечими заболявания, 
при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната 
медицинска прогноза по отношение продължителността на живота.) 
– За един лекар този вид болни са обречени и е безсмислено да се 
полагат грижи за тях - това е породено от тяхната ценностна 
система - по-точно  не е възпитано чувство за помощ към болните и 
недъгавите, чувство за необходимост от подкрепа и полагане на 
грижи за околните. Тази личност не ще полага грижи и за своите 
близки. Това е неморално. 

* VІ-ти Индикатор - Отношения между здравните работници и 
обществото: 

- Подпомагане и опазване на общественото здраве 
- Осигуряване на промотивни, профилактични, диагностични, 

терапевтични и рехабилитационни мероприятия в интерес на 
обществото 

*  VII-ми Индикатор – Спазването на „Медицинската етика” от 
здравните работници и личното им разбиране за морал: 

- НЕМОРАЛНО Е СЕКСУАЛНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛЕКАР И 
ПАЦИЕНТ 
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- НЕМОРАЛНО Е ГРУБО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛНИЯ 
- НЕМОРАЛНО Е ДЕЛЕНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ПО РАСА, 

СОЦИАЛЕН СТАТУС И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
- НЕМОРАЛНО Е  ПОДМЯНА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ КРЪВНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ , С ЦЕЛ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ- СМЯНА НА 
КРЪВНА ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ 

- НЕМОРАЛНО Е ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ПАЦИЕНТИТЕ В 
ПИЯНО СЪСТОЯНИЕ 

- НЕМОРАЛНО ДА СЕ ПРАКТИКУВА ПРОФЕСИЯТА В 
НЕАДЕКВАТНО СЪСТОЯНИЕ КАТО С ДЕЙСТВИЕТО СИ ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ ЛЕКАРЯТ ПРИЧИНЯВА СМЪРТ НА 
ПАЦИЕНТА 

- НЕМОРАЛНО Е КЛЕВЕТЕНЕТО НА КОЛЕГА ПРЕД 
ПАЦИЕНТ 

- НЕМОРАНЛО Е КОМЕНТИРАНЕТО НА ДАННИ ЗА 
ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТА ИЗВЪН ЗАКОНОУСТАНОВЕ-
НИЯ РЕГЛАМЕН – ТОГАВА КОГАТО СЕ СВИКВА КОНСИ-
ЛИУМ И ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР ДОКЛАДВА НА КОЛЕГИТЕ СИ 
ПРОТИЧАНЕТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО. 

- НЕМОРЛАЛНО Е ЛЕКАРЯТ ДА КОМЕНТИРА БОЛЕСТТА 
НА ПАЦИЕНТА ПРЕД БЛИЗКИТЕ МУ БЕЗ ТОЙ ДА Е ДАЛ 
СЪГЛАСИЕ 

- НЕМОРАЛНО Е ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА В ОБЩЕСТ-
ВОТО ТАЙНАТА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТА. 

- НЕМОРАЛНО Е ДА СЕ ОТКАЗВА  ЛЕЧЕНИЕ И ПОМОЩ 
НА БОЛЕН  

 
6. ПЕРСПЕКТИВА НА ЕТИЧНИТЕ КОМИСИИ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
            
През последните няколко години от реформата в здравеопаз-

ването все повече се обръща внимание на решаването на етични 
въпроси от медицинската практика. Свързващо звено между заинте-
ресованите страни (институциите, лекарите и пациентите) при 
разрешаването на различни етични въпроси, казуси и проблеми е 
етичната комисия. Нейна важна роля е да транслира общите етични 
съображения спрямо специфичните случаи. Същността на етичната 
комисия се изразява в това, че тя дава възможност пред лекарите, 
медицинските сестри, здравните администратори, адвокатите, се-
мействата и др. да поемата инициативата да разгледат етичните 
измерения на клиничните проблеми; да обсъдят различните вариан-
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ти на решения и да обосноват етичната позиция на тези решения. 
Този, който трябва да вземе решението трябва да поеме отговор-
ността си за него. Предназначението на етичната комисия може да 
бъде дефинирано в следната последователност: 

• Да задоволява нуждите от по-системен и принципен подход 
спрямо дилемите от медико-етичен характер при вземане на реше-
ния в медицинската практика. 

• Явяват се като връзка между ценностите на обществото и 
институцията, която се грижи и лекува определени пациенти, в 
чиито случаи се явяват етични дилеми. 

• Те са ефективна етична интервенция в здравния мениджмънт 
и политика. 

За да постигнат независимост и качество при вземане на 
решения, етичната комисии трябва да са структурирани и да са 
възприели определени стандартни оперативни процедури, препо-
ръчани в международните, европейските и национални ръковод-
ства. Изключително е важно да се отбележи, че когато се създава 
структурата на теоретичната рамка на етичния подход в медицин-
ската практика трябва да се създава от комплексни процеси, 
включващи участието и на пациенти, и на здравни професиона-
листи. В случай, че етичната комисия функционира ефективно в 
здравната структура, то тя трябва да е убедителна в своето пред-
ставяне, в полагането на всички усилия и власт, за да се справи с 
необходимите задачи. Ролята им е да защитава пациента и инсти-
туцията – автономността, правото да помага на пациента – първич-
на протекция срещу юридически отговорности.Утвърдени са 
следните цели на етичните комисии:  

• Да окуражават персонала да споделя информацията с 
пациента. 

• Да разработват стандарти, посредством които да се вземат 
решения. 

• Да изготвят решения, според които в определени случаи да се 
прекратява действието на живото поддържащите системи. 

• Да се вземат решения на ,, микро ” или ,, макро “ ниво. 
 
Условията за създаването и редът на работа на етичните 

комисии са посочени в следните закони и наредби: 
• Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина 

(ЗЛАХМ ) – определя работата на Централната комисия по етика. 
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• Наредба №14 (регламентира условията и реда за провеждане 
на клинични изпитвания на лекарства върху хора) – определя 
условията и реда за работа на местните комисии по етика. 

• Закон за съсловните организации на лекарите и стомато-
лозите. 

• Проект на Закон за здравето. 
• Кодекс на професионалната етика. 
 
Освен така изброените и функциониращи структури касаещи 

етичните норми на поведение в здравеопазването, съществува 
комисия по тези въпроси и към БЛС. Функцията й е да разрешава 
въпроси и дилеми, възникнали при упражняване на лекарската 
професия. Комисията приема и разглежда жалби от лекари за 
нелоялна конкуренция или на граждани спрямо действията на 
определен лекар (като нормативна база се приема спазването на 
Кодекса за професионална етика приет на ХХХІІІ Извънреден събор 
на БЛС). 

Напоследък у нас законодателните норми се хармонизират с 
тези, които действат в Европа и света. Все повече се обръща вни-
мание на правата на пациента и неговата автономия. За тази цел бе 
въведено и информираното съгласие. Местните комисии по етика, 
както и етичните комисии по съсловните организации все повече се 
утвърждават в сферата на здравеопазването. На базата на интердис-
циплинарния подход и диалогичност на работа тези комисии 
намират своето място при решаване на спорни въпроси в меди-
цинската практика от различно естество. Естествено и те да си имат 
своите проблеми. Затова правилния подход при тяхното функцио-
ниране е да не се допуска доминирането на едни членове на етич-
ната комисия спрямо други нейни представители. Тяхната ефек-
тивност е заложена във възприемането на различните възгледи. 

 
7 . ИЗВОДИ 
 
В съвременната медицинска практика се срещат не просто 

отделният лекар със страдащия от определена болест, а една мощна 
организация, една специфична индустрия, в която участвуват 
множество хора с различни професионални роли, които решават по 
същество и определени проблеми на обществото. Участъковият 
лекар се оказва повече диспечер, разпращащ болните към други 
специалисти и различни изследвания. Чувствително намалява вре-
мето на престоя на болния при лекаря терапевт, а се увеличава 
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времето му за ходене по лаборатории и специализирани кабинети. 
Сега медицинското обслужване е много по-достъпно и масови-
зирано. Развитието на медицинските знания доведе до засилващо се 
разделение на медицинския труд и специализация на една или друга 
негова страна от отделни хора. Медицинската етика е важна част от 
медицината като цяло, и важен фактор за развитието на една по –
добра медицинска помощ. Етиката е преди всичко освен уважаване 
на пациента, а себеуважение, уважение към колегите. В България 
все повече навлиза етиката в медицината, много болнични заве-
дения наблягат на етичните принципи и кодекси, дори някои създа-
ват свои вътрешни кодекси за лекарите. Съвременната медицина 
придава огромно значение на етиката, на достойнството и морала. 
Можем да кажем, че медицинската етика представлява по себе си 
наука, централните въпроси в които се явяват изучаването на ети-
ческите норми и правила, които са длъжни да наблюдават меди-
цинския персонал в медицинската професия, в името на това, че 
тяхната работа е непосредствено свързана и касае живота на други-
те хора. Достойнството на медицината пряко зависи от достойн-
ството на човешкото същество. И макар че медицината е научна 
дисциплина, нейната връзка с етиката е неоспорима.  

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 *„Най-хубавото се вижда само със сърцето.  

 „Най-същественото е невидимо за очите.” 
                          Антоан дьо Сент-Екзюпери 

 
Човекът е съдбовно свързан с другите човеци. Дали ще обича 

или ще мрази, съдбата му е изпълнена с емоционални отражения – 
той в чуждите очи и те в неговите. Между всеотдайната любов и 
безчовечната омраза са разположени стотици вариации на морал-
ните отношения (моралните отношения са в основата на колегиал-
ните,както и в конкретния случай здравен работник-пациент) – 
милосърдие и толерантност, грубост и вулгарност, уважение и 
деликатност, злопаметност и завист.  

Човекът е социално същество, което не би се осъществило като 
човек ако не съществуваше социума. Още с раждането си малкото 
дете попада в общността наречена семейство, после създава 
приятелства и врагове в училище. По-голямата част от съзнателния 
си живот човек пребивава в колектив от който до голяма степен 
зависят неговото щастие и себеосъществяване. Колегиалните отно-
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шения заемат междинно място между семейството, приятелството и 
чистата професионална връзка. Тук става дума най-вече за отноше-
нията между колегите в сравнително малката група на съвместно 
работещи хора – в учреждението, в цеха, в класната стая, макар че е 
прието да наричаме колега всеки, който работи в същия бранш, 
който практикува нашата професия. Общността на колегите е 
колективът – малка група сравнително добре познаващи се и заедно 
работещи хора.Такива са и здравните работници,чиито колектив 
сформира своето достойнство и морална репутация,не само в 
общността,която са си създали, а и спрямо хората,които лекуват. 
Така в рамките на общите професионални цели и интереси се вмест-
ват естествени и подчинени на други цели форми на общуване.   

Качествата, които трябва да притежава един добър колега са 
изключително важни за постигането на хармония и интеграция, 
единство и доверие не само в колектива,а и спрямо него. Добрият 
колега работи за теб и ти работиш за него,за да бъдете полезни за 
другите,които имат нужда от вас. В медицината е важно да работиш 
с хора, притежаващи духовни ценности, които да мотивират и 
задвижват безотказна работа и изрядност на съвместното действие. 
По този начин се чувстваш значим, пълноценен и полезен. 

В йерархията от качества, които трябва да притежава един 
добър здравен работник, на първо място поставям достойнството. 
То се съдържа в необхватната, неделима и индивидуална човешка 
същност. Достойнството е запазването на Аза в устойчива система 
от ценности. То действа като „ арбитраж ” при моралните дилеми – 
човек избира достойнството дори ако трябва да се откаже от някоя 
ценност. Човекът е човек именно, защото признава своето собстве-
но и на всеки друг достойнство. „Когато Бог сътворил света, поста-
вил всяко същество на определено място. Само на човека предоста-
вил възможност да избира своето място. Свободата да избира може 
да го доведе до животинско състояние, но може и да го възвеси до 
ангелска чистота ”. 

Достойнството във външен план, изразено чрез уважението от 
страна на околните, е качеството да бъдеш почитан и да вдъхваш 
респект. То се основава върху придържане към скромните, доброде-
телни и неегоистични влияния. Достойнството във вътрешен план, 
изразяващо се чрез самоуважението, е качество да възприемаш себе 
си правилно, тоест без да надценяваш собствената си значимост, да 
заемаш мястото, което ти се полага, и да не претендираш за повече. 

Човек е създаден да дарява любов, а не да сее омраза. Още в 
древни времена се е установило, че взаимната отстъпчивост гаран-
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тира мирните условия на развитието и безконфликтното общуване. 
Тази „търпимост”, „отстъпчивост” и „поносимост”, ние наричаме 
толерантност. В основата на толерантността стои признаването на 
другия като човешко същество. Така, че толерантността тръгва от 
справедливостта, която вижда в другия човека и същевременно една 
особена модификация на човешкото, изискваща да се признае 
правото на другия да бъде „себе си”. Истинската толерантност се 
проявява като хуманност, като спазване на „задълженията на 
човечността” (Лайбниц) , защото отчита истината за човека, без да я 
пречупва през предварително зададени възгледи или да я подчинява 
на поставени цели.   

Особено важно е хората да бъдат справедливи. Справедли-
востта е баланс, добре преценена пропорция между делата, 
заслугите, достойнствата на двама или повече души. На нея се 
крепи моралната връзка между множество хора. Чувството за спра-
ведливост отмерва пропорцията между постиженията и съобразно 
това определя дължимото. Ако бъдат похвалени еднакво мързели-
вия и трудолюбивия, значи единият е недооценен, а другият над-
ценен.  

Живеем в несправедлив свят. Справедливостта изисква усилия 
и съгласувана воля за намаляване на несправедливостта. Лошото, 
несъгласието и хаосът растат от само себе си, където няма позитив-
на сила за подобряване на условията на живот. В наша власт е да 
повишаваме справедливостта около нас. Не е никак лесно да прока-
раш целите си сред хора, които олицетворяват норми и изискват 
спазването им често по неясен, блокиращ и даже отблъскващ начин.  

Доверието крепи общността. Да имаш доверие значи да 
пристъпяш към другите позитивно. Доверието значи уважение. Да 
уважаваш другия значи да цениш уникалната личност. Да приемаш 
позитивно неговите мисли, чувства, отношения. Да не му вменяваш 
недоказани вини и грешки. Да не вярваш в непроверени злословия. 
Доверието към другите и уважението към техните качества и 
принос създава онази „химия”, която може както да компенсира 
отделни професионални недостатъци, така и да създаде нужния 
психологически комфорт.  

Уважението се постига с отговорност. Да уважавам себе си и 
другите значи да отговарям за себе си и да разчитам на отговор-
ността на другите. Отговорността значи поемане на последиците от 
действията. Във време, когато искаме много неща и животът 
предлага много възможности, расте нашата отговорност.   
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Още, добър колега,добър професионалист и лекар… добър 
човек е самостоятелно мислещ индивид, който умее да съхранява 
достойнството си. „Пионките” не са полезни при създаване на екип. 
Да притежава специфични умения, т.е. да има „личен ресурс”, 
умения, от които се нуждаят останалите. Да е силно мотивиран да 
постигне целта си. Въодушевлението и премереният ентусиазъм са 
„по-доброто гориво”, от което двигателят на екипа има нужда, за да 
достигне до целта. Да има творческа визия и ясна цел.  

„Ясно е, че човек е обществено същество”. Служиш ли първо и 
преди всичко на себе си, не си годен да служиш на другите. Човекът 
е член на едно общество – за да служи на това общество. И само 
като служи на обществото, той служи на себе си. Това е солидар-
ност, без която няма ред и правда. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1.1. АДАПТАЦИЯТА КАТО ТЕРМИН В БИОЛОГИЯТА - 

Адаптацията  е процес на приспособяване на организма и личността 
към изменящите се условия на съществуване. В основата на адап-
тацията на човека стои изработения в процеса на неговото еволю-
ционно развитие, съвкупност от морфофизиологични изменения, 
насочени към запазване на неговото относително постоянно състоя-
ние на равновесие във вътрешната среда – хомеостаза. За успеш-
ното адаптиране е необходимо организма да има строго интег-
рирани и йерархизирани функционални системи. Независимо от 
факторите, към които се адаптираме, организма ни реагира по 
идентичен начин, защото е налице идентичност във физиологич-
ните прояви.[4] 

 
1.2. ВИДОВЕ АДАПТАЦИЯ – Биолозите под адаптация раз-

бират процесите на наследствена изменчивост, която се закрепва с 
естествения отбор. Тази адаптация е генотипна, защото се дължи на 
прамени в генетичния апарат. От друга страна под адаптация се 
разбират и наблюдаваните в процеса на индивидуалния живот на 
организма реакции, които настъпват като отговор на промени в 
средата. Тази адаптация е фенотипна. В основата на фенотипната 
адаптация стоят физиологични, биохимични и структурни преобра-
зования в арганизма, които обезпечаватхомеостазата в нейните 
условия. Пълното противопоставяне на фенотипната адаптация на 
генотипната е неправилно, защото фенотипната адаптация е генети-
чески детерминирана. [4] 
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1.3. АДАПТАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА 
 
А/ Социална адаптация - Под социална адаптация ще 

разбираме: 
- особен вид вторична социализация, предизвикана от измене-

ния в средата, ззвикващи качества и атрибути, които индивидът 
няма в момента, или  

- ресоциализация, държаща се на неадекватно формирана 
личност с ниска ефективност в социалните отношения. Адаптацията 
е свързана със социалната промяна, иновацията и пр. важни в 
социологически план категории. Освен това тя е израз на един 
основен феномен, предмет на кибернетиката, залегнал в човешката 
природа – обратанат връзка, която поддържа адекватността ни и 
управлява съдържанието на нашата личност. Накрая, адаптацията е 
социална продукция, творчество, тъй като твърде често се пред-
хожда от отсътствия на модели и изисква собствените открития на 
личността, макар че може да бъде и подпомогната отвън (както, 
разбира се, и възпрепятствана). В този контекст между собствената 
продукция и социалното научаване в адаптацията се наблюдава 
таково съотношение , в каквото нейният активен компонент се 
съотнася с пасивния. 

 
Б/  Професионална адаптация, Аспекти [1] 
1.  Адаптацията на личността в дадена професионална среда 

се дефинира като установяване на такива взаимоотношения между 
индивида и средата, които му дават възможност да регулира своето 
поведение по посока на собствените начинания и на общите цели на 
средата. Адаптираният индивид се чувства интегриран в работната 
среда и способен да изпита удовлетворение от труда си. При 
служителите с добра адаптация се откроява по ясно навлизане в 
типичния за професията начин на работа. Проличава добра опера-
ционална организация в процеса на изпълнение на трудовите 
задачи. Темпът на работа по-често отразява оптималните изисква-
ния за успешно и качествено справяне със задълженията. Стилът на 
поведение се определя и от по- бързото ориентиране и сработване в 
колектива. Обратно, при служители със затруднена адаптация често 
не е осъществено оптималното протичане на работния процес, ра-
ботното време не е добре организирано, темпът на работа е сравни-
телно бавен и качеството на работата е понижено. 



 563

2. Професионалната адаптация има множество аспекти. 
Теоретично те са обединени в схващането на Ryff (1989) за димен-
сиите на позитивното психично функциониране:  

- Приемане на себе си - осъзнаване на собствените добри 
качества и недостатъци, както и преживяваното чувство за собстве-
но достойнство и себеуважение. 

- Личностен растеж - субективна оценка на налични възмож-
ности за себеразвитие и себеусъвършенстване, например за придо-
биване и промяна на компетентности, нагласи, убеждения и други в 
живота. 

- Жизнени цели – способност за поставяне и преследване на 
дългосрочни лични цели и жизнени планове в средата. 

- Автономия- преживявания на независимост във формирането 
и отстояването на собствените виждания, мисленето и поведението 
от другите хора, с които човек е заедно в една и съща среда. 

- Личен контрол над средата - възможност на индивида да 
установява контрол над хода на протичащите събития и процеси в 
живота и да се справя успешно с възникващите проблеми. 

 - Позитивни взаимоотношения - умение за изразяване на емпа-
тия и за установяване на близки взаимоотношения с другите хора в 
средата и наличие на чувства на привързаност. 

 
Тези аспекти на позитивно психично функциониране отразяват 

характера на пълната професионална адаптация. Нейното постигане 
обаче не е толкова просто, понеже на хората им се налага да сменят 
месторабота или да се адаптират към постоянно променящия се 
начин на работа, да се интегрират в реорганизирани професионални 
среди и т.н. Ето защо в повечето случаи професионалната адаптация 
е задоволителна дори и в частичен вариант.  

 
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ПРОФЕСИО-

НАЛНАТА СРЕДА НА ДВА ЕКИПА СЛУЖИТЕЛИ В МБАЛ 
„СВ. ИВ. РИЛСКИ” – ГР. РАЗГРАД 

 
2.1. КРАТЪК ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
Разградската болница съществува от 1879 г. Структурата на 

хоспитализираната заболеваемост в лечебното заведение корелира с 
тази за страната и се доминира от 3-4 от основните 17 класа 
болести. В област Разград функционират три лечебни заведение за 
болнична помощ, като разградската болница е най-голямата. През 
2005 година са преминали през трите болници общо 23649 пациен-
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ти, като 69,43% са преминали през МБАЛ Разград. Диагностично – 
лечебния працес в болницата осигурява 97,93% окончателно фина-
лизиране на същия. Само 2,07% от пациентите на областната 
болница се насочват към национални центрове и университетски 
болници. Броят на болните приети за рехоспитализация е макси-
мално малък. Разширена е дейността по клинични пътеки съгласно 
договор между лечебното заведение и НЗОК.[6] 

От създаването си до днес МБАЛ търпи постоянни промени- 
текат процеси на централизация и оптимизация,здравни реформи, 
промени в икономическите и финансови показатели, липса на 
достъчно квалифициран персонал и т.н., които водят до чести 
съкращения, недостиг на бюджет и консумативи, конфликти, стрес 
и т.н. Реформиращата се здравна система се променя структурно и 
функционално,  което налага промяна и в хората, работещи в нея – 
нова нагласа, промяна на визията и знанията, адаптация към нови 
изисквания и среда на работа. Всеки член на колективите работещи 
в здравната ситема има свой облик, свои специфични особености, 
реагира по свой си начин в различни ситуации, притежава собстве-
но мнение и виждане по проблемите съществуващи в организа-
цията. Работещите в променящата се здравеопазна система в профе-
сионален аспект имат изграден собствен светоглед и характерно 
професионално поведение. Новите законови разпоредби, нерегла-
ментираните изисквания, развитието на частното здравеопазване, 
водят до противоречия и възникване на конфликти. В следствие на 
непрекъснатите промени, на служителите им се налага непрекъс-
нато да се “преадаптират”, да се приспособяват към нови и постоян-
но менящи се обстоятелства. Ето защо изследването на професио-
налната адаптация на служителите на това лечебно заведение ме 
заинтригува. 

Изследваните лица са два екипа са от отделение “ДИСПАН-
СЕРНО ПНЕВМОТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ” (ДПФО) към 
МБАЛ ”Св. Ив. Рилски ” – гр. Разград и се състоят от по 7 души, 
включително и екипните им ръководители. В годините на промени 
служителите в ДПФО не са се сменяли - всички се познават от 
години общ професионален опит, само броят им е намалял. В 
състава на изследваните екипи има хора, които не са от гр. Разград 
и всекидневно пътуват дълго до работното си място. 
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2.2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И 
ХИПОТЕЗА 

Изследването беше проведено анонимно, за да се избегне 
доколкото е възможно социалната желателност на отговорите на 
изследваните лица /ИЛ/, като съответното изследване беше проведе-
но с помощта на старша мед.сестра Веселина Ангелова. Използва-
ният метод е въпросник за изследване на адаптацията на индивида 
към средата, който представлява операционализация на изброените 
по- горе шест аспекта на позитивното психично функциониране. 

 
2.3. ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО - да се провери доколко 

адаптирани към професионалната среда са служителите от ДПФО. 
 
2.4. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  
- Да се изготви индивидуална бланка с въпросника за всеки 

член на изследвания екип. 
- Да се осигури индивидуалното съгласие на всяко едно ИЛ да 

участва в изследването. 
- Изследването да се проведе в удобно за ИЛ време и изцяло 

анонимно. 
- Резултатите да бъдат обработени и анализирани обективно. 
 
2.5. ХИПОТЕЗА - Служителите в ДПФО към МБАЛ „Св. Ив. 

Рилски” - гр.Разград не са успели напълно да се адаптират към 
професионалната си среда. 

 
3. ХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Изследвани бяха два екипа от служители, състоящи се от по 

седем души и  по един ръководител екип; т.е. общо четиринадесет 
ИЛ. Изследването беше проведено изцяло анонимно и поотделно с 
всяко ИЛ. 

 
Получени резултати: /Резултатите са под формата на оценки 

от 1 до 5/ [1] 
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                                                 Таблица 1 
Резултати на Първи екип 

 
СКАЛА 
ИЛ 

Приемане 
на себе 
си/ПС/ 

Личностен 
растеж 
/ЛР/ 

Жизнени 
цели 
/ЖЦ/ 

Автономия 
/АВ/ 

Контрол 
над 
средата 
/КС/ 

Позитивни 
взаимо-
отношения 
/ПВ/ 

№1 4,375 3,555 3,857 1,429 2,8 2,777 
№2 4,125 3,888 3,571 1,571 3,1 2,555 
№3 4,25 3,777 3,714 2,286 2,7 2,666 
№4 4,375 3,555 4,143 1,714 3,3 3,111 
№5 4 3,444 3,286 2 2,6 2,333 
№6 3,125 2,888 3 1,143 2,2 2 
№7 4,875 3,444 4,429 2,571 3,5 3,333 
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Фиг. № 1: Графично изображение на резултати на Първи екип 

 
 

Таблица 2 
Резултати на Втори екип 

 
СКАЛА 
ИЛ 

Приемане 
на себе 
си/ПС/ 

Личностен 
растеж 
/ЛР/ 

Жизнени 
цели 
/ЖЦ/ 

Автономия 
/АВ/ 

Контрол 
над 
средата 
/КС/ 

Позитивни 
взаимо-
отношения 
/ПВ/ 

№8 4,275 3,666 4,125 1,519 3.4 2,666 
№9 3,425 3,888 3,271 1,621 3,7 3.111 
№10 4,25 3,555 3,817 2,126 2,5 2,888 
№11 4,325 3,555 4,523 2,114 3,9 3,333 
№12 4,175 3,333 3,276 2,121 3,6 2,111 
№13 3,725 3,555 3,125 1,175 2,9 2,333 
№14 4,175 3,777 4,175 2,471 4,1 3,444 
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Фиг. № 2: Графика на резултатите на Втори екип 

 
4. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  
 
Получените резултати от изследването сочат, че професио-

налната адаптация на служителите в ДПФО към МБАЛ „Св. Ив. 
Рилски” - гр.Разград е над средното ниво. По-ниски нива са полу-
чени само в аспекта на Автономията, но това е закономерно, имайки 
предвид че изследваните лица работят в държавна институция. 
Около средното ниво са резултатите им по отношение на контрола 
над средата и позитивните взаимоотношения. Това от своя страна 
може да се обясни със съвременния начин на живот, с опосред-
стваните от техниката форми на комуникация, както и с честите 
рокади в екипите и високия брой на съкращенията, което не 
предполага трайни и позитивни контакти между колегите. Що се 
отнася до приемането на себе си, личностният растеж и жизнените 
цели, резултатите на ИЛ са повече от задоволителни. 

 
5.  ИЗВОД 
     
Изводът, който можем да си направим от проведеното 

изследване е, че хипотезата ни се опровергава напълно. Въпреки 
предполагаемата социална желателност на част от отговорите, и при 
двата изследвани екипа нивото на адаптация към професионалната 
среда е над средното равнище. Това от своя страна означава, че 
процесите на централизация, оптимизация, здравни реформи, стра-
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тегии и програми за одобряване на икономическите и финансови 
показатели [6], стратегии за предотвратяване на конфликти и т.н в 
структурата на МБАЛ дават резултат. Допълнително доказателство 
за това ни предоставя и самото медийно пространство, цитирам:” 
Най-големите проблеми в здравеопазването: Това са бюджетите на 
болниците и цените на лекарствата, смята министърът в оставка”[5] 

В съвременното разбиране на феномена адаптация психоло-
зите, социолозите, социалните работници и медиците, в частност 
психиатрите полагат два основни компонента на взаимодействие :  
“Индивид и Рискови фактори /Социален стрес/”, които влизат в 
непрекъснато взаимодействие. Когато социалният стрес се движи 
около границите на потенциала на индивида, той се превръща в 
стимул за неговото личностово развитие и предизвикателство към 
творческия му потенциял. Но когато този социален стрес е в 
интензитет и продължителност надхвърлящи в голяма степен 
потенциала на индивида, той се превръща в бариера към развитието 
му, а понякога в травма, която разстройва азаптацията и може да 
причини болестно нарушение. [4] 
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ЕФЕКТИ НА КОМУНИКАТИВНОТО БЕЗПОКОЙСТВО 
ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД 

 
Проф. д.пс.н. Галя Герчева-Несторова,  
хон. ас. Ваня Христова, докторант 

ВСУ „Черноризец Храбър” 
 

Учителската професия се отнася към типа професии “човек-
човек“ или т.нар. “комуникативни професии“. Характерът на всяка 
професия се определя от някой основни показатели, като цел, обект, 
условия и средства на работа [2]. Ако целта или крайният продукт 
на професионалния труд на учителите е изграждането на личността 
на ученика с формирането на неговите познавателна, емоционална и 
волева сфери, то обектът му – ученикът е един от най-значимите, 
сложни и многофункционални аспекти на неговия труд. Условията 
и средствата, които се използват при осъществяването на учител-
ската професия имат социален характер и допринасят за успешното 
изграждане и развитие на личността на учениците. Тези средства са 
неразривно свързани със специфичните особености на целта и обек-
та на професията и включват учебното съдържание, взаимодей-
ствията и общуването на учителя и не на последно място неговите 
личностни качества, като средство за осъществяването на учител-
ския труд. Именно личността на учителя в комбинация с присъщите 
за тази професия професионално-педагогически качества, като 
комуникативност, творчество, наблюдателност и емоционална ста-
билност е основният инструмент при осъществяването на професио-
налната дейност на учителите.  

Интегрален показател, отразяващ отношението на човека към 
неговата трудова дейност е субективната значимост на труда която 
се определя  като съвкупност от три компонента - ценности, мотиви 
и удовлетвореност от труда [3].  

Опитите да се дефинира конструкта – удовлетвореност от 
труда са видимо еволюирали през десетилетията. А. Брайфилд и 
Х.Рот[6]  я определят като индивидуална нагласа. Е. Лок[10] като 
„... едно приятно или позитивно емоционално състояние, което е 
резултат от оценката на работата и преживавянията на служителя в 
нея”. П. Смит и съавт[15]  посочват, че удовлетвореността от труда 
е степента в която работната среда реализира очакванията на слу-
жителите в нея. Л. Берри[5] я определя като индивидуална реакция 
към преживяванията в работата, П. Спектър[16] като степента в 
която хората харесват своята работа, А. Дела-Рока и М. 
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Констански[8] като глобално чувство относно различните аспекти 
на работната дейност. Дж. Брет и Фр. Дразгоу[7]  като оценяващ 
възглед,  с който служителя описва общото си усещане за работата.  

Ние считаме, че удовлетвореността от работата би могла да се 
дефинира като позитивно, афективна реакция на човек спрямо 
различни аспекти на неговата трудова дейност. 

Удовлетвореността от учителският труд може да се определи 
като афективна реакция на учителите по отношение на тяхната 
работа или преподавателска роля. [14,17] 

Значителна част от проведените през годините изследвания 
върху удовлетвореността от труда са посветени на опитите да се 
обясни какво точно детерминира нивата на удовлетвореност при 
служителите? Установено, е че факторите които влияят върху удов-
летвореността от работата могат да бъдат разделени в две големи 
групи – личностни детерминанти и организационни фактори. [13] 

Основната цел на настоящото изследване е да се установят 
ефектите на влиянието на комуникативното безпокойство върху 
удовлетвореността от учителския труд. В изпълнение на поставена-
та цел формулираме следната хипотеза.  

Очакваме, че по-високото равнище на комуникативното без-
покойство ще окаже директно влияние върху удовлетвореността от 
учителския труд. 

 
Описание на извадката и методика на емпиричното 

изследване 
В изследването участват 190 изследвани лица от двата пола, 

възрастово диференцирани в три групи – до 30 години, от 30 до 50 
години и над 50 години. Изследваните лица са учители от три 
Средно общообразователни училища в град Варна – СОУ „Пейо 
Яворов”, VII СОУ „Найден Геров” и  VIII СОУПЧЕ „А. С. 
Пушкин”, разпределени както следва: I-IV клас (начален етап на 
основно образование), V-VIII клас (прогимназиален етап на основно 
образование) и IX-XII клас (средно образование) - таблица 1.  
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Таблица 1 
Характеристики на изследваните лица 

 
    Брой % Общо 

Мъже 178 93,7 Пол 
Жени 12 6,3 

190 

до 30 години 10 5,3 

от 30 до 50 години 103 54,2 Възраст 

над 50 години 77 40,5 

190 

СОУ "Пейо Яворов" 57 30 

VII СОУ "Найден Геров" 68 35,8 Училище 
VIII СОУПЧЕ 
"А.С.Пушкин" 65 34,2 

190 

I-IV клас 66 34,7 

V-VIII клас 58 30,5 

Степени на училищно образование IX-XII клас 66 34,7 

190 

до 5 години 15 7,9 

от 5 до 10 години 12 6,3 
Трудов стаж в учителската 
професия 

над 10 години 163 85,8 

190 

до 5 години 45 23,7 

от 5 до 10 години 36 18,9 
Трудов стаж в конкретното 
училище 

над 10 години 109 57,4 

190 

 
Инструментариум 
В настоящото изследване са използвани две методики: само-

оценъчната скала „Персонален доклад за комуникативно безпо-
койство – 24” и „Скала за диагностика на удовлетвореността 
от труда”[4]. 

За определяне нивото на комуникативното безпокойство при 
изследваната съвкупност е приложена самооценъчната скала - 
„Персонален доклад за комуникативно безпокойство – 24”. Тя е 
създадена от Джеймс Макроски и неговият колектив за измерване 
на комуникативното безпокойство, като личностна черта[9,12].  
Адаптирането на методиката “Персонален доклад за комуникативно 
безпокойство – 24“ за българска популация е извършено от проф. 
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д.пс.н. Галя Герчева [1]. Скалата съдържа 24 айтема от Ликертов 
тип, като респондентите отбелязват степента, в която са съгласни с 
предложените твърдения от 1 – “Напълно съм съгласен” до 5 – 
“Категорично не съм съгласен“. Чрез тази скала има възможност да 
се оцени комуникативното безпокойство, разбирано като индиви-
дуално ниво на страх и тревога в ситуации на реално или очаквано 
общуване с други хора в четири комуникативни контекста, считани 
от считани от Дж. Маккроски и В. Ричмонд (1980) за най-тясно 
свързани с комуникативното безпокойство[11]. Тези контексти са: 
говорене пред публика, разговор в тесен кръг от хора (група), 
изказване по време на срещи, събрания и разговор в диада. Всяка 
ситуация е представена от шест айтема и се отчита в следните 
субскали: “Група”, “Събрание”, Диада”, “Публика”. Методиката 
позволява и определяне на общо равнище на комуникативно без-
покойство – скала “Общо комуникативно безпокойство” 

Психометричните характеристики на скалата – средните стой-
ности и стандартните отклонения за изследваната съвкупност от 
учители са представени в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Психометрични показатели на субскалите “Персонален доклад 
за комуникативно безпокойство – 24” 

 

Изследвана съвкупност (учители) 
Скали 

Min. Max. M SD α Skewness Kurtossis 

Публика 6 30 
17,94 4,29 0,80 0,10 0,26 

Група 6 30 
19,96 4,88 0,82 -0,31 -0,22 

Събрание 6 30 
18,89 4,21 0,79 0,06 0,04 

Диада 6 30 
20,87 3,83 0,75 0,12 0,32 

Общо 
комуникативно 
безпокойство 

24 120 77,66 13,79 0,91 0,33 0,14 

 
Средните стойности по скалите на комуникативното безпо-

койство в изследваната съвкупност са по-високи в сравнение както 
с установените от Джеймс Маккроски и сътрудници средни стой-
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ности, така и от средните стойности на българската нормативна 
извадка. 

Приложена е и „Скала за диагностика на удовлетвореността 
от труда”, която съдържа 72 айтема от Ликертов тип, като респон-
дентите отбелязват степента, в която са съгласни с предложените 
твърдения от 1 – “Никак не е вярно” до 5 – “Напълно вярно“. Тук се 
включват следните скали за диагностика на удовлетвореността от 
труда: 

1. “Удовлетвореност от съдържанието на труда“. Скалата 
обхваща аспектите които описват характеристиките на съдържа-
нието на труда и включва следните субскали: “Предизвикателство 
на задачите“, “Себеизява“ и “Автономия“.   

2. “Задоволство от резултатите при изпълнение на зада-
чите“. Скалата съдържа твърдения, които изразяват преживяването 
на успех от постигнатите резултати в процеса на труда.   

3. “Удовлетвореност от прекия ръководител“. Скалата отра-
зяват оценъчните аспекти на двата традиционно обособени лидер-
ски стила и съдържа две субскали: - “Ориентация към задачите“ и 
- “Ориентация към човешките отношения“.  

4. “Удовлетвореност от преките колеги“. Скалата включва 
твърдения които представят конкретните оценки на поведението на 
колегите и се състои от три субскали: - “Формални отношения“, 
“Подкрепа от колегите“ и  “Доверие от колегите“.  

5. “Удовлетвореност от заплащането“. Скалата характери-
зира преценките на изследваните лица по отношение на конкретни 
аспекти на получаваното заплащане за труда.  

6. “Удовлетвореност от работата като цяло“. Скалата 
характеризира доколко изследваните лица са доволни от всеки 
аспект на своята работа като цяло – от задачите, от резултатите, от 
прекия ръководител, от колегите и от заплащането.  

Психометричните характеристики на скалата – средните стой-
ности и стандартните отклонения за изследваната  съвкупност са 
представени в табл. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 574 

Таблица 3 
Психометрични показатели на скали за диагностика  

на удовлетвореността от труда 
Изследвана съвкупност (учители) 

Скали 
Айтеми M SD α Skewness Kurtosis 

Предизвикателство на 
задачите 4 3,80 0,62 0,68 -0,50 0,17 

Себеизява 7 3,95 0,67 0,89 -0,65   0,10 

1.
У
до
вл
ет

во
ре
но
ст

 
от

 с
ъд
ър
ж
ан
ие
т
о 

на
 т
ру
да

: 

Автономия 4 3,93 0,71 0,81  -0,62  0,06 

  
2.Удовлетвореност от 
резултатите при 
изпълнение на задачите 

3 4,20 0,52 0,70  -0,42 0,45  

Ориентация към задачите 6 4,14 0,76 0,91  -0,81  0,09 

3.
У
до
вл
ет

во
ре
но
ст

 
от

  п
ре
ки
я 

ръ
ко
во
ди
т
ел

: 

Ориентация към 
човешките отношения 9 4,02 0,74 0,90  -0,57  -0,37 

Формални отношения 7 3,86 0,71 0,90  -0,26 -0,25  

Подкрепа от колегите 4 3,69 0,79 0,84  -0,17  -0,34 

4.
У
до
вл
ет

во
ре
но
ст

 
от

 п
ре
ки
т
е 
ко
ле
ги

: 
 

Доверие от колегите 
 3 3,72 0,78 0,82  -0,36  0,18 

  5. Удовлетвореност от 
заплащането 10 2,52 0,85 0,95  0,58  -0,39 

  6. Удовлетвореност от 
работата като цяло 7 3,06 0,54 0,87  -0,33  0,19 

 
Резултати и обсъждане 
Дескриптивните статистики и статистически значимите разли-

ки по тип училище и скалите комуникативно безпокойство и 
удовлетвореност от труда са представени в табл.4 и табл.5. 
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От представените резултати в табл.4 се вижда наличието на 
статистически значими разлики по скалите Публика, Група, Събра-
ние, Диада и Общо комуникативно безпокойство между учителите 
от СОУ "Пейо Яворов" (1) и VIII СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" (3) и 
между учителите от VII СОУ "Найден Геров" (2) и VIII СОУПЧЕ 
"А.С.Пушкин" (3). Не се наблюдават статистически значими разли-
ки на изследваните конструкти между учителите от СОУ "Пейо 
Яворов" (1) и VII СОУ "Найден Геров" (2). 

Тези резултати са изненадващи предвид характера на учител-
ската професия и очакванията измереното комуникативно безпо-
койство в контекста говорене пред Публика и Група да бъдат 
незначителни. По отношение на скала Събрание трябва да имаме 
предвид факта, че в нашата култура на събранията все още се 
придава по-официален вид и може да се предположи, че изказ-
ването по време на събрание по всяка вероятност се възприема като 
изказване пред публика. 

Интерес представляват по-високите стойности на общото 
комуникативно безпокойство на учителите от СОУ "Пейо Яворов" 
(1) и VII СОУ "Найден Геров" (2) и по-ниските му стойности в VIII 
СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" (3). Това  може да бъде обяснено или с 
подбора на учителите, който се извършва в VIII СОУПЧЕ "А. С. 
Пушкин" в сравнение с останалите две училища или с факта, че 
престижността на това училище с дългогодишна история и тради-
ция в обучението на учениците води до по-ниско значимо безпо-
койство за статуса. 

Таблица 4 
Средни стойности, стандартни отклонения и статистически 

значими междугрупови разлики по тип училище и 
комуникативно безпокойство 

 
Изследвани гнезда 

СОУ "Пейо 
Яворов" (1) 

 

VII СОУ 
"Найден 
Геров" (2) 

VIII СОУПЧЕ 
"А.С.Пушкин" 

(3) 
Sig. Критерии за 

комуникативното 
безпокойство 

M SD M SD M SD 1-2 1-3 2-3 
Публика 18,93 3,49 19,12 4,36 15,83 4,12 0,796 0,000 0,000 
Група 21,12 4,67 20,43 4,99 18,45 4,62 0,418 0,002 0,018 
Събрание 19,75 3,78 20,04 4,53 16,94 3,53 0,686 0,000 0,000 
Диада 21,53 3,52 21,65 3,65 19,49 3,94 0,857 0,003 0,001 
Общо 
комуникативно 
безпокойство 

81,33 12,64 81,24 14,11 70,71 11,78 0,966 0,000 0,000 
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От анализа на резултатите описващи удовлетвореността от 
труда по училища  (табл. 5) се вижда наличието на  статистически 
значими разлики по скалите - Удовлетвореност от прекия 
ръководител и Удовлетвореност от заплащането между учителите 
от СОУ "Пейо Яворов" (1) и VIII СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" (3). Тук 
интерес отново представлява факта, че учителите от VIII СОУПЧЕ 
"А.С.Пушкин" (3), който имат най-ниски стойности на 
комуникативно безпокойство са и най-малко удовлетворени от своя 
труд по почти всички показатели с изключение на скалите свързани 
с удовлетвореността от колегите. По-висота удовлетвореност от 
колегите би могла да се обясни с факта, че поддържането на 
високия престиж на училището изисква съвместна работа в екип 
при изпълнението на организационните задачи, получаване на 
емоционална и ресурсна подкрепа и проява на доверие от страна на 
колегите.  

 
Таблица 5 

Средни стойности, стандартни отклонения и статистически 
значими междугрупови разлики по тип училище и 

удовлетвореността от труда 
 

Изследвани гнезда 
„Пейо 

Яворов”(1) 
„Найден 
Геров” (2) 

„А.С.Пушкин
” 

(3) 
Sig. Критерии за 

удовлетвореност от 
труда 

M SD M SD M SD 1-2 1-3 2-3 
Предизвикателство 
на задачите 3,91 0,66 3,76 0,67 3,74 0,52 0,187 0,133 0,835 
Себеизява 4,04 0,74 3,91 0,69 3,90 0,58 0,284 0,237 0,897 
Автономия 3,93 0,76 3,98 0,68 3,90 0,69 0,681 0,820 0,508 
Удовлетвореност от 
задачите 3,96 0,66 3,89 0,63 3,85 0,56 0,500 0,307 0,710 
Удовлетвореност от 
резултатите 4,17 0,55 4,21 0,51 4,22 0,51 0,701 0,631 0,917 
Ориентация към 
задачите 4,32 0,72 4,14 0,76 3,99 0,77 0,173 0,016 0,266 
Ориентация към 
човешките 
отношения 

4,18 0,71 3,99 0,70 3,90 0,79 0,136 0,035 0,501 

Удовлетвореност от 
прекия ръководител 4,25 0,70 4,06 0,71 3,95 0,77 0,146 0,022 0,362 
Служебни 
отношения 3,86 0,72 3,75 0,77 3,96 0,62 0,398 0,423 0,088 
Подкрепа от колеги 3,63 0,80 3,63 0,83 3,82 0,73 0,992 0,182 0,166 
Доверие на колеги 3,67 0,83 3,63 0,80 3,86 0,71 0,807 0,170 0,092 
Удовлетвореност от 
колегите 3,72 0,75 3,67 0,76 3,88 0,66 0,719 0,215 0,096 
Удовлетвореност от 
заплащането 2,36 0,82 2,48 0,71 2,70 0,98 0,448 0,026 0,121 
Удовлетвореност от 
работата като цяло 3,09 0,61 3,07 0,55 3,01 0,46 0,795 0,395 0,535 
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Като цяло от получените резултати се установява, че по-ниско 
комуникативно безпокойни учители имат и по-ниски нива на 
удовлетвореност от труда и обратно по-високо комуникативно 
безпокойните учители имат по-високи нива на удовлетвореност от 
труда. Този интересен резултат би могъл да се обясни с факта, че 
възприемането на средата като по-престижна дава възможност за 
поддържането на позитивен образ за себе си, а това води до 
понижаване на комуникативното безпокойство. 
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ПРЕВЕНЦИЯ ПРИ ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА 
 

Йоанна Недялкова 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

 
Бих започнала с думите на Ерих Фром „Обновяването на 

потенциалните сили – това е вродено качество за всички организми. 
Поради това, разкриването на потенциала на човек съгласно 
законите на природата трябва да се разглежда като цел на човешкия 
живот.” 

Обобщаването на изследователския материал за агресията при 
насилствените правонарушители дава възможност да послужи за 
база при изграждането на по-глобални интерпретационни подходи 
относно психологическите аспекти на агресивната феноменология 
при човека. Затворът е място, в което личността изтърпява наказа-
ние за извършено престъпление в условия на изолация. Тези усло-
вия по-скоро капсулират личността и я правят резистентна спрямо 
влиянията насочени към позитивна промяна, отколкото да съдей-
стват за такава. Съпротивата на лишения от свобода е закономерна, 
защото той е изгардена, макар и неправилно личност, която се 
стреми към съхранение на своята идентичност. Освен това голяма 
част от затворниците следствие на нравствени и криминални дефор-
мации, изповядват друга жизнена философия, която ги кара да 
възприемат и най-добронамерените въздействия като посегателство 
срещу личността.  

„Процесът на социално-педагогическа интервенция в местата 
за лишаване от свобода качествено се отличава от педагогическия 
процес който се осъществява в други образователни, ресоциализа-
ционни заведения и институции. Личностните характеристики на 
лишените от свобода , динамиката на социалните процеси в техните 
групи и общности и своеобразието на условията на пенитенциарно 
третиране изискват прилагането на специални практически подходи 
при организиране на социалната работа със затворниците.”1 

Една значителна част от затворниците имат сериозни дефицити 
в социалното учене. Това, което са наблюдавали е свързано с раз-
лични форми на агресия, които са усвоили като привични поведе-
ния. Заслужава внимание и допълнително изследване, обстоятел-
ството, че склонни към агресия са и такива осъдени, които в 

                                                 
1 /todorminev.hit.bg/zatvor_faktori.htm 
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миналото са били жертва на агресивно отношение или в момента са 
подлагани на насилие. Тяхната агресия е насочена към защита на 
Аз-а, често определян като моралната стойност достойнство. За 
проявата на това поведение в такива условия значение имат и други 
социални фактори. Това са реалната представа и подстрекател-
ството. Често се появяват вербалните провокации, като оскърбява-
не, обидно квалифициране и етикиране. Причина са комуникативни 
дефицити и изработен стил на общуване. Резултатът е провокиране 
на агресивна реакция. Безспорно значение за агресивното поведение 
имат и личностните черти на затворниците, за които е характерна 
висока тревожност, емоционална лабилност и раздразнителност. 
Според М. Хаджийски влияние оказват три личностни фактора: 

- Предпоставяната атрибуция за враждебност е тенденцията 
да се вменяват лоши намерения на другите, въпреки че те нямат 
такива. Това е особеност на личността, която увеличава склонността 
към реактивна агресия, като отговор на възприеманото като 
заплашващо поведение. 

- Фокусът на контрола е степента, в която човек има усеща-
нето, че управлява своето поведение, ситуациите в живота, соб-
ствената си съдба. Доказана е определена зависимост между него и 
склонност към агресия. Експериментите на Блас /1991/, Холанд 
показват че съществуват различия между хора с вътрешен и външен 
локус на агресивност. Тези с вътрешен имат по – високо ниво на 
агресивност и по-често прибягват до инструментална агресия т.е. до 
агресия като средство за постигане на определени цели. Хора с 
външен локус имат по-малка склонност към агресия, но са подат-
ливи на провокации, особено когато са постоянни. 

- Системата от ценности влияе върху агресивното поведение. 
Това са преди всичко предразсъдъците и стереотипизираните отно-
шения. Предразсъдъкът според К. Роджърс е “негативно отношение 
към членовете на определени групи, основано на тяхната 
принадлежност”. Не бива да се изключва влиянието му като предпо-
ставка в съчетание с други предпоставки. Възможностите за управ-
ление на агресията се определят от начините за повлияване на 
съвременния насилник чрез новите форми на интерактивно обуче-
ние и осъзнаване от извършителя на деструктивния акт на после-
диците и резултат от неговите действия за другия. В такъв случай 
безспорен ефект биха имали програмите за обучение в местата за 
лишаване от свобода, пробационните служби, поправителните до-
мове и не на последно място – семейното възпитание. Докато се 
запознавах с литературата по темата и реализирах изследването, 
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въпросът, който често си задавах бе: какво трябва да бъде правил-
ното отношение към осъдените? Един от правилните отговори, 
според мен дава Михаел Лайтман: „Затворът трябва да се превърне 
в училище... цялото свободно време трябва да бъде посветено на 
възпитание. Те трябва да изучават психология, история на човечест-
вото, съвременния глобален свят, връзките между членовете на 
човешкото общество... Надявам се че това ще донесе полза, защото 
сегашното пребиваване в затвора ги прави само още по-квалифи-
цирани престъпници. Общувайки с хора подобни на себе, те се учат 
един от друг как по-бързо да се освободят и по-успешно да 
продължат професията си. В резултат на това човек става не попра-
вен, а още по-дълбоко закоравял.” /Беседа за затворите и затвор-
ниците/. 

- По същество понятието „превъзпитание” произлиза от 
понятието „възпитание”. В най-общ план това е процес на органи-
зирано въздействие върху личността, насочено за формиране на 
система от определени качества, възгледи и убеждения. При превъз-
питанието става въпрос за преформиране на личността, като на база 
на разграждането на съществени негативни личностни характе-
ристики се изграждат позитивни такива. На практика това е дву-
странен процес на взаимоотношения между възпитател и възпи-
таник, с който се цели възходящо развитие на възпитаника, като се 
отчита както неговата активна роля, така и влиянието на останали 
външни фактори.2 От формално теоретична гледна точка няма при-
чини заложеният в закона очакван резултат да не бъде постигнат, но 
последното предполага наличието на равновесие между елементите 
в системата. 

- В условията на сега действащата система за възпитателна 
работа в затворите и затворническите общежития, водеща роля при 
организирането и провеждането на въздействията, целящи промени 
в развитието на осъдените е отредена на инспекторите по социална 
дейност и възпитателна работа, като се разчита на помощта на 
психолозите. Ако се опитаме да анализираме техните шансове за 
реален успех в постигане на целта за поправяне и превъзпитание на 
лишените от свобода, бих могла да аргументирам следния извод: 
Системата между възпитаващия и лишен от свобода функционира 
потопена в микросоциалната среда на затворническата общност, 
като се влияе и от особеностите на макросоциалната среда. 
                                                 
2 Затворно дело, бр.4, Необходима информация за работа с правонарушителя, 2007, 
с.71-74 
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Приемаме, че на входа на тази система влиза човек с кримина-
лизирани личностни характеристики. След като този криминално 
изявен човек навлезе в параметрите на възпитателната система и 
съобразно своите личностни особености възприеме въздействията 
от страна на служителите, затворническата общност, битовите и 
режимни условия на живот и обществото като цяло се очаква на 
изхода на системата същият този човек да излезе вече променен 
като спазващ възприетите правни и морални норми гражданин.   

- Един от начините за повлияване и превенция  на агресията е 
консултирането. 

Консултирането според М. Хаджийски като психологическа 
форма на влияние може да помогне за намаляване на случаите  и 
крайните форми на насилие, както и да помогне на жертвите на 
агресията да преодолеят психическите последствия от нея. Той 
прави няколко извода за консултирането като превенция при 
лишени от свобода.  

Първо: Според причините и проявите към всеки случай трябва 
да се подхожда индивидуално, като се отчитат личност и законо-
мерности при избиране на подхода. В различните случаи ефективни 
могат да бъдат психоаналитичните или когнитивно-поведенческите 
методики. Консултантът трябва да съсредоточи вниманието си към 
личностни особености, честотата на проявление на агресивното 
поведение, особеностите на обекта на агресия и влиянието на 
външните дразнители.  

Второ: ако възприеме аналитичен подход на консултиране, 
трябва да организира процеса така, че клиентът да достигне 
катарзис. Свободно да изрази емоциите си, които да освободят и 
пренасочат агресията. Този трансфер ще го превърне в обект на тази 
агресия и той трябва да притежава висок професионализъм, за да 
може да го понесе. Възможен е и друг начин, изразяващ се в 
предотвратяване на натрупването на агресивна енергия или нейното 
постепенно намаляване в процеса на консултирането. Предимствата 
на този начин са, че клиентът се научава да “изпуска парата по 
малко”, а това го предпазва от ексцесни прояви на агресия.  

Трето: Макар, че агресията е импулсивна и по принцип не се 
подава на разумен контрол в самата ситуация, това не означава, че 
не могат да се променят някои аспекти на агресивното поведение 
чрез когнитивно-поведенчески модели. По този начин на клиента се 
дава възможност или се заставя в различни реални или хипотетични 
ситуации да търси смекчаващи обстоятелства, които се явяват 
когнитивни стимули, противоположни на тези, които са предиз-
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викали възбудата. С времето е възможно същият да придобие 
навика сам да намира обяснения на агресивните дразнители в 
поведението на другите и да намали честотата на агресивните си 
реакции.  

Четвърто: При някои лишени от свобода агресивното поведе-
ние може да се коригира чрез промяна на ценностните представи. 
Превенцията е в насока към укрепване на самосъзнанието. Ако при 
консултиране се постигне ценностна корекция, изразяваща се в 
промяна на отношението към насилието, може да се намали вероят-
ността за проявяването на агресия. 

Съществуват множество консултативни модели, главно когни-
тивно-поведенчески тренинги за социални умения, които могат да 
се прилагат с успех в затвора. Агресивното поведение в ситуация на 
стрес е един от начините, с които човек „отреагира’’ на повишеното 
вътрешно напрежение. Тук е работата на психолога, който трябва да 
помогне в дадената ситуация. Ограничава се броя на присъстващите 
и се дава възможност на пострадалия да „изпусне парата”, като 
може да му се възложи задача с високо физическо напрежение. 
Много важно е при работа с пострадалия да се демонстрира 
доброжелателност. Даже при разминаване в гледните точки, не се 
обвинява, а се коментират неговите действия. Иначе агресивното 
поведение ще се насочи към психолога. Удачна е констатация от 
типа на: „Ти ужасно се ядосваш. Нека се опитаме заедно да 
намерим изход от тази ситуация.”  

„Консултативният контакт със задържан или осъден в 
състояние на остра криза се състои от няколко етапа. По време на 
всеки един от тях - психиатър, психолог или специално обучен за 
работа със суициданти, социален работник, осъществяват изпълне-
нието на специфични задачи и ползват подходящи интервенции. 

В началния етап на контакта пенитенциарният експерт трябва 
да внуши на задържания / осъдения увереност, че се е обърнал към 
подходящия специалист, който ще му окаже помощ и доброже-
лателно се отнася към неговите трудности и проблеми. При това 
следва да се намали емоционалната напрегнатост на клиента, да му 
се даде възможност откровено да говори за своята ситуация и 
преживявания , включително и за нещата от които се притеснява и 
срамува. Емоционалното приемане, съчувствието и готовността за 
разбиране понижават присъщото за суицидните състояния усещане 
за самота. На този етап се прилагат прийомите за установяване на 
контакт, предоставя се време, внимание и съпричастност на нуждае-
щия се.” /Маджаров Е., Методическо ръководство, 2012/  
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Посочените обстоятелства определят агресията като най-
значимия проблем, касаещ междуличностните взаимоотношения, а 
от там и общите предпоставки на моралните условия и ред в 
затворите. Причините за актуалността му са личностните особено-
сти на лишените от свобода, специфичните условия, както и екстре-
малната морално-психологическа ситуация. Това поставя въпроса за 
намиране на начини не само за нейния контрол, но и такива за 
постигане на личностни промени, които да намалят агресивното 
поведение, както в пенитенциарния, така и в постпенитенциарния 
период. 

„Оказващите по-специализирана и целенасочена помощ на 
лишените от свобода психолози и социални работници трябва да са 
емпатични, доверителни, предразполагащи, осигуряващи атмосфера 
на защитеност и споделяне. Те следва да атакуват преживяванията 
за безнадеждност и суицидните мисли, да обсъждат с клиента 
близките му позитивни цели и планове, да го позитивират и моби-
лизират за тяхната непосредствена реализация.” /Е. Маджаров/ 

Високата толерантност на служителите от разглежданата група 
позволява да се ограничат агресивните диспозиции и да се реали-
зира правомерния стил на служебно поведение със задържаните 
лица. 

Програма по овладяване на гнева 
Един от курсовете, реализирани и предназначени за хора, 

които трудно контролират поведението си в обстановката на затво-
ра е по овладяване на гнева. Базира се на програма, осъществена в 
Затвора на Уейкфийлд от психолози и затворнически служители. 
Цели: Целта е да се повиши осъзнаването от участниците на про-
цеса, посредством който те се гневят и необходимостта от наблю-
дение на поведението си. В курса участниците се обучават да 
контролират гнева си и демонстрират предимствата , произтичащи 
от това. Дава се възможност на участниците да упражняват овла-
дяване на гнева по време на игра на роли в ситуации свързани със 
затвора. 

Дизайн на курса 
Курсът е предназначен за група от 6-8 лишени от свобода, 

изисква двама съобучители и обикновено се провежда в 7 сесии. 
Сесията трае от един до два часа. Техниките, които се използват са 
обучителна презентация, групова дискусия, обучения в умения и 
игра на роли. Може да се проведе последваща сесия, която трябва 
да се проведе един месец след основната програма. 
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Накрая ръководителите на курса преценяват неговата ефектив-
ност по отношение на лишените от свобода каквато индивидуално, 
така и като цяло. Тези данни помагат за национална оценка на 
програмата.  

Предкурсова подготовка: 
Преди курса лишените от свобода, които са били препоръчани 

за участие или са изразили интерес, трябва да бъдат интервюирани 
индивидуално. Седмица преди началото на курса се обяснява 
накратко неговото съдържание. Тъй като някои лишени от свобода 
срещат трудности при четене или писане, друг лишен от свобода 
или служителят отговарящ за този лишен от свобода, трябва да 
бъдат помолени да окажат помощ. Попълва се дневник на гнева 
след разяснения. Да наблюдаваш поведението си е първата част от 
курса. Информация относно евентуалното поведение на участника в 
курса се набира и чрез използване на списъци с контролни въпроси 
за персонала и броя на случаите докладвани от началниците както 
преди, така и след курса. 

Разделяне на нещата на части:  
Винаги е по-лесно да се справяш с нещата на малки части. Ще 

разделим инцидентите на гняв на части и ще помислим как можем 
да намалим риска от разгневяване преди и по време на инцидента и 
как да се справим с лошите чувства и емоциите след това. Някои от 
членовете са убедени, че гневът възниква мигновено, но с това ще 
се занимаем по-късно. Преди всичко е важно да убедим участни-
ците, че е важно как мисленето за нещата по различен начин може 
да ни помогне да запазим спокойствие. /стр.29/ 

Примери за невербално агресивно поведение: сочене с пръст, 
ставане и прекомерно приближаване, стискане на юмруци. Воде-
щият сесията обяснява, че хората не винаги осъзнават, че вършат 
тези неща, но те често се наблюдават отстрани от други. 

Хората може да са разстроени за неща или случки в кратък 
промеждутък от време. Или може още да са ядосани за неща, които 
са се случили преди месеци, години, преди да бъдат осъдени или 
когато са били по-млади. Когато събитията, които са дразнещи и 
често се случват в живота ни приемем, че са насочени срещу самите 
нас това предизвиква гневът ни /напр. даден лишен от свобода може 
да получи отказ по молба, примерно за превод и може да пред-
положи, че началниците му имат лично отношение, а в действи-
телност решението да е взето от някой, който не го познава лично. 
Ако лишеният от свобода се разгневи, то е защото приема нещата 
твърде лично. Гневим се когато губим контрол над ситуацията, 
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когато се чувстваме застрашени, когато винаги се реагира гневно на 
всички случки по навик. /напр. лидер на банда може да поддържа 
позицията си като тероризира другите членове, защото от опит е 
научил, че това е начин да наложиш волята си. 

Започва се с разясняване на условията:  Двама от групата ще 
изиграят ситуация, в която един от тях се разгневява, а останалите  
наблюдават. Подскажете какви неща трябва да търси публиката. 
Може да се играе толкова гневно, колкото се желае без физическо 
насилие. 

След играта на роли се прави обратна връзка с публиката за 
начина по който е протекло взаимодействието, като се съсредо-
точите върху поведението. Пита се гневния участник какви мисли 
са минавали през ума му и се записват. 

Към групата се задава въпросът какви самоуспокоителни 
изречения се използват. Например: 

“Ако запазя спокойствие той може да послуша.” “Не го 
приемай лично.” 

 
Трудност, която може да възникне в някой групи е ако 

участниците твърдят, че когато са разгневени не мислят, а реагират 
импулсивно. Това може да се преодолее по два начина: 

- Въвежда се концепция за автоматичните мисли – мисли, 
които преминават бързо и не се забелязват. 

- Връща се една стъпка назад към етапа преди загубата на 
контрол. Обяснява се на участниците, че ако се изчака момента в 
който е спрял да мисли вече е твърде късно да се упражни контрол. 

Препоръки, които бих направила: Работа с лишените от 
свобода върху начина на живот, вземане на решения, превенция на 
зависимости, емоционални проблеми. Търсене на обратна връзка с 
участниците. Групови програми, които се провеждат последова-
телно с цел оптимални резултати. Правилно разпределение на 
лишените от свобода в груповите интервенции. 
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Резюме: Ученето и промяната чрез преживяване в групи за тренинг и 

психотерапия често са болезнени. Въпреки факта, че хората участват в 
множество групови дейности за обучение (напр. в преживелищни и в 
структрирани тренинг групи), за да научат повече за себе си, да експе-
риментират с нови поведения или за да подобрят своите „твърди” и „меки” 
умения, не е неочаквано да се наблюдава как те се съпротивляват на 
групово-динамичния процес, защото той е плашещ и поставя високи 
изисквания. Груповият натиск да се участва в себеразкриване, себереф-
лексия, близост, конфронтация и автентичност на емоционалните прежи-
вявания, поведението и отношенията в групата водят до промени в рамката 
на собствената Аз-концепция, будят тревожност, срам, вина и други 
неудобни чувства. Изследването разкрива тенденцията да се избягват тези 
чувства със средствата на защитния групово-динамичен стил, който води 
до неавтентичност на поведенията, снижена себерефлексия и вторична 
социална тревожност в груповите отношения. Пасивно- и агресивно-
защитните групови стилове формират свръх-устойчиви и неосъзнавани 
съпротиви срешу промяната в групите. Поради неблагоприятното въз-
действие на тези защитни съпротиви върху ученето и промяната на инди-
видуално и групово равнище е важно с тях да се работи ефективно от 
гледната точка на създаването на групово-динамично пространство за 
автентичност и себерефлексия.  

Ключови думи: автентичност, себерефлексия, защитни групови 
стилове, групова динамика  
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EFFECTS OF DEFENSIVE GROUP DYNAMICS STYLE ON THE 
INDICATORS OF PUBLIC AND PRIVATE SELF-REFLECTION, 

SOCIAL ANXIETY AND AUTHENTICITY  
 

Nadia Mateeva 
Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies,  

Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria,  
e-mail: n.mateeva@iphs.eu 

 
Plamen Dimitrov 

Bulgarian Psychological Society, 1505 Sofia, Bulgaria, 
e-mail: office@psychology-bg.org 

 
Abstract: Learning and change through group training and psychotherapy 

experience is often painful. Despite the fact that people take part in many group 
activities (e.g in experiential and structured training groups) to learn more about 
themselves, experiment with new behaviors, and improve “hard” and “soft” 
skills, it can be expected that people will resist the group dynamic processes 
because it is frightening and demanding. The pressures to engage in self-
disclosure, self-reflection, intimacy, confrontation and authenticity of emotional 
experiences, behavior and group relations bring about changes in our self-
concept framework, precipitate anxiety, shame, guilt, and other uncomfortable 
feelings. The study reveals the tendency to avoid such feelings by the means of 
defensive group dynamics style which leads to inauthentic behaviors, poorer 
self-reflection and secondary social anxiety in group relations. Passive- and 
aggressive defensive group styles form well-ingrained and unconscious 
resistances to change in groups. Because these defensive resistances interfere 
with individual and group learning and growth, it is important to deal with them 
effectively from the perspective of creating group dynamics space for 
authenticity and self-reflection. 

Key words: authenticity, self-reflection, defensive group styles, group 
dynamics  

 
УВОД 
 
Ученето и промяната в различните форми на работа в тренинг 

групи (Т-групи) и в груповата психотерапия  рядко е безболезнен 
процес[1][2][5][17][20]. Болшинството хора участващи в различни 
форми на групово обучение и групова психотерапия понякога 
съзнателно и по-често несъзнателно се съпротивляват срещу про-
мяната и групово-динамичните процеси, защото те са плашещи, 
разравящи и изискващи конфронтация с и отказ от „комфорта” на 
навиците, статуса, статуквото на защитите и самозаблудите 
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им[21][23][27][34][35]. Активното участие, себеразкриването, само-
рефлексията, междуличностната близост, конфронтацията и автен-
тичността в преживяванията, поведението и отношенията с другите 
в групата водят до трансформация на Аз-концепцията, но будят и 
тревожност, и срам, и вина, и други неприятни и неприемливи за 
Аз-а чувства. Естествена тенденция, която драстично снижава ефек-
тивността на програмите за учене и промяна е работата с тези 
чувства да се избягва, те да се маскират или подтискат чрез 
индивидуални и групови защитни механизми. Така и участниците, и 
водещите на груповата работа включват в действие арсенал от 
индивидуални и групови самозащитни съпротиви срещу промяната 
в процеса на учене и развитие. Защитното функциониране на 
групата и неавтентичността на преживяванията, поведенията и 
отношенията в нея обичайно са добре пропити и неосъзнавани в 
хода на множество програми за групова работа. Участниците в 
тренинг и терапевтични групи, водени от „специалисти” без психо-
динамична компетентност и групово-динамичен опит насищат неза-
белязано груповите процеси и отношения със своите специфични 
самозащитни съпротиви, изразяващи се симптоматично като неав-
тентични преживявания, нерефлексивни поведения и дисфункцио-
нални отношения в групата. Тези защитни съпротиви пречат на 
индивидуалното, групово и организационото учене и развитие, и 
изискват водещите на всички проекти за обучение, психотерапия, 
екипно развитие и организационна промяна да усвоят и използват 
нови ключови компетенции в сферата на психодинамичната и 
групово-динамичната си чувствителност и рефлексивност [3] [4] [6] 
[8] [9][10][11][12][15][16][17][30]. Макар, че защитните съпротиви 
срещу промяната са по същество трудно доловими за водещите на 
групи без психодинамична квалификация и богат личен и профе-
сионален групов опит [27], според авторите тези интрапсихични и 
междуличностни(групови) маневри могат да се категоризират и 
разпознават като “агресивно-настъпателни” или „пасивно-избягва-
щи” спрямо източниците на лични или междуличностни напреже-
ния и конфликти, свързани с пораждащите тревожност преживя-
вания и събития в груповата динамика. Третата група защитни 
механизми наблюдавани в групите представляват избор (предимно 
безсъзнателен) да се действа по един или друг неавтентичен, 
престорен или фалшив начин, за да се манипулират другите в 
групата (т.нар. “ирадиираща групова манипулативност”) [35]. По-
следната е особено типична за групи с водещи без нужната ква-
лификация и опит в областта на груповата динамика и психо-
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динамиката на груповите отношения и промяната в групи. В 
практиката на авторите с групи – били те тренинг групи, психо-
терапевтични групи, групи за преживелищен самоанализ и собствен 
опит, естествени работни екипи, учебни групи, спортни отбори, 
военни подразделения, общности в кризисна ситуация или семей-
ства, - постоянно се наблюдават няколко потока от защитни гру-
пово-динамични стилове, причиняващи различни форми на неав-
тентичност, деформирана публична и частна себерефлексия, и 
вторична социална тревожност в групово-динамичния процес: 

• Агресивно-настъпателни защитни групово-динамични 
стилове. Те се основават на неосъзнаваното допускане, че “най-
добрата защита срещу промяната е доброто й атакуване.” Пример за 
това е конкурирането с груповия фасилитатор, психотерапевт, 
консултант или треньор – човекът, който се бори да установи 
контрол върху групата и процесите в нея, или да „надмине” 
водещия, може да се опита да докаже силата, статуса и вещината си 
на групата с цел да избегне работата с ученето и промяната на 
поведението си в груповата работа. Друг добър пример е цинизма, 
наблюдаван в групите. Той може да се прояви чрез чести пред-
извикателства спрямо целите, работните задачи и груповите норми 
на групата, чрез скептично съмнение в неподправеното поведение 
на членовете на групата и чрез атаки срещу по-силните и поради 
това застрашаващи членове на групата. Друга типична форма на 
агресивно-защитно групово поведение е подлагането на разпит и 
подпитването – зад стена от въпроси се запазва собствената 
самозащитна „маска” или „фасада” на разпитващия. Всеки, който 
подлага на разпит и изследване другите в групата, маскирайки го 
като желание за „получаване на полезна информация” или „стремеж 
към по-доброто им разбиране” може да се бори да запази себе си на 
сигурна дистанция от интереса на групата към конфронтация със 
самия него. 

• Пасивно-избягващи защитни групово-динамични стило-
ве. Това са най-често използваните средства за избягване на 
автентичното, честно, емоционално-ангажиращо и себерефлексивно 
участие в групово-динамичния живот на групата. Добра илюст-
рация за тях са различните форми на интелектуализация (фило-
софствания и абстрактни разсъждения, разказването на опростен-
чески и наукообразни теории и обяснителни „управленски” 
модели). Това са процеси, чрез които хората в групата се опитват да 
се справят с емоциите си по псевдо-обективен, диагностичен и 
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интерпретативен начин, така че никога да не станат те самите и 
другите в групата наясно със собствените им автентични преживя-
вания. Понякога  цялата група се ангажира с подобна защитна 
неавтентичност, впускайки се в наглед полезни, но всъщност 
отвлечени, откъснати от реалността дискусии по абстрактни теми. 
Друг характерен пример са генерализациите или свръх-обобщения-
та – тенденцията в групата да се правят общи, деперсонализирани 
изказвания за ставащото в груповия процес и в живота на групата 
вместо те да се прилагат към себе си или към конкретни членове на 
групата. Специфичен пасивно-избягващ защитен стил е проекция-
та. При нея даден член на групата приписва на другите в групата 
качествата, които не приема у самия себе си (напр., стремящият се 
към това да привлече вниманието на групата към себе си може да 
атакува с упреци всеки друг, че отнема твърде много от времето на 
групата). Вероятно най-често използваната форма на пасивно-
защитни групово-динамични стилове в групите е рационализиране-
то – опитът да се оправдае и обоснове дадено неадекватно пове-
дение като на мястото на истинските му причини се изтъкнат „по-
приемливи обяснения”(напр., “Не участвам активно в работата на 
групата, защото тук няма достатъчно хора на моята възраст, с които 
бих се сработил”). Голяма част от неавтентичните групови действия 
в групите е защитно мотивирана и води до пасивно-защитно 
оттегляне или отказ от реално участие. Този защитен групово-
динамичен стил на участниците може да варира от демонстрации на 
отегчение до реално излизане от взаимодействията в групата, 
емоционално и умствено напускане на групата като такава. 
Постоянното мълчаливо участие в групата може да е признак на 
ориентация към пасивно учене, но в повечето случаи говори за 
дисфункционално, защитно оттегляне, което саботира ученето и 
промяната в среда, замислена да ги стимулира. Групи, в които 
участниците са често само пасивни слушатели, особено в драма-
тични моменти, са пасивно-защитно неавтентични. Отказът да се 
работи със случващото се „тук и сега” е друга форма на оттегляне в 
пасивно-защитна позиция.  

• Защитният групово-динамичен стил често приема и формата 
на ирадиираща групова манипулация. Класически пример са 
ситуациите, в които даден член на групата (нерядко самия водещ) 
манипулира съзнателно или не другите членове на групата да влезат 
в определени отношения, за да се предпази от по-открито анга-
жиране със собствените си автентични преживявания, чувства, 
действия в групата. За илюстрация на този тип защитна ориентация 
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можем да посочим т.нар съчетаване – членовете на групата 
намират един или двама подкрепящи ги и формират емоционален 
съюз, в който безусловно се бранят и подкрепят един друг. Друг 
пример е т.нар. “спасяване”. В трудни или конфликтни ситуации, 
даден член се втурва да защитава или спасява друг, намиращ се в 
според него по-уязвима от собствената му позиция. Допускането, 
лежащо зад това групово поведение е „да се пазим взаимно – аз ще 
ти помогна сега и ще разчитам да ми помогаш, когато имам нужда”. 
Цялата група така може да насочи защитно времето и енергията си 
чрез пасивната защита „да се фокусираме само върху един от нас”.  

Дори и разпознавани в работата на групите, психодинамиката и 
груповата динамика на защитните групово-динамични стилове 
изискват задълбочена практическа конфронтация с тях. В противен 
случай, ефективността на групите е силно застрашена. И това не е 
допълнителен, а централен проблем във всяка програма за учене и 
промяна чрез групова работа. 

 
ЦЕЛ И ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Основната цел на представеното емпирично изследване беше 

да се проследят връзките между различните защитни групово-
динамични стилове и нивата на автентичност, публична и частна 
себерефлексия и социална тревожност при участници в различни 
форми на групова работа. Централната хипотеза на изследването бе, 
че високите нива на защитни групово-динамични стилове, както 
като цяло, така и в конкретните им агресивни или пасивни 
проявления в групите, ще водят до снижаване на автентичността, 
деформации в публичната и частна себерефлексия и вторично 
нарастване на социалната тревожност на изследваните. Заедно с 
това се очакваше да се очертаят тези специфични агресивно-
защитни и пасивно-защитни групово-динамични стилове, които 
имат най-значим принос за неавтентичните преживявания, поведе-
ния и отношения на участниците в групите, за деформацията на 
себерефлексията им и за появата на вторична социална тревожност, 
свързана с ефективността на участието им в групата.  

 
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Извадка. В изследването взеха участие 348 възрастни (средна 

възраст 37,8 години; SD=12.4), участвали в периода 2010-2013 г. в 
различни групови форми на работа с авторите на изследването – 
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тренинг, групи за собствен опит, научни форуми, фасилитирана 
екипна работа и тематични групови дискусии. Над 68% от изслед-
ваните са с висше образование в сферата на бизнеса и образова-
нието, а останалите са студенти по психология и социална работа 
във ВУЗ. 

 
Инструментариум на изследването 
Защитни групово-динамични стилове. За надеждна регист-

рация на индивидуалните различия в използването на богатия 
репертоар от защитни групово-динамични стилове бе използвана 
кратката българска версия на Groups Styles Inventory (GSI-SF) [19], 
създадена от авторите на основата на адаптирания от Human 
Synergistics-България оригинален GSI. Съгласно концептуалната 
рамка и психодиагностичната операционализация на GSI, методи-
ката позволяваше измерването на следните осем защитни групово-
динамични стилове: 

1. Пасивно-защитни групово-динамични стилове(ПЗС): 
• Групово-динамична ориентация към одобрение (ПОО). В 

групите ориентирани към одобрение конфликтите са минимални и 
междуличностните отношения  са приятни – поне на повърхността. 
Членовете на тези групи са основно загрижени да бъдат приемани и 
да не се засягат един друг. Тази тенденция да се съгласяват един с 
друг твърде охотно и да поемат първата представена идея води само 
до решения с умерено качество. Въпреки, че членовете на групата 
може да изглеждат заангажирани с тези решения, често те имат 
неизразими съмнения и въпроси относно тях. 

• Групово-динамична ориентация към конвенционалност 
(ПОК). Конвенционалните като стил групи имат склонността да са 
сковани и предвидими поради протоколния начин, по който 
членовете им общуват помежду си, натиска да се подчиняват и/или 
склонността да мислят по един и същ начин. Идеите и предло-
женията са до известна степен консервативни и традиционни; тези, 
които са новаторски или „различни” са разглеждани като твърде 
рискови. Като цяло решенията са лишени от творчество и въоб-
ражение и за това не са нито особено вълнуващи за членовете, нито 
силно подкрепяни от тях. Тясната перспектива на групата често е 
неосъзнавана от членовете и понякога ги потиска. 

• Групово-динамична ориентация към зависимост (ПОЗ). 
В групите със зависим групов стил  на взаимодействие има твърде 
много последователи и недостатъчно лидери. Членовете на групата 
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чувстват, че имат нужда от насока и подкрепа, но същевременно 
неохотно поемат лидерски отговорности. Целите са приемани без 
възражение или не са изобщо установени. Членовете не са 
благосклонни към решенията, нито се чувстват ангажирани с тях. 
Едновременно с това те са свикнали да следват заповеди и са 
склонни да осъществяват решението, дори и да имат резерви. 

• Групово-динамична ориентация към избягване (ПОИ). 
Трудно е да постигнеш нещо в групи с избягващ групово-
динамичен стил. Членовете им неохотно споделят идеи или се 
ангажират с решение – или защото се чувстват неспокойни и не 
искат да изглеждат „лоши”, или защото са се научили, че не е в 
техен интерес да се намесват. Предлаганите решения са най-често с 
крайно ниско качество и са „сирачета” – никой не поема 
отговорността за тях. При приключването на задача, членовете се 
чувстват облекчени, че работата на групата е приключила и се 
надяват, че не са направили сериозни грешки и не са обидили 
никого. 

2. Агресивно-защитни групово-динамични стилове(АЗС): 
• Групово-динамична ориентация към опозиция (АОО). В 

опозиционния групово-динамичен стил на взаимодействие преоб-
ладават противоречията, конфликтите и разногласията. Членовете 
на групата оспорват всичко казано от другите, дебнат за пропуски и 
грешки и (в самозащита) представят само сигурни идеи, които е 
трудно да бъдат критикувани. Макар, че известна доза опозиционно 
поведение може да е продуктивна, този групов стил може да доведе 
до посредствени решения, които не могат да бъдат оспорвани, но не 
са и особено привлекателни за никого. В крайната си проява този 
групов стил сериозно накърнява ефективната употреба на време и 
способността на групата да решава проблеми. 

• Групово-динамична ориентация към власт (АОВ). 
Членовете на ориентираните към властта групи са нападателни и 
твърде самоуверени, понякога дори агресивни и арогантни. Хората 
прекарват времето си да се състезават за позиции, опитвайки се да 
стане по техния начин и отказвайки се да правят компромиси. 
Идеите и предложенията на по-малко убедителните членове най-
често се пренебрегват. Ето защо, качеството на решенията взети от 
тези групи е толкова добро колкото е вещината на фракциите, които 
имат контрол. Решенията са приемани, но само от тези членове, 
които са контролирали дискусиите в групата. Същите тези членове 
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по-късно често са изненадани да научат, че техните решения не са 
били толкова добри, колкото те са мислели. 

• Групово-динамична ориентация към състезание (АОС). 
Решаването на проблемите в групите със състезателен групово-
динамичен стил е по-скоро като турнирна игра или състезание, 
отколкото съвместна дейност. Членовете не са истински заинте-
ресовани да решават проблемите в групата и вместо това прекарват 
време да „продават” идеите си и да се опитват да се впечатлят един 
друг. В крайното си проявление състезателната група може никога 
да не постигне решение; в по-леки случаи, решението (с непред-
видимо качество) се постига в последния момент без общо съгла-
сие. Да наблюдаваш състезателна група е като да гледаш битка – и 
участниците често се чувстват сякаш са преминали през нея. 

• Групово-динамична ориентация към перфекционизъм 
(АОП). Перфекционистичните групи правят всичко възможно да 
излезат с най-добрите решения и избегнат абсолютно всички 
грешки. Членовете им се закачат за детайли, отдават твърде голямо 
значение на дребни въпроси и не са никога напълно доволни от 
която и да е идея. Високо перфекционистичната група прекарва 
твърде много време в първата част на проблема и след това има 
твърде малко време да го решава ефективно. Членовете са много 
доволни от частта, над която са агонизирали и изключително недо-
волни от частта, през която са препускали (и която е със значително 
по-ниско качество). 

Кратката българска версия на GSI (GSI-SF) е с добри психо-
мерични свойства като вътрешната консистентност на осемте 
субскали варира от 0.78 до 0.95 (Алфа-Кронбах).  

Автентичност. Основният психометрично проверен инстру-
мент за изследване на автентичността като многомерен личностен 
конструкт е българската версия на Authenticity Scale (АS) [36], 
който разглежда автентичността като трикомпонентна динамична 
личностна диспозиция, включваща следните основни компоненти: 
(а) автентичен начин на живот; (б) приемане на външно влияние и 
(в) себеотчуждение. Следвайки модела на създателите на AS, 
авторите операционализират автентичността като съгласуваност 
между истинските вътрешни преживявания на човека, неговите 
когнитивни презентации за този вътрешен опит и външно раз-
гръщащите се поведения и отношения с околните. Първият компо-
нент – автентичен начин на живот(АЖ), описва степента в която 
поведението е в съответствие със собственото осъзнаване на 
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вътрешните преживявания на Аз-а. Вторият компонент – прие-
мането на външно влияние(ПВ), описва степента в която между-
личностните отношения повлияват поведението на Аз-а. Третият 
компонент – себеотчуждението(СО), позволява да се изследва 
доколко индивида е загубил връзка със самия себе си [36]. Изслед-
ванията както на оригиналната, така и на българската AS потвърж-
дават 3-факторната структура на инструмента [14][45], което позво-
лява да се регистрират различията по 3 субскали на автентичността 
с висока дискриминантна валидност и по един интегрален индекс за 
автентичност на тяхна основа. Измерваната с AS автентичност ко-
релира положително с редица показатели за субективно благопо-
лучие, себеуважение, удовлетвореност от живота и психично 
здраве[7][13][14][24][25][26][28][29][31][32][34][36]. AS демонстри-
ра ниска корелация с измерителите за социална желателност, 
регистрирани с Balanced Inventory of Desirable Responding  [38] - r = 
-.09. В специализирано корелационно изследване с петфакторния 
личностен въпросник се установява, че личностните черти от голя-
мата петорка обясняват само до 13% от дисперсията по субскалите 
на AS, което означава, че факторът автентичност е самостоятелна 
личностна характеристика[36]. Българската версия на AS е с добри 
психомерични свойства като вътрешната консистентност на трите 
субскали и сумарния индекс „Автентичност” (А) варира от 0.69 до 
0.92 (Алфа-Кронбах). Баловете за втория и третия компонентна 
автентичността – „приемане на външно влияние”(ПВ) и „себеот-
чуждението” (СО) бяха изчислявани реверсирано, тъй като висо-
ките стойности на суровите им балове говорят за ниска автетичност.  

Публична и частна себерефлексия, и социална тревожност. 
За измерване на индивидуалните различия в публичната и частна 
себерефлексия, и социалната тревожност на изследваните бе 
използвана кратката българска версия на Self-Consciousness Scale 
(SCS-SF)[33], която включва 12 айтъма в три субскали: (а) публична 
себерефлексия; (б) часна реберефлексия и (в) социална тревожност. 
Този вариант на скалата е с добри психометрични свойства -   
вътрешната консистентност на трите субскали варира от 0.70 до 
0.88 (Алфа-Кронбах). Първата субскала – публична себерефлексия 
(ПСР), регистрира тенденцията на Аз-а да мисли за тези свои 
страни, които са публично представени; за тези видими свои 
качества и характеристики, за които другите формират впечатление 
като социално наблюдаемото му поведение, маниерите му в общу-
ването, особеностите на стила и експресивността му в отношенията 
с другите в публичните му прояви. Втората субскала – частна 
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себерефлексия (ЧСР), регистрира тенденцията на изследваните да 
ангажират вниманието и мисленето си с невидимите, скритите или 
частните аспекти на Аз-а си – т.е. личните и недостъпни за пряко 
наблюдение от другите качества и характеристики като личните им 
убеждения, аспирации, ценности, преживявания и чувства. Третата 
субскала – социална тревожност (СТ), регистрира тенденцията 
към тревожна реакция при фокусирането на Аз-а върху публичните 
му аспекти и изяви. В този смисъл, социалната тревожност е 
специфична реакция в резултат на публичната себерефлексия на Аз-
а, свързана: (а) с преживяването на опасения и несигурност в ситуа-
ции, в които Аз-а е наблюдаван и вероятно оценяван от околните, и 
(б) с преживяване на съмнения в способността на Аз-а да се 
себепредставя адекватно в социален контекст.  

 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
Резултатите от корелационния анализ на взаимовръзките 

между наблюдаваните променливи са представени в Таблица 1. 
 
Таблица 1: Корелации между защитните групово-динамични 

стилове, себeрефлексията и автентичността  
 

Защитни групово-
динамични стилове 

Наблюдавани показатели за публичната и частната 
себерефлексия, социалната тревoжност и основните 

компоненти на автентичността 
 ПСР ЧСР СТ АЖ ПВ СО А 

Пасивно-защитни 
стилове: 

       

Одобрение (ПОО) .46** -.21* .58** -.36* -.65** -.41** -.53** 
Конвенционалност (ПОК) .42** -.33* .61** -.44** -.58** -.48** -.54** 

Зависимост (ПОЗ) .48** -.42** .56** -.51** -.55** -.39* -.48** 
Избягване (ПОИ) .50** -.45** .63** -.53** -.48** -.50** -.52** 

Агресивно-защитни 
стилове: 

       

Опозиционност (АОО) .67** -.36* .21* -.51** -.46** -.40** -.45** 
Властност (АОВ) .58** -.56** .28* -.62** -.60** -.34* -.58** 

Състезателност (АОС) .62** -.42** .29* -.58** -.56** -.28* -.49** 
Перфекционизъм(АОП) .40** -.60** .30* -.54** -.20* -.09 -.31* 

 
Статистическа значимост на корелациите: *p<0.5; ** p<0.01. 

Всички корелации над .55 се интерпретират като индикатори за 
силна взаимовръзка и са подчертани в по-тъмен цвят. 
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Емпиричната проверка на силата и характера на взаимо-
връзките между наблюдаваните измерители за защитните групово-
динамични стилове и показателите за публична и частна себе-
рефлексия, социална тревожност и автентичност дава солидни 
основания да се приеме, че основната хипотеза на изследването се 
потвърждава. Колкото по-високи са нивата на защитно групово 
функциониране толкова по-ниска е автентичността на преживя-
ванията, поведенията и отношенията на изследваните, повишена е 
социалната тревожност и се подтискат проявите на частна себере-
флексия за сметка на засилването на публичната себерефлек-
сивност.  

Налице са статистически значими и умерени положителни 
корелации (в диапазона между .42 и .50) между пасивно-защитните 
групово-динамични стилове и публичната себерефелексивност на 
изследвание. В сравнение, корелациите между ориентацията към 
агресивно-защитни групови стилове са по-силни (в диапазона 
между .40 и .62). Защитната ориентация на груповите процеси се 
асоциира положително и устойчиво със засилване на тенденцията 
към публична себерефлексия на членовете на групите като това е 
по-изразено в случаите, в които групово-динамичните стилове са от 
групата на агресивно-защитните: опозиционен, ориентиран към 
властта в групата и състезателен. Защитният характер на участието 
в груповите процеси и отношения има потискащо въздействие 
върху проявите на частна себерефлексия – всички корелации между 
показателите за пасивно-защитните и агресивно-защитните групо-
во-динамични стилове и показателите за частната себерефлеския са 
статистически значими и отрицателни (в диапазона от -.21 до -.60). 
Като цяло, корелациите са по-силни при агресивно-защитните 
групови стилове – колкото по-интензивно групите се ангажират с 
тях, толкова по-затруднена е ориентацията на членовете им към 
частна себерефлексия. Най-изразена е тази тенденция при групите, 
в които се използват агресивно-защитните стилове ориентирани 
към властта и към перфекционизма, а по-умерена – при групите с 
пасивно-защитни стилове на търсене на одобрение и конвенцио-
налност в грповата работа. Дефанзивният, дисфункционален гру-
пово-динамичен процес се асоциира положително с по-високите 
нива на социална тревожност в членовете на групите, като тази 
връзка е слаба до умерена в случаите когато се използват агресивно-
защитни групово-динамични стилове (корелациите са в диапазона 
от .21 до .30). Използването в групите на пасивно-защитни стилове 
е силно свързано с повишената социална тревожност – тук коре-
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лациите са устойчиво по-високи (в диапазона от .56 до .63). Този 
резултат може да се интерпретира като основание да се говори за 
специфични ефекти, стоящи в установената връзка между нараст-
ването на социалната тревожност в групите и прибягването на 
членовете им към пасивно-защитно групово поведение. От една 
страна, лицата с по-висока социална тревожност използват по-често 
пасивно-защитни стилове на участие в груповия процес. От друга, 
използването на пасивно-защитни стилове води до вторично пови-
шаване на социалната тревожност в групата. В контраст, използ-
ването на агресивно-защитни групови стилове е свързано със слабо 
до умерено нарастване на социалната тревожност в групата. 

Установени са съгласувани с основната хипотеза на изслед-
ването данни за взаимоотношенията между използването на защит-
ни групово-динамични стилове и показателите за основните компо-
ненти на автентичността на членовете на групите. Като цяло 
колкото по-защитен е характера на груповото функциониране, 
толкова по-ниски са нивата на автентичност на преживяванията, 
поведенията и отношенията при членовете на групата. Комплекс-
ният показател за автентичност (А) корелира статистически значи-
мо и отрицателно с всички защитни стилове като най-силни са 
ефектите на следните стилове – от групата на агресивно-защитните 
стилове: ориентацията към власт и състезателност и ориентацията 
към одобрение; ориентацията към конвенционалност и избягване - 
от групата на пасивно защитните стилове. Тази обща тенденция е в 
съответствие с очакването, че дефанзивността в групово-динамич-
ните процеси и в груповите отношения води до нарастване на 
неавтентивността на преживяванията, в поведенията и в комуни-
кацията на членовете на групата. И обратно, автентичността като 
цяло и в множеството й измерения се свързва с по-ниски нива на 
групово-динамична защитност. С нарастването на автентичността 
намалява използването както на пасивно-защитите, така и на 
агресивно-защитните групови стилове.  

Картината на взаимовръзките между отделните защитни 
стилове в групата и характеристиките на основните компоненти на 
автентичността на членовете й е богата на възможности за 
открояване на специфични ефекти на груповата динамика върху 
автентичността на преживяванията, поведенията и отношенията на 
груповите членове. Така например, засилването на действието на 
агресивно-защитните групово-динамични стилове води до силно 
изразено снижаване на показателя за първия компонент на 
автентичността („автентичен начин на живот”)(тук корелациите са в 
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диапазона между -.51 и -.62). Сходна, макар и по-умерена е връзката 
между пасивно-защитните групово-динамични стилове и този 
ключов показател за атентичност, характеризиращ степента, в която 
поведението на членовете на групата е в съответствие със соб-
ственото осъзнаване на вътрешните им преживявания като основа 
на автономната саморегулация на действията и общуването по-
между им. Пасивно-защитната групова динамика е тясно обвързана 
и с другите два компонента на автентичността – описвани като 
отсъствие на податливост на външните влияния и като нико ниво на 
себеотчуждение. Колкото по-защитни са груповите взаимодействия 
толкова по-отчетливо членовете на групата преживяват неспо-
собноста и демотивацията си да действат автентично, противопо-
ставяйки се на външните влияния и конформизма. Вторият компо-
нент на автентичността – „отстояване на външните влияния” и за-
пазване на автономната саморегулация конгруентна с реалното Аз, 
е статистически значимо и отрицателно свързан с действието на 
всички защитни групови стилове. Това е най-изразено при пасивно-
защитното функциониране ориентирано към търсене на груповото 
одобрение и конвенционалността на участието в груповата работа, 
и при агресивно-защитното функциониране на групата, характе-
ризиращо се с изразена състезателност и ориентация към груповата 
власт. По-умерени, но също толкова консистентни спрямо изсле-
дователската хипотеза са взаимовръзките между защитното групово 
функциониране и третия компонент на автентичността – „себе-
отчуждението”, отразяващ доколко индивида е загубил връзка със 
самия себе си, със своите автентични вътрешни преживявания, 
потребности, ценности и чувства. Данните получени в изследването 
показват, че пасивно-защитните групови стилове са свързани 
устойчиво със себеотчуждението като мярка за неавтентиност на 
преживяванията, поведенията и отношенията. По-слаба е тази тен-
денция при агресивно-защитното групово функциониране. Един-
ственият агресивно-защитен стил, който не корелира със себеот-
чуждението е „груповия перфекционизъм”.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Установените в емпиричното изследване взаимовръзки между 

защитните групово-динамични стилове, основните компоненти на 
автентичността на преживяванията,поведенията и отношенията, 
публичната и частната себерефлексия, и социалната тревожност при 
участници в различни форми на групова работа говорят еднозначно 
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в подкрепа на разбирането за влиянието на груповата динамика 
върху тези ключови индикатори за пълноценно психосоциално 
функциониране и развитие на членовете на групата. Ефективната 
групова работа с пасивно-защитните и агресивно-защитните стило-
ве в груповия процес и груповите отношения има пряко и мощно 
въздействие върху всички показатели за автентичност на прежи-
вяванията, поведенията и отношенията на членовете на групата. 
Заедно с това тя способства чрез създаването на групово-динамично 
пространство за автентично себеизразяване и себерефлексивност за 
развитието на тяхната частна себерефлексия и снижаването на 
социалната им тревожност в груповия процес. 

Получените данни имат висока научна стойност и практическа 
приложимост във всички сфери на приложната психология, в които 
от централно значение е създаването на програми за ефективна 
групова работа – образованието, груповия тренинг, груповата пси-
хотерапия, изграждането и развитието на работни екипи в органи-
зациите и др.. Заедно с това си заслужава да се подчертае продук-
тивното място, което заема автентичността като многомерен психо-
логически конструкт в изграждането на валидни изследователски и 
диагностични модели за оценка на влиянието на груповата дина-
мика върху функционирането, промяната и развитието на индиви-
дуално и вътрешногрупово равнище. Привличането на този ком-
плексен показател в бъдещите изследвания на ефективността на 
груповите интервенции – психотерапия, тренинг, екипна работа, е 
отлична предпоставка за дълбочинна, психодинамична оценка на 
процесите и резултатите в груповата работа. Представените тук 
резултати и изводите от анализа им имат и пряко отношение към 
възможностите за специализирано обучение и супервизия, насочени 
към повишаване на компетентността на водещите на различни 
форми на групова работа – психотерапевти, психолози, треньори, 
мениджъри, социални работници и педагози.    

 
Използвана литература 
1. Димитров, П., Матеева, Н. (2012) Методи за изследване на групо-

во-динамичните процеси и влиянието им върху развитието на автентич-
ността и себерефлексията: Възможност за приложение в семейните систе-
ми. Сборник Научни доклади от Научната конференция „Семейство и 
солидарност между поколенията” – октомври 2012 г., Институт за изслед-
ване на населението и човека – БАН, Психологични изследвания, 2012 
(под печат). 



 603

2. Димитров, П., Матеева, Н. (2012) Защитни съпротиви срещу 
промяната и неавтентичност в Т-групите: Изводи за програмите за учене 
през целия живот. Сборник доклади от Научно-практическа конференция 
“Учене през целия живот: Опитът на Норвегия”, София, 14 октомври             
2012 г., Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” 
(под печат). 

3. Димитров, П., Матеева, Н. (2012) Психоаналитичната интерпрета-
ция на груповите процеси в спортно-състезателната дейност – Пример за 
работа с Едиповия комплекс в Tour de France. Сборник научни доклади от 
XVIII-та Научна конференция „Личност.Мотивация. Спорт., ноември            
2012 г., Катедра психология, педагогика и социология - Национална 
Спортна Академия, София (под печат). 

4. Димитров, П., Матеева, Н. (2012) Автентичността като предиктор 
на ефективността на военните мисии – Преглед на опита в армията на 
САЩ. Сборник научни доклади на Юбилейната научно-приложна конфе-
ренция „Съвременни предизвикателства пред медицинското и психоло-
гическото осигуряване на мисии и операции извън страната”, ноември 
2012 г., Военномедицинска академия, София (под печат).  

5. Димитров, П., Матеева, Н. (2012) Пътуване към автентичността: 
Справяне със стреса в учителски групи. Сборник доклади от Третата 
национална конференция „Стресът в професията на учителя”, Варна, март 
2012 г., том, 1. 

6. Матеева, Н. (2011). Изследване на понятието автентичност в 
психотерапевтичен контекст.  Сборник научни доклади от  VI Национален 
конгрес по психология – 2011 година, Българско списание по психология, 
2011, бр. 3-4, с. 722-729. 

7. Матеева, Н. (2012). Автентичността като многомерен психоло-
гически конструкт. Сборник научни доклади от XI  Международна научна 
конференция „Приложната психология: възможности и перспективи” – 
2012 година, Варненски свободен университет,Варна, 2012 г.  

8. Матеева, Н. (2012) Консултативният процес – пространство за 
автентичност. Сборник научни доклади от I-ви Национален конгрес по 
клинична и консултативна психология – 2012 г., София, СУ „Св. Климент 
Охридски”,  Сборник по клинична и консултативна психология, Изд.къща 
„Стено”, 2012, ISBN 978-954-449-598-5, с. 295-303.    

9. Матеева, Н. (2012)  Автентично присъствие на психолога по време 
на кризи. Сборник научни доклади от V-та Национална школа за докто-
ранти и млади изследователи „Социалните науки и ролята им в преодо-
ляването на различен тип кризи”, Департамент по психология, Институт за 
изследване на населението и човека – БАН, май 2012 г., Психологични 
изследвания, 2012 (под печат). 

10. Матеева, Н. (2012) Фокус групи при етническа толерантност в 
бизнес среда. Сборник научни доклади от V-та Национална школа за 
докторанти и млади изследователи „Социалните науки и ролята им в 
преодоляването на различен тип кризи”, Департамент по психология, 



 604 

Институт за изследване на населението и човека – БАН, май 2012 г., 
Психологични изследвания, 2012 (под печат). 

11. Матеева, Н. (2012) Автентична психосоциална реадаптация на 
преживелите природни бедствия. Сборник научни доклади – Симпозиум 
по медицинска география и медицина на бедствените ситуации с между-
народно участие „Традиции и съвременност в медицинската география и 
медицината на бедствените ситуации”, София, 25-26 октомври 2012 г. (под 
печат) 

12. Матеева, Н. (2012) Терапевтични фактори на груповата динамика 
в групи за психосоциална реадаптация на преживелите природни бедствия. 
Сборник научни доклади – Симпозиум по медицинска география и 
медицина на бедствените ситуации с международно участие „Традиции и 
съвременност в медицинската география и медицината на бедствените 
ситуации”, София, 25-26 октомври 2012 г. (под печат)  

13. Матеева, Н., Димитров, П. (2012). Въпросник за изследване на 
автентичността (Authenticity Inventory, AI-3): Българска адаптация. 
Сборник научни доклади от XI Международна научна конференция 
„Приложната психология: възможности и перспективи” – 2012 година, 
Варненски свободен университет,Варна, 2012 г. 

14. Матеева, Н., Димитров, П. (2012) Опосредстваща роля на качест-
вото на човешките отношения в работната група и субективната значимост 
на труда във взаимовръзките между личностна авентичност и удовлет-
вореност от условията на труд (Пилотно изследване – резултати). Българ-
ско списание по психология, 2012, бр. 1-2.  

15. Матеева, Н. Л., Димитров, П. Л. (2012). Автентичността в психо-
аналитичната ситуация: отправни моменти. Българско списание по психо-
логия, 2013, бр. 3-4, стр. 109-122. 

16. Матеева, Н., Димитров, П. (2012) Изграждане и утвърждаване на 
автентичността на А-за в контекста на семейните отношения: задача на 
развитието в началото на зрелостта. Сборник научни доклади от Научната 
конференция „Семейство и солидарност между поколенията” – октомври 
2012 г., Институт за изследване на населението и човека – БАН, 
Психологични изследвания, 2012 (под печат). 

17. Матеева, Н., Димитров, П. (2012) Трансформиращи фактори на 
груповата динамика: Ефекти на ученето и промяната през целия живот. 
Сборник доклади от Научно-практическа конференция “Учене през целия 
живот: Опитът на Норвегия”, София, 14 октомври 2012 г., Фондация 
„Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”. 

18. Матеева, Н., Димитров, П. (2012) Българска методика за анализ на 
влиянието на груповата динамика в спортна, образователна, психотера-
певтична и бизнес среда. Сборник научни доклади от XVIII-та Научна 
конференция „Личност.Мотивация. Спорт., ноември 2012 г., катедра пси-
хология, педагогика и социология - Национална спортна академия, София 
(под печат).  



 605

19. Cooke, R.A. (2003) Group Styles Inventory(GSI):Leader’s Guide, 
Human Synergistics Inc., Plymouth, MI. 

20. Corey, G 2004, The theory and practice of group counseling (6th ed.). 
Pacific Grove, CA:  Brooks/Cole. 

21. Dimitrov, P. (2008). Organizational Psychodynamics: Ten Introductory 
Lectures for Students, Managers and Consultants, Iranik-M, Sofia. 

22. Dimitrov, P., Mateeva, N. (2012) Why Authentic Presence of HR 
Professionals and OD Consultants Matters in the Workplace? Proceedings of the 
International Conference „Good Practices, Issues and Innovations in Quality 
and Efficiency management of Vocational Training”, Sofia, 1 June 2012. 

23. Dimitrov, P., Mateeva, N. (2012) Defense Mechanisms and 
Inauthenticity in Group Dynamics Settings. Proceedings of the VI-th 
International Conference “Language, Individual & Society”, Sunny Beach - 
September 2012, Journal of International Scientific Publications, Volume 6, Part 
1, pp. 20-31. 

24. Dimitrov, P., Mateeva, N. (2012) A New research Model for Studying 
the Effects of Transformative factors of Group Dynamics on Authenticity and 
Empathy Development. Proceedings of the VI-th International Conference 
“Language, Individual & Society”, Sunny Beach - September 2012, Journal of 
International Scientific Publications, Volume 6, Part 1, pp. 43-59.  

25. Goldman, M., & Kernis, M.H. (2002). The role of authenticity in 
healthy psychological functioning and subjective well-being. Annals of the 
American Psychotherapy Assocation, 5, 18-20.  

26. Harter, S. (2002). Authenticity. In C.R.Synder & S. J. Lopez (Eds.), 
Handbook of positive psychology (pp. 382-394). Oxford, England: Oxford 
University Press.  

27. Hentschel U.,Smith G., Draguns J.G.& Ehlers, (2004) (Еds.) Defense 
Mechanisms: Theoretical Research and Clinical Persprectives, Elsevier, 
Amsterdam. 

28. Kernis, M. H. & Goldman, B. M. (2006) A multicomponent concep-
tualization of authenticity: Theory and research. Advances in Experimental 
Psychology, 38, 283-356.  

29. Kernis, M. H. & Goldman, B. M. (2005). Authenticity: A multicom-
ponent perspective. In A. Tesser, J. Wood, & D. Stapel (Eds.), On building, 
defending, and regulating the self: A psychological perspective (pp. 31– 52). 
New York: Psychology Press.  

30. Kivlighan, D. M. & Holmes, S. E. (2004). „The importance of 
therapeutic factors: A typology of therapeutic factors studies”. In J. L. Delucia-
Waak, D. A. Gerrity, C. R. Kalodner, & M. T.  Rita (Eds.), Handbook of group 
counseling and psychotherapy (pp. 22-36). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.  

31. Lakey, C.E., Kernis, M.H., Heppner, W.L., & Lance, C.E. (2008). 
Individual differences in authenticity and mindfulness as predictors of verbal 
defensiveness. Journal of Personality, 42, 230-238.  



 606 

32. Mateeva, N., Dimitrov, P. (2012). The relationship between Authen-
ticity and Emotional Well-Being. Proceedings of the VI-th International 
Conference “Language, Individual & Society”, Sunny Beach - September 2012, 
Journal of International Scientific Publications, Volume 6, Part 1, pp. 32-42.  

33. Scheier, M.F. & Carver, C.S. (1985). The Self-Consciousness Scale: A 
Revised Version for Use with General Populations. Journal of Applied Social 
Psychology, 15, 8, pp.68-699. 

34. Sheldon, K.M. Ryan, R.M., Rawsthorne, L.J., & Ilardi, B. (1997). Trait 
self and true self: Cross-role variation in the big-five personality traits and its 
relations with psychological authenticity and subjective well-being. Journal of 
Personality and Social Psychology, 73, 1380-1393.  

35. Thoresen, P. (1972). “Defense Mechanisms in Groups”, in: Pfeiffer JW 
& Jones JE (eds.) The 1972 Annual Handbook for Group Facilitators, Pfeiffer & 
Co., San Diego, CA. 

36. Wood, A.M., Maltby, J., Caliousis, M., Linley, P.A., & Joseph S. 
(2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization 
and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling 
Psychology, 55, 385-399.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 607

АНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ 
КОМПОНЕНТИ НА АВТЕНТИЧНОСТТА ИЗМЕРВАНИ ЧРЕЗ 
БЪЛГАРСКИТЕ ВЕРСИИ НА AUTHENTICITY SCALE (AS)  

И AUTHENTICITY INVENTORY (AI-3) 
 

Пламен Димитров 
Дружество на психолозите в България, 1505 София, България,  

e-mail: office@psychology-bg.org 
 

Надя Матеева 
Департамент по психология, Институт за изследване  
на населението и човека – БАН, 1113 София, България,  

e-mail: n.mateeva@iphs.eu 
 
Резюме: Автентичността е често използвано понятие във филосо-

фията, изкуството, популярната култура и специализираните психологи-
чески и психотерапевтични изследвания. Въпреки тази популярност само 
няколко емпирични изследвания разглеждат автентичността като много-
мерен психологически конструкт. В настоящето изследване българските 
версии на наскоро създадените за измерване на автентичността като 
личностна диспозиция - Authenticity Scale(AS) и Authenticity Inventory (AI-
3) - бяха проучени с цел да определи как корелират техните основни ком-
поненти. Резултатите получени при 278 възрастни подкрепят факторните 
структури на Authenticity Scale и Authenticity Inventory в български 
условия. Получените данни показват, че българските версии както на 
Authenticity Scale, така и на Authenticity Inventory могат да бъдат из-
ползвани за измерване на автентичността като многомерен психологи-
чески конструкт с релевантно приложение в изследванията в психотера-
пията, консултативната, социалната и приложната психология. 

Ключови думи: Автентичността като многомерен психологически 
конструкт, authenticity scale, authenticity inventory  
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Abstract: Authenticity is a familiar concept in philosophy, arts, popular 

culture, and specialized psychological and psychotherapy research. Despite its 
popularity, few studies have empirically examined the construct of authenticity 
as a multi-component psychological construct. In this study, the Bulgarian 
versions of Authenticity Scale(AS) and Authenticity Inventory(AI-3), two 
recently created scales measuring dispositional authenticity, were examined to 
determine how their components correlate to one another. Results from studies 
with 278 adults  supported the factor structure of the Authenticity Scale and 
Authenticity Inventory in Bulgarian conditions. Findings indicated that both the 
Bulgarian versions of Authenticity Scale and Authenticity Inventory can be used 
in measuring authenticity as a multi-component psychological construct with 
relevance to psychotherapy, counseling, social and applied psychology studies. 

Key words: authenticity as a multi-component construct, authenticity 
scale, authenticity inventory  

 
УВОД 
 
Автентичността е често използвано понятие във философията, 

изкуството, популярната култура и специализираните психологи-
чески и психотерапевтични изследвания [7][8][15][19][20][27] [28] 
[30][31][33][34][35][39][41][42][45]. Най-широкото определение за 
автентичността я представя като автономен начин на живот, който е 
израз и отражение на реалното Аз (емоциите, чувствата, мислите, 
ценностите) на личността [33][34][45]. 

През 2006 г. Kernis & Goldman [33][34] публикуват пространно 
изследване на историята на изследванията на автентичността в 
литературата и изкуството, философията, психологията и психоте-
рапията. В него става ясно, че въпреки популярността на понятието 
автентичност, емпиричните изследвания върху автентичността като 
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комплексен психосоциален феномен и многомерен психологически 
конструкт са съвсем малко на брой и поставят редица нерешени 
въпроси, един от които е възможността за надеждно измерване на 
автентичността като състояние и като личностна диспозиция [39] 
[45]. В последните години в международните проучвания на автен-
тичността като динамична и комплексна личностна диспозиция се 
използват два психометрично проверени инструмента – Authenticity 
Inventory (AI-3), създаден от Kernis & Goldman (2006) [33][34], и 
Authenticity Scale (AS), създаден от Wood et al. (2008) [45]. В настоя-
щето изследване българските версии на тези англоезични инстру-
менти, разработвани от Матеева (2011;2012) [6][7][8] и Матеева & 
Димитров (2012) [13][14] в контекста на проучването на влиянието 
на груповата динамика върху себерефлексията и автентичността, се 
подлагат на анализ, за да се откроят как корелират регистрираните 
чрез тях основни компоненти на личностната автентичност и дали 
съществуващите модели за психологическата им интерпретация са 
достатъчни или е нужна мета-концепция за пълноценното им 
изследване. 

 
КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Макар, че авторите на оригиналните Authenticity Inventory (AI-

3) и Authenticity Scale (AS) използват свои независими концеп-
туални модели за изследване на автентичността, които в определена 
степен се различават, може да се твърди, че общото в разбирането 
им е, че автентичността е начин на живот, на цялостно жизнено 
функциониране, в който човек е автор на живота си в съответствие 
със собствените си вътрешни преживявания (физиологични състоя-
ния, емоции, мисли, потребности и ценности) и автентичността 
отразява откритостта, искреността, спонтанността и честността на 
личността в психичния й живот, поведението и отношенията с 
другите. [33][34][42][45] От тази теоретична позиция, идваща още 
от дълбините на античната гръцка философия („Познай себе си!”) 
[30][31] и сложността на съвременната философия на живота [29] 
[33][35][39], автентичността обхваща теми като себеосъзнаването, 
автономното поведение, влиянието на значимите други върху пре-
живяванията и действията на личността, обективното обработване 
на информацията за Аз-а и изграждането на междуличностни отно-
шения, отразяващи автентичното функциониране на субекта. При 
това се подчертава значението на автентичното поведение като 
израз и отражение на собствените истинни и дълбинни прежи-
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вявания на личността, усещането за вътрешна екзистенциална сво-
бода и избор „да бъдеш себе си” и „да си верен на себе си” [1] 
[2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][15][16][17][18][19][20][21][24][25][2
6][27][29][35][37][39][44]. Така например, Маслоу описва автентич-
ното функциониране на личността като сърцевина на самоактуа-
лизиращия се човек[36]. Индивидите, осъзнаващи в развитието си 
своя вътрешен свят се отличават със задълбочена себерефлексия и 
засилена готовност да насочват поведението и отношенията си по 
един вътрешно съгласуван с реалното им Аз начин[40]. Ценността 
на автентичността като многомерен психологически конструкт 
може да се разгледа и от гледната точка на връзката между 
автентичността, психичното благополучие и психичното здраве 
[29][37][42][45], подчертавана както от психодинамичната, така и от 
екзистенциалната, и от хуманистичната традиция в психотерапията. 
Например, Роджърс [41] определя автентичното функциониране, за 
който той въвежда термина „конгруентност” като „доверяване на 
собствения вътрешен опит” и счита автентичността за основна 
отличителна характеристика на здравия, пълноценно функцио-
ниращ човек. Комплексната психодинамика на автентичността е 
централна тема и в изследванията на психоанализата, психодрамата, 
преживелищната и екзистенциалната психотерапия [6][8][9][12][15]. 
Емпиричните психологически изследвания разглеждат автентич-
ността от гледната точка на себеосъзнаването и автономната, 
вътрешно съгласувана с реалното Аз на личността саморегулация 
на преживяванията, поведението и отношенията с другите[31]. 
Автентичността се изучава и в контекста на това доколко човек се 
чувства автентичен, истинен („верен на себе си”) и вътрешно съгла-
суван в своите емоционални преживявания, поведения и взаимо-
отношения в различни социални ситуации и роли  [44][45]. При 
това се достига до разбирането за автентичността като многомерен 
психологически конструкт [7][13][33][34][45], за надеждното измер-
ване на който са нужни ясни операционализации и валиден, 
вътрешно диференциран инструментариум. В оригиналните публи-
кации, представящи съществуващите понастоящем два инструмента 
се открояват адекватните им психометрични свойства, които се 
потвърждават в значителна степен и в първоначалната им адаптация 
за български условия от Матеева & Димитров(2012)[13]. Двата 
инструмента, обаче, имат различна факторна структура, отразяваща 
различията в теоретичната ориентация на авторите им.  
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AUTHENTICITY INVENTORY – AI-3. Въпросникът за изслед-
ване на автентичността (Authenticity  Inventory – AI-3) на Kernis & 
Goldman (2006)[33][34] е силно повлиян от тяхното задълбочено 
проучване на философската и психологическата литература за 
автентичността. Създателите му отчитат приноса в концептуали-
зацията на автентичността на Аристотел, Сократ, Сартър, Киркегор 
и Хайдегер и формулират операционални определения за компо-
нентите на автентичността, които включват себеосъзнаването; 
действията, които изразяват вътрешното, реално Аз на личността; 
себепреживяването в отношенията с околните и способността на 
личността обективно да възприема и обработва (без защитен или 
себеусилващ субективен уклон) информацията за положителните и 
отрицателните си страни. В допълнение, те отчитат при разработ-
ването на инструмента за измерване на автентичността и приноса на 
теорията за самоопределението както и наблюденията на психо-
динамичната, екзистенциалната и хуманистичната психотерапия. 
Автентичното функциониране се разглежда като преживявания и 
действия, които представят най-пълно истинските вътрешни мотиви 
и ценности на Аз-а [42]. Тази концептуална основа насочва съдър-
жателно инструмента към проследяване на начина, по който хората 
се различават по ориентацията в живота си към автономно, вътреш-
но съгласувано себеизразяване по един открит, креативен и спонта-
нен начин, освободен от защитни самозаблуди и самоизтъкващи 
себепредставяния.  

 
Kernis & Goldman (2006)  [33][34] открояват във факторната 

структура на въпросника си четири обособени и вътрешно съгла-
сувани компонента на автентичността. Те включват (а) себеосъз-
наване; (б) обективна обработка на информацията за себе си; (в) 
автентично поведение и (г) автентични отношения.  

 
Първият компонент на автентичността – себеосъзнаването, се 

разглежда като способност  и мотивация на индивида да осъзнава и 
диференцирано да опознава вътрешните си преживявания.  

 
Вторият компонент – обективното възприемане и обработ-

ване на информацията за себе си касае ориентацията към обек-
тивна, неповлияна от защитни изкривявания, субективни уклони, 
социална желателност, комформизъм и външни влияния обработка 
на информацията за себе си.  
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Третият компонент – автентичното поведение, се отнася към 
тенденцията да се действа в съответствие със собствените ценности, 
чувства и идеи.  

 
Последният, четвърти компонент – автентични отношения, 

касае значението, което личността отдава на това да изгражда 
открити, честни и неподправени с фалш и фасадност отношения в 
общуването си с другите.  

 
Изследванията както на оригиналната, така и на българската 

методика потвърждават 4-факторната структура на инструмен-
та[13], което позволява да се регистрират различията по 4 субскали 
на автентичността с добра дискриминантна валидност и по един 
интегрален индекс за автентичност на тяхна основа [34]. Прове-
дените с AI-3 емпирични изследвания у нас и в чужбина потвържда-
ват връзката между автентичност, психично благополучие и и реди-
ца показатели на адаптивното функциониране и психичното 
здраве[1][2][3][4][5][12][14][18][21][22][24][33][34][37][39][45].  

 
AUTHENTICITY SCALE (АS). Вторият инструмент за изслед-

ване на автентичността като многомерен личностен конструкт -  
Authenticity Scale (АS) [45] (Wood et al., 2008), е силно повлиян в 
концептуалната си рамка от теорията на Роджърс за конгруент-
ността и вътрешната съгласуваност на Аз-а, и разглежда автентич-
ността като трикомпонента структура. Проучвайки изследванията, 
авторите му [45] открояват следните компоненти: (а) автентичен 
начин на живот; (б) приемане на външно влияние и (в) себеот-
чуждение. Следвайки модела предложен първоначално от Barrett-
Lennard (1998) [20], създателите на AS определят автентичността 
като съгласуваност между истинските вътрешни преживявания на 
човека, неговите когнитивни презентации за този вътрешен опит и 
външно разгръщащите се поведения и отношения с околните.  

 
Първият компонент – автентичен начин на живот, описва 

степента в която поведението е в съответствие със собственото 
осъзнаване на вътрешните преживявания на Аз-а.  

 
Вторият компонент – приемането на външно влияние, 

описва степента в която междуличностните отношения повлияват 
поведението на Аз-а.  
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Третият компонент – себеотчуждението, позволява да се 
изследва доколко индивида е загубил връзка със самия себе си [45].  

 
Изследванията както на оригиналната, така и на българската 

AS потвърждават 3-факторната структура на инструмента [14][45], 
което позволява да се регистрират различията по 3 субскали на 
автентичността с висока дискриминантна валидност и по един 
интегрален индекс за автентичност на тяхна основа. Измерваната с 
AS автентичност корелира положително с редица показатели за 
субективно благополучие, себеуважение, удовлетвореност от живо-
та и психично здраве[45]. AS демонстрира ниска корелация с изме-
рителите за социална желателност, регистрирани с Balanced 
Inventory of Desirable Responding  [38] - r = -.09.  В специализирано 
корелационно изследване с петфакторния личностен въпросник се 
установява, че личностните черти от голямата петорка обясняват 
само до 13% от дисперсията по субскалите на AS, което означава, 
че факторът автентичност е самостоятелна личностна характе-
ристика[45].  

 
ЦЕЛ И ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Основната цел на настоящето изследване е да се проучат в 

дълбочина взаимовръзките между измерваните с българските 
адаптации на двата инструмента компоненти на автентичността 
като многомерен личностен конструкт. Отчитайки различията в 
определенията и операционализациите на двата оригинални инстру-
мента, подобно проучване би позволило да се провери доколко 
измерваните с тях характеристики на личностната автентичност се 
припокриват и допълват, което е от значение за бъдещите изслед-
вания на автентичността в редица области като личностната психо-
диагностика и оценката на ефективността на психотерапията и 
психологичното консултиране. Фактът, че двете методики са 
построени на различна теоретична основа се разглежда при това 
като важен аспект от търсенето на комплексно решение за психо-
диагностиката на автентичността. Потвърждаващата проверка на 
хипотезата, че компонентите на автентичността, регистрирани с 
българските версии на AI-3 и  AS, са взаимнодопълващи се би 
позволила да се предложи разработването на нова, интегрирана 
българска методика за оценка на индвидуалните различия на 
автентичността. Отхвърлянето й би означавало, че двата инстру-
мента - AI-3 и  AS, са взаимозаменяеми. Наличието на слаби до 
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умерени корелации между отделните субскали на двата инстру-
мента би означавало, че те покриват концептуално валидни, но 
относитено независими компоненти на автентичността. Високите 
корелации между сумарните индекси за автентичност, измервани с 
AI-3 и  AS, биха означавали, че двата инструмента са взаимоза-
меняеми въпреки различията във факторните им структури. 

 
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
Извадка. В изследването са обхванати 278 изследвани лица със 

средна възраст 38,2 години (SD=13.9), участвали в различни 
групови форми на работа с авторите на изследването – тренинг, 
научни форуми, фасилитирана екипна работа и тематични групови 
дискусии. Над 75% от изследваните са с висше образование в 
сферата на бизнеса и образованието, а останалите са студенти по 
психология и социална работа във ВУЗ.  

 
Инструментариум. Изследваните лица попълниха анонимно 

разширен психологически въпросник, в който бяха рандомизирано 
вградени българските версии на двете методики за измерване на 
автентичността – Authenticity Inventory (AI-3) на Kernis & Goldman 
(2006) [34] и Authenticity Scale(AS) на Wood, Maltby, Baliousis, 
Linley, & Joseph (2008) [45]. Подробно описание на факторната 
структура и съдържанието на методиките е представено в други 
публикации на авторите [7][13][14][27]. За българската адаптация 
на двете методики - Authenticity Inventory(AI-3) и  Authenticity Scale 
са получени статистически значими резултати по теста на Bartlett, 
потвърждаващи еквивалентността на репликацията им спрямо 
факторната структура и собствените тегла на айтъмите в субскалите 
на оригиналните методики[23].  

Българската версия на Authenticity Inventory (AI-3) включва 45 
айтема в 4 субскали:  

• „себеосъзнаване”(AI-3-СО);  
• „обективна обработка”(AI-3-ОО);  
• „автентично поведение” (AI-3-АП  );  
• „автентични отношения”(AI-3-АО), а българската версия на 

Authenticity Scale – 12 айтъма в 3 субскали: 
• „автентичен начин на живот”(AS-АЖ);  
• „приемане на външно влияние”(AS-ПВВ) и 
• „себеотчуждение”(AS-ОС).  
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Последните две субскали са реверсивно кодирани, тъй като и 
високите сурови балове по тях отразяват ниска автентичност.  

 
Изследваните използваха твърденията, за да опишат обичай-

ните за тях начини на действие чрез интервална 7-степенна скала за 
българската адаптация на  Authenticity Inventory(AI-3) и чрез интер-
вална 5-степенна скала за българската адаптация на Authenticity 
Scale (AS). И за двата инструмента бяха изчислявани и сумарни 
балове за автентичност – бал „Автентичност” по Authenticity 
Inventory(А-AI-3) и бал „Автентичност” по Authenticity Scale (А-
AS). 

 
Корелационен анализ. Получените резултати от корелацион-

ния анализ на показателите за автентичността по двете методики са 
представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Корелации между основните компоненти на 

автентичността, измервани с българските версии на Authenticity 
Inventory(AI-3) и Authenticity Scale (AS), (N = 278) 

 
No Корелационна матрица на взаимовръзките между наблюдаваните  

променливи – сумарни балове и балове по субскалите на AI-3 и AS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AI-3-СО -         

2 AI-3-ОО .45** -        

3 AI-3-АП .56** .59** -       

4 AI-3-АО .49** .64** .58** -      

5 А-AI-3 .84** .72** .82** .71** -     

6 AS-АЖ .40** .34* .60** .53** .50** -    

7 AS-ПВВ .36** .61** .32* .58** .47** .46** -   

8 AS-ОС .55** .43** .40** .46** .52** .54** .55** -  

9 А-AS .46** .45** .42** .55** .51** .63** .59** .67** - 

 
Статистическа значимост на корелациите: *p<0.5; ** p<0.01. 
 
Всички основни компоненти на автентичността, измерени с 

българските версии на Authenticity Inventory(AI-3) и Authenticity 
Scale (AS) корелират положително и статистически значимо 
помежду си като наблюдаваните взаимовръзки между компонен-
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тите от различните инструмени са от умерени (коефициенти на 
корелация в диапазона .32 до .47) до силни(коефициенти на коре-
лация над .55).  

Като цяло измерителите на компонентите на автентичността в 
4-факторния модел на Authenticity Inventory(AI-3) корелират умере-
но до силно помежду си, което потвърждава вътрешната съгласу-
ваност на диагностичната структура и наличието на общ фактор при 
отчитането на многомерната същност на модела на Kernis & 
Goldman (2006). Същото се отнася и до взаимовръзките между 
измерителите на компонентите на автентичността в 3-факторния 
модел на Authenticity Scale (AS). И тук средното ниво на корела-
циите между отделните компоненти е по-високо от средното ниво 
на крос-корелациите между измерители от двата отделни инстру-
мента. 

При проучването на крос-корелациите между наблюдаваните 
измерители на компонентите на автентичността от двата различни 
инструмента, обаче, прави впечатление, че субскалата „себеосъз-
наване” от Authenticity Inventory(AI-3) корелира най-силно с ревер-
сирания бал по субскала „себеотчуждение” от Authenticity Scale 
(AS).  Показателят за „обективна обработка на информация за себе 
си” във факторния модел на Authenticity Inventory(AI-3) корелира 
най-мощно с реверсирания бал по субскала „приемане на външно 
влияние” от Authenticity Scale (AS). Най-силна е корелацията между 
бала по субскала „автентично поведение” от Authenticity Inventory 
(AI-3) и бала по субскала „автентичен начин на живот” от 
Authenticity Scale (AS). Най-изразена е корелацията между бала по 
субскала „автентични отношения” от Authenticity Inventory(AI-3) и 
реверсирания бал по субскала „приемане на външно влияние” от 
Authenticity Scale (AS). Тези тенденции говорят за взаимна обвър-
заност на компонентите на автентичността в двете теоретични и 
диагностични рамки, но в същото време умерените им нива не дават 
основание тези компоненти да се разглеждат като напълно 
взаимнозаменими и еквивалентни.  

Двата сумарни бала за автентичност – А-AI-3 и А-AS, демон-
стрират умерено висока корелация (r = .51; p<.01), което говори 
само за частично припокриване между измерваните от тях гене-
рални фактори, отразяващи различните операционални определения 
за автентичността в моделите на Kernis & Goldman (2006) [33][34] и 
Wood et al. (2008) [45]. Получените в изследването емпирични 
резултати подкрепят общата хипотеза за необходимостта от взаим-
но допълване на двата инструмента при прецизното измерване на 
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автентичността като многомерен психологически конструкт. Двете 
теоретични рамки, стоящи зад тях са валидни, но непълни и 
недостатъчни. Това не отрича многомерната природа на автентич-
ността като състояние и личностна диспозиция, но поставя въпроса 
за високата комплексност на конструкта и необходимостта от още 
по-задълбочени изследвания върху различните аспекти на автентич-
ното функциониране на личността. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В представеното корелационно изследване на взаимовръзките 

между измерителите на основните компонени на автентичността, 
заложени в диагностичните операционализации на теориите на 
Kernis & Goldman (2006) и на Wood et al.(2008), бе установено, че 
двата модела са валидни, подлежат на емпирична верификация, но 
са и взаимнодопълващи се. Това предполага изграждането на „мета-
теория” на автентичността и конструирането на нов, интегрален 
инструмент за регистрация на мултифакторната природа на 
диспозиционната автентичност като многомерен психологически 
конструкт, различен от традиционно изследваните в психологията 
на личността, социалната психология и изследванията за ефектив-
ността на психологическите интервенции.   

Факторните структури на двата основни въпросника за изслед-
ване на автентичността - Authenticity Inventory(AI-3) и Authenticity 
Scale (AS), се различават на основата на заложените в операциона-
лизацията им концептуални рамки. Тъй като подобно изследване не 
е провеждано с оригиналните въпросници и се ограничава само до 
наблюденията с техните български адаптации, на дневен ред излиза 
необходимостта от допълнителни международни и сравнителни 
изследвания, които да създадат условия за повторна разширена 
проверка на резултатите получени от авторите в български условия. 

Дори ако се допусне, че получените резултати отразяват 
специфични културни фактори в българската извадка и се влияят от 
относително малкия размер на извадката в представеното изслед-
ване, налице са доказателства, че в изследванията на автентич-
ността е назрял момента за създаването на нов концептуален модел, 
обединяващ текущите теоретични подходи и производните им 
психодиагностични инструменти. Категорично може да се твърди, 
че автентичността следва да се изследва като многомерен психоло-
гически конструкт с множество компоненти. Това предполага серия 
от нови анализи, които да потвърдят получените в изследването 
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емпирични резултати. Установената „недостатъчност” на двата 
паралелно възникнали модела за изучаване, интерпретаци и измер-
ване на автентичността е реално предизвикателство към изследо-
вателите и практиците в области като личностната психодиагно-
стика, социалната психология и измерването на ефективността на 
различни психологически интервенции – тренинг, консултации и 
психотерапия. От друга страна, двата модела и свързаните с тях 
диагностични методики могат да се разглеждат като взаимно 
допълващи се, което удовлетворява специфичните изследователски 
и научно-приложни задачи.  

Наличието на редица доказателства за централното място на 
автентичността и нейните основни компоненти в разбирането за 
субективното благополучие, адаптивното фунциониране, психосо-
циалната зрялост и психичното здраве на личността превръща 
изследването на автентичността като състояние и относително 
устойчива личностна диспозиция в кардинална задача на бъдещите 
изследвания в сферата на личностната промяна и ефективните 
интервенции. 

Приложната значимост на получените резултати е неоспорима. 
Автентичното функциониране на човека във всичките му измерения 
е пряка или косвена цел на редица програми за индивидуална и 
групова психологическа помощ. Автентичността не може да се 
свежда до заложените в модела на  Wood et al.(2008)[45] препратки 
към теорията на Роджърс за „конгруентността” на Аз-а, нито до 
концептуалния апарат на теорията за автономността и самоопре-
делението на личността, използван от Kernis & Goldman (2006) [33] 
[34]. Нужен е нов, комплексен, психодинамичен модел за разви-
тието на основните аспекти на автентичното функциониране на 
човека, който да позволи на практикуващите психолози да осъщест-
вяват насочени и ефективни интервенции – както в социалната и 
организационната психология, така и в психологичното консулти-
ране и психотерапията. 
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Резюме: В контекста на психотерапията, програмите за тренинг и 

учене през целия живот, ежедневната фасилитация на екипната работа в 
организациите, работата в група осигурява уникални и икономични въз-
можности участниците да придобият опит като членове на ориентирани 
към промяна и развитие общности фокусирани върху формирането на 
умения за справяне и комуникация, социална чувствителност, междулич-
ностна емпатия и личностна автентичност. Всички форми на групова 
работа – групова психотерапия, групов тренинг или фасилитация на екип-
ната работа, - пораждат едно или друго ниво на излагане на участниците 
на въздействията на трансформиращите фактори на груповата динамика. 
Методологиите за групова работа се нуждаят от психодинамичен модел за 
изследване на ефектите на трансформиращите фактори на груповата дина-
мика. Идентифицирани са критично значимите трансформиращи фактори 
в груповата работа, които оказват влияние върху автентичността на 
преживяванията и отношенията в групите – вдъхването на надежда, 
преживяването на универсалност, споделянето на емоции и информация, 
алтруизма, корекцивната реинтеграция на опита от първичните групи, 
формирането на социални умения, имитацционното поведение, емоцио-
налния катарзис, откритостта към екзистенциалните дадености, преките 
съвети, сплотеността и междуличностното учене в групата.  

Ключови думи: работа в група, групова психотерапия, групов 
тренинг, групова динамика, трансформиращи фактори,автентичност  
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Abstract: In the context of psychotherapy, training and life long learning 

programs, and daily teamwork facilitation group work in organizations provides 
unique and cost-efficient opportunities participants to get experience as 
members of a change- and development-oriented communities focused on 
developing coping and communication skills, social sensitivity, interpersonal 
empathy and personal authenticity.  All types of group work approaches - being 
group psychotherapy, group training or teamwork facilitation are evoking some 
level of exposure of participants to transformative factors of group dynamics. 
Group work methodologies need a psychodynamic model for investigating the 
effects of experiencing of group dynamics’ transformative factors. Critically 
important transformative factors of group work influencing the authenticity of 
experiences and relationships in groups are identified – instillation of hope, 
universality, imparting of emotions and information, altruism, corrective 
recapitulation of primary groups, development of socializing techniques, 
imitative behavior, emotional catharsis, openness to existential givens, direct 
advise, group cohesion and interpersonal learning.  

Key words: group work, group psychotherapy, group training, group 
dynamics, transformative factors, authenticity  

 
УВОД 
 
В контекста на психотерапията, програмите за тренинг и учене 

през целия живот, ежедневната фасилитация на екипните взаимо-
действия в организациите, работата в група осигурява уникални и 
икономични възможности участниците да придобият опит като 
членове на ориентирани към промяна и развитие общности, фокуси-
рани върху съвместното решаване на проблеми и формирането на 
умения за справяне и комуникация, социална чувствителност, 
междуличностна емпатия и личностна автентичност [1][2][3][4] 
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[5][6][8]. Всички форми на ефективна групова работа – групова 
психотерапия, групов тренинг или фасилитация на трудовите екипи 
пораждат едно или друго ниво на излагане на участниците на 
въздействията на трансформиращите фактори на груповата дина-
мика [11][12][17][18][21]. Систематичният анализ на огромната 
литература по темата и опита на авторите в тренинг групи за 
мениджъри, консултанти, педагози и психолози, в групи за психо-
терапия, в изграждането и развитието на работни екипи дават 
основание да се препоръча създаването на нов модел за оптими-
зация на груповата работа в психотерапевтичен, в тренинг и в 
организационен контекст, основаващ се на внимателно наблюдение 
и целенасочено стимулиране на въздействията на набор от ключови 
трансформиращи фактори на груповата динамика върху автоном-
ното и зряло функциониране на участниците [7][9][10][14][15][16] 
[20][21][22][23][24][31][36]. Разбира се, наличието  и въздействието 
на тези фактори в определена група силно варира и някои от 
трасформиращите фактори на груповата динамика играят по-
съществена роля на точно определен етап от развитието на групата 
и в зависимост от работните й задачи, тематичната и концеп-
туалната й рамка, нейната структура, стила и компетентността на 
водещите на обучението. При това не всички участници в групата 
изпитват влиянието на групово-динамичните ефекти на корективно-
формиращата среда ии динамика на групата по един и същ начин, и 
в една и съща степен. И въпреки комплексността на конкретната 
групово-динамична ситуация във всяка отделна група, изследва-
нията и практиката разкриват, че корективно-формиращите фактори 
имат както общи, така и специфични ефекти върху груповите 
процеси и промените на участниците [24][29]. Методологическото 
развитие на практиките за групова работа се нуждае от психоди-
намичен модел за оптимизация на ефектите, които имат трансфор-
миращите (корективно-формиращи) фактори на груповите процеси 
и отношения. Централно място в този модел заема нарастването на 
автентичността на преживяванията, поведението и отношенията на 
членовете и водещите на групата като непосредствен маркер за 
постигане на целите на групово-динамичния процес [1][4][5][6] 
[7][8][13][14][15][17][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35]. 
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ЕФЕКТИ НА КЛЮЧОВИТЕ ТРАНСФОРМИРАЩИ 
ФАКТОРИ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА 

 
Емпирично доказали ролята си в генезиса на благоприятни за 

промяната и развитието, и устойчиви влияния на груповата работа 
върху автентичността на преживяванията, поведението и отноше-
нията на членовете на групата са следните корективно-формиращи 
(трансформиращи) фактори [24][29][36]:  

• универсалност;  
• вливане на надежда;  
• предаване и обмен на информация;  
• алтруизъм;  
• имитационно поведение;  
• групова сплотеност;  
• междуличностно(социално)учене;  
• формиране на социални умения;  
• реинтеграция на опита от първичните групи;  
• емоционален катарзис;  
• екзистенциален самоанализ и себерефлексия.  
 
„Универсалността” е трансформиращ групово-динамичен 

фактор свързан с осъзнаването от участниците в групата, че 
собствените им грижи и проблеми не са уникални и не пред-
ставляват изключение, а са преживявани и от останалите членове на 
групата. Осмислянето на универсалността в груповия процес е 
резултат както на емоционалните, така и на когнитивните аспекти 
на груповите отношения в хода на груповата работа. Откривайки, че 
не е сам или странно различен, участникът в груповия процес 
преживява нарастваща увереност; снижава се тревожността му и 
тенденциите за песимистично потапяне в личната му проблемна 
ситуация. Заедно с това отслабват объркаността, съпротивите срещу 
промяната, страховете от новите идеи, модели на поведение и 
отношения, а на когнитивно ниво се наблюдава подем на самоува-
жението и преориентация към ефективни методи за учене и справя-
не с проблемите. Универсалността стимулира активното включване 
в груповия процес и споделянето на собствен опит, които са в 
основата на механизмите за преживелищно учене и автентична 
личностна промяна. В групата се установяват общи и споделени 
теми, проблеми и потребности, и се постига социална валидизация 
и фасилитация на ученето. Преки индикатори за действието на този 
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групово-динамичен фактор откриваме в автентичните преживя-
вания, действия и в съдържанието на общуването на членовете на 
групи, в които се създава пространство за споделяне и себереф-
лексия върху универсалността: 

• „..Научавайки, че не съм само аз с подобен проблем, 
усещам…, че не съм сам, че всички сме в една лодка…и ще намерим 
заедно решение”; 

• „…Сега осъзнавам, че не съм по-зле от останалите в 
групата…”’ 

• „…Разбирам и че на други в групата са им са случвали 
неща…лоши неща, хрумвали са им неприятни мисли, …изпитвали 
са болезнени емоции…както на мен самия…”; 

• „…тук знам, че и останалите имат трудности и проблеми 
като моите собствени…, че и те са объркани, изплашени и 
страдат от тях…също като мен…”; 

• „…да усещаш, че не си много по-различен от останалите в 
групата е като да се чувстваш сред  близки,…по-разбиран и 
приеман – въпреки проблемите и…особеностите си, …ставаш 
част от едно цяло, което се вслушва и грижи за всеки от нас…”. 

 
Факторът “вливане на надежда” е решаващ фактор във 

всички форми на корективно-формираща групова работа [34]. 
Членовете на групата променят възприятията си за личната си 
ефикасност, мотивацията и уменията си да овладяват нови средства 
за решаване на проблемите и постигане на целитe си. В ранните 
етапи на груповата динамика именно този фактор е с решаващо 
влияние за превенция на съпротивите, апатията и алиенацията. 
Взаимодействайки с другите в групата, всеки наблюдава не само 
собствения си напредък и успехи, но и постиженията на останалите 
в групата. Това укрепва увереността в трансформиращата ефектив-
ност на груповата работа и в собствената ефикасност в ученето и 
промяната [19] и усилва мотивацията за автентично участие в 
груповия процес.  Непосредствени индикатори за влиянието на този 
групово-динамичен фактор са автентични реакции като следните: 

• „…гледайки как някои от хората в групата се справят все 
по-добре с проблемите си, изпитвам надежда, че и аз ще успея да 
намеря решение на моите…”; 

• „…хубаво е да знаеш, че хора от групата са се справили с 
много от тревожещите и мен проблеми…”; 
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• „…обнадежден съм като гледам как другите в тази група 
решават проблеми, които са като моите собствени…”; 

• „…подобренията при някои от хората в групата силно ме 
окуражават…за мен самия”; 

• „…групата е помогнала на толкова от членовете си да 
преодолеят подобни на моите проблеми,…ще стане и при мен!...”; 

 
Информационният обмен в групата е важен трансформиращ 

механизъм на груповата динамика с централна роля за психо-
социалната и поведенческа промяна. Придобиването на нова инфор-
мация и споделянето на опит имат специална корективно-форми-
раща роля в ученето и промяната. От значение са не толкова 
дидактичните инструкции и даването на съвети, колкото откритото, 
спонтанно и неоценъчно обсъждане на идеи, асоциации, предло-
жения и собствен минал опит в групата, насочването на обмена от 
водещия и обратната връзка от другите членове на групата. Полу-
чаваните в групата преки и косвени пояснения и уточнения редуци-
рат неопределеността, амбивалентноста и объркаността, стимулират 
осмислянето, разбирането и груповото обсъждане на новите факти 
и подходи; гарантират ангажирането с експериментирането на нови 
роли, решения и поведенчески модели.  И обратно, липсата на нова 
полезна информация и възможности за групова асимилация и 
рефлексия на информацията и опита пораждат тревожност, защитни 
съпротиви, вторично отчуждение и неавтентичност в груповите 
отношения. Индикативни за ролята на този фактор са автентични 
преживявания като споделените от членовете на групата: 

• „…групата ми помогна да осмисля какво впечатление 
формирам с действията си у другите…’; 

• „…водещият на групата ми дава възможност да разбера 
по-добре същността на проблема си, без да ме съветва и 
напътства,…просто създаде условия всички да ме изслушват и 
споделят какво усещат и мислят за проблема ми…”; 

• „…хората в групата ми дадоха ценни идеи за това как мога 
да постъпя…”; 

• „…другите в групата споделиха опит, който ми е полезен в 
търсенето на отговор на моите въпроси…”; 

• „…един от членовете на групата сподели как той е 
намерил решение на проблем, който е сходен с моята ситуация…”; 
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•  „…съветите от групата ми свършиха отлична работа в 
преодоляване на проблемите в общуването ми в моето „странно” 
семейство…”. 

 
Алтруизмът е свързан с това, че групово-динамичната ситуа-

ция създава конкретни и реални възможности на членовете на 
групата да са полезни един на друг, да се подпомагат взамно и да си 
сътрудничат в съвместната си работа за учене и промяна. Членовете 
на групата разменят подкрепа и съвети, изграждат дух на 
алтруистично, емпатично и автентично присъствие в ситуацията на 
другите участници в груповия процес. Откриват, че алтруистичните 
действия в полза на партньорите, без да се очаква нещо в замяна, 
могат да са смислени и носят удовлетворение, откритост, взаимно 
доверие и самоуважение. Получавайки спонтанно подкрепа от 
другите в групата, участниците осъзнават, че са значими и разби-
рани в групата, и че могат да разчитат на ресурсите в нея. Това 
силно въздейства върху преживяването за собствената им автоном-
ност, психосоциална и ролева ефикасност и гъвкавост [29]. Това 
превръща групата в ефективна социална общност за съвместно 
учене и промяна. Наблюдават се автентични преживявания, поведе-
ния и отношения като споделените в груповата рефлексия върху 
съвместната работа: 

• „…помагайки на другите в групата да решават пробле-
мите си, се изпълвам със самоуважение, имам усещането, че съм 
полезен, нужен и компетентен…”; 

• „…понякога най-важното е да поставиш чувствата и 
нуждите на другите преди своите…оказва се, че и те, другите, 
могат да правят така, отнасяйки се внимателно и загрижено към 
собствените ми емоции, потребности и терзания…”; 

• „…да забравиш за себе си, опитвайки се да помогнеш на 
някой друг от групата, е много полезно в ситуациите, в които 
разчиташ на подкрепа и самия ти…”; 

• „…в тази група всяка среща ми помага като ми напомня 
колко е важно да дадеш нещо от себе си на другите…”; 

• „…когато успея да помогна на някой от другите в групата, 
се чувствам значим,…колко е приятно да чуеш „благодаря 
ти!”…”. 

 
На тази основа в действие влиза и следващия трансформиращ 

фактор на груповата динамика – груповата сплотеност. Изграж-
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дането на атмосфера на сигурност, доверие, топлина, взаимна 
емпатия, споделено разбиране и принадлежност в групата е с осно-
вен принос за успеха на груповия процес. Груповата сплотеност е 
функция на отношенията на всеки от участниците с водещия и с 
останалите членове на групата, с групата като едно развиващо се 
динамично цяло. Груповата сплотеност има множество измерения – 
взаимно привличане, групов климат, емоционално сближаване, 
изграждане на работен съюз. Като комбинация от сили, които 
привличат и задържат заедно членовете на групата, груповата 
сплотеност им позволява да изпитват автентична солидарност и 
принадлежност, споделена значимост и отговорност за всеки в 
групата и за групата като едно цяло. В този смисъл, груповата 
сплотеност е предпоставка за появата на допълнителни корективно-
формиращи фактори на груповата динамика като автентичното 
ангажиране с работните задачи на групата и груповата иден-
тичност. Групите с висока сплотеност постигат по-високи и по-
устойчиви резултати в ученето и промяната на членовете си. В тях е 
значително по-развита себерефлексията и автентичността на 
преживяванията, поведенията и отношенията на участниците в 
груповата работа[36]. Взаимното приемане, емпатията и уважението 
споделено в груповите отношения усилват самочувствието и 
готовността за промяна: 

• „…страхотно е да усещаш, че принадлежиш към грижовна 
и приемаща те такъв какъвто си общност…”; 

• „…групата ми осигурява възможност да съм в близък и 
открит,…в истински човешки контакт с други хора…”; 

• „…когато разкривам тревожещите ме чувства и мисли, 
групата ме приема и разбира…”; 

• „…в групата никога не се чувствам сам и отхвърлен…”; 
• „…да си част от група, която те разбира и приема е 

всичко, от което имам нужда…”.  
 
Имитационното поведение и междуличностното учене са 

други два мощни трансформиращи фактори на груповата динамика. 
Членовете на групата учат като наблюдават и слушат не само 
водещия, но и като взаимно се наблюдават, отразяват, имитират и 
идентифицират един с друг. Това им позволява да усвояват по-
ефективни стратегии за справяне, да тренират нови умения и роли, 
и да експериментират с тях в сигурното пространство на групата 
като източник на модели за промяна и развитие. Ролята на 
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социалното учене в групата е централна за автентичността на 
преживяванията, поведението и отношенията на участниците в нея: 

• „…в групата разбрах как всъщност въздействам на 
другите хора…”; 

• „…другите в групата честно ми казват какво мислят за 
мен…”; 

• „…хората от нашата група винаги ми казват кои от 
навиците и поведенията ми ги дразнят и объркват…”; 

• „…групата ми показа, че когато не казвам какво чувствам 
и  мисля това е объркаващо за останалите…”; 

• „…опитвайки се да съм като другите в групата, които се 
справят по-добре от мен ми помогна да открия, че не съм по-зле 
от тях…”; 

• „…когато другите в групата споделят смущаващи неща 
от живота и преживяванията си, аз по-спокойно разкривам какво 
ме измъчва…’; 

• „…опитвам се да правя някои неща както ги прави един 
друг член на групата, който се справя според мен отлично…”; 

• „…възхищавам му се и честно си признавам – имитирам 
водещия на нашата група…”; 

• „…в групата намерих хора, които са ми добър пример за 
действие в моята сложна ситуация…”. 

 
Формирането на социални умения като трансформиращ 

фактор на груповата динамика спомага за ученето и промяната на 
афективно и поведенческо ниво, и изграждането на по-ефективна 
представа за преноса на придобивките от груповия процес в 
реалния живот на участниците в групата. Влиянието на този фактор 
е отразено в автентичните преживявания на членовете на групата: 

• „…общуването в групата ми дава възможност да подобря 
уменията си да се разбирам с другите…”; 

• „…работата ми в групата ме направи по-способен да се 
доверявам на другите…”; 

• „…сега съм много по-наясно как мога да изграждам и 
поддържам трайни и пълноценни отношения с различни от мен 
хора…”; 

• „…в групата непрекъснато си показваме как можем да 
подходим към ситуации, в които не е ясно предварително как биха 
постъпили другите хора….”; 
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• „…един от членовете на групата работи заедно с мен за 
намиране на решение на моите проблеми…”. 

 
Ефективната групова работа позволява на участниците да се 

ангажират с корективна реинтеграция на по-ранния си групов и 
социален опит в първичните им групи като семейството, предиш-
ните работни и социални общности. Този трансформиращ фактор на 
груповата работа е с решаващ значение за автентичността в прежи-
вяванията, поведенията и отношенията на членовете на групата, за 
които миналия опит е болезнен и наситен с амбивалентност, интро-
ектни рестрикции, зависимости, контра-зависимости и задръжки: 

• „…участието ми в тази група, в известен смисъл, ми 
отвори очите за това какво всъщност ми се е случвало в 
семейството, от което произлизам..”; 

• „…не знам точно как, но групата ми помогна да разбера 
откъде идват много от задръжките и страховете ми…от 
отношенията ми с моите родители и брат ми…”; 

• „…тук много неща ми напомнят за семейството, за което 
съм жадувала през целия си живот….с много любов и взаимно 
разбиране, каквито никога не съм имала в истинското си 
семейство…”; 

• „…в групата разбрах как предишната ми работа ме е 
деформирала и наранила…”; 

• „…тази група е нещо като семейство за мен – някои са 
като родителите ми, други – като мои роднини,… но тук, 
общувайки с тях аз разбрах по-добре истинското си семейство…”.  

 
Груповата динамика има и още един безспорен трансфор-

миращ фактор – катарзисът или корективното, пречистващо и 
освобождаващо емоционално преживяване, автентичното изразя-
ване и отиграване в групата на собствените чувства и желания, 
както и споделеното осмисляне на прозренията и отношенията 
свързани с тяхната реалност на сцената на груповото пространство. 
Някои от индикаторите за влиянието му включват: 

• „…групата е място, в което свободно мога да изкажа и 
изразя всичко, което ме тревожи и измъчва…”; 

• „…чудесно е да можеш да изразиш открито пред 
останалите в групата всички неприятни и приятни емоции, които 
те вълнуват…”; 
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• „…водещата на нашата група създава всички условия 
свободно да й покажем какво мислим и чувстваме за нея…и най-
неприятните неща, разбира се…”; 

• „…в групата се научих как по-добре да изразявам своите 
чувства…”; 

• „…имам възможност и…желание да разказвам за нещата, 
които ме тревожат, вместо да ги затаявам и потискам дълбоко в 
себе си…”; 

 
Груповата динамика създава и рефлексивно пространство за 

пълноценен екзистенциален самоанализ – трансформиращ фак-
тор, чрез който конкретните процеси и отношения в групата  
интегрират темите за собствената идентичност, себеразбирането и 
себерефлексията, зрелостта, автентичността и отговорността, 
осъзнаването на собствените екзистенциални ограничения и избори, 
житейските трудности и превратности: 

• „…общуването ми с другите в тази група ме научи, че 
живота понякога е много несправедлив…”; 

• „…научих, че няма как да се избегнат някои болки и 
страдания в живота…”; 

• „…стана ми ясно, че независимо колко близки отношения 
имам с другите, аз все пак съм изправен сам лице в лице със 
живота си…”; 

• „…с помощта на групата застанах челно срещу нереше-
ните проблеми в живота си и така се научих да живея по-честно и 
естествено…без глупави тривиалности, фалш, пози и комфор-
мизъм…”; 

• „…сега съм наясно, че аз нося пълната отговорност за 
начина, по който живея…и за изборите, които правя….със или без 
подкрепата на околните…”; 

• „…групата е много подходящо място да осъзнаеш защо 
мислиш, чувстваш и действаш по начини, които нямат нищо общо 
с истинските ти чувства, идеи и ценности….и защо това е в 
основата на проблемите ти…”. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Оптимизацията на груповата работа в психотерапевтичен, 

тренинг и организационен контекст е комплексна задача на прилож-
ната психология [36]. За решаването й е необходимо създаването и 



 634 

прилагането на евристични концептуални модели и конкретни 
операционализации на понятийния апарат, с който се описва влия-
нието на корективно-формиращите (трансформиращите) фактори и 
условия на групово-динамичната среда върху функционирането, 
промяната и развитието на участниците в различни групи. На 
основата на емпиричните изследвания и наблюденията в практиката 
на групите за тренинг, психотерапия и екипна работа има осно-
вания в центъра на този модел да бъде поставена автентичността на 
преживяванията, поведението и отношенията на членовете на гру-
пата, разглеждана като многомерен психологически конструкт [7] 
[27][28][35]. Груповите процеси имат доказано специфично влияние 
върху автентичността във всичките й измерения – себеосъзнаване; 
обективно възприемане и обработване на информацията за себе си; 
автентично поведение; автентични междуличностни отношения; 
себеотчуждение; автономен начин на живот и себеизразяване. Като 
основен предиктор на зрялото психосоциално функциониране, 
субективното благополучие и психичното здраве, автентичността и 
промените в нейните ситуативни и диспозиционни проявления в 
интрапсихичен, поведенчески и междуличностен план са валидни и 
чувствителни маркери за ефективността на груповите проце-
си[1][25][[26][31][33][34].    

 
Това открива хоризонти за провеждането в бъдеще на 

системни изследвания на фините психодинамични механизми, чрез 
които факторите и условията на груповата динамика влияят върху 
автентичността, а на тяхна основа – и за конструирането на нови, 
интегрални програми за целенасочено опосредстване на тези ефекти 
с оглед повишаване на ефективността на груповата работа във 
всички сфери на приложната социална психология, организа-
ционната и консултативната психология и груповата психотерапия.  
Наличието на конкретни доказателства за общите и специфични, 
самостоятелни и съвкупни ефекти на трансформиращите фактори 
на груповата динамика ще позволи да се осъществяват все по-
целенасочени, копетентни и ефективни психологически интервен-
ции във всички форми на групова работа. 
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Резюме: В опита си да отговорят на организационните изисквания за 

отлично представяне на служителите, изследванията в областта на управл-
ението на човешките ресурси поставят все по-изразен акцент върху 
привързаността на служителите към организацията. Реалността в съвре-
менните организации обаче показва все по-намаляваща привързаност на 
служителите, които демонстрират преживявания на безсилие, безсмис-
леност, изолация и отчуждение от себе си – т.е. класически симптоми на 
отчуждението от работата. Този текст изследва специфичните проблеми на 
хората в организацията, свързани с отчуждението от работата и привър-
заността на служителите. Допуска се, че отчуждението от работата резул-
тира от неуспешното прилагане на утвърдени модели на управление на 
човешкия капитал, фокусирани върху привързаността на служителите към 
организацията. 

Ключови думи: отчуждение от работата, привързаност към органи-
зацията, включеност в работата, управление на човешките ресурси 

 
Въведение 
 
Въпреки че привързаността на служителите към организацията 

се прокламира като ключова цел на съвременното управление на 
човешкия капитал, много от политиките и практиките в тази област 
всъщност предизвикват обратния ефект, а именно – те допринасят 
за отчуждението на служителите от работата. През 80-те години на 
миналия век се конструират редица модели, които представят 
разнообразни нови подходи към управлението на връзката между 
служителя и организацията, а в терминологично отношение се 
отчита преход от „управление на персонала” към „управление на 
човешките ресурси” (вж. [6, 30, 54]). Всеобщи характеристики на 
тези модели са задължението и дългът на управлението да създаде и 
стимулира привързаността на служителите към организацията, като 
се приема, че последствията от тези интервенции са по-добро 
организационно представяне, психични и материални ползи за 
служителите и, в по-широк социален план, ползи за обществото. 
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И докато моделите от тази епоха обещават да „съживят” 
практиките по управление на човешките ресурси, от съвременна 
гледна точка изглежда, че малко от тези обещания са реализирани, а 
резултатът от тези политики и практики е по-скоро отчуждение на 
много служители. Твърди се, че този ефект се дължи донякъде на 
неспособността или нежеланието на мениджърите по управление на 
човешките ресурси да приложат на практика тези действия, които 
би трябвало да допринесат за привързаността на работната сила към 
организацията. Теорията и практиката в областта на управлението 
на човешките ресурси са обединени в своята обща цел – пости-
гането на по-добро трудово представяне, но не на всяка цена. 
Традиционно, управлението на човешките ресурси възприема 
дългосрочен подход като се стреми да подобри взаимовръзката 
„служител-организация” в един климат на хармония и сътрудни-
чество – трудно е обаче да се следва подобен подход, когато тези 
ценности са потиснати от други императиви, които най-често са 
краткосрочните икономически цели на организацията. Това пораж-
да въпроса дали има проблем всъщност с отчуждеността и привър-
заността в организацията или по-скоро проблемът се корени в 
дисфункционално управление на човешките ресурси. Данните от 
някои по-нови изследвания върху глобалното качество на живота в 
организациите сочат, че служителите са значително удовлетворени 
(вж. [5], например, за данни от Австралия). По този въпрос обаче се 
очертават немалко дискусионни моменти – отчитат се неудовлет-
вореност на служителите в области на организационния им живот 
като: баланса стресогенна работа/семейство, несигурност на рабо-
тата, отегчителна работа, липса на кариерни перспективи и неспра-
ведливо заплащане, а Wooden [58] описва как несигурността на 
работата, дългите работни часове и неравното заплащане повлияват 
негативно удовлетвореността на служителите. Още по-съществен за 
контекста на настоящата статия е въпросът за привързаността и 
отчуждението. Crosby [17] цитира изследване, което показва, че 
някои хора предпочитат да разчитат на социални помощи пред 
алтернативата да се сблъскат с унижението на някои работни места; 
авторът се позовава също на изследване на индустриалните отноше-
ния в Австралия от 1995 г. (AWIRS, Australian Workplace Industrial 
Relations Survey 1995), чиито резултати сочат, че две трети от 
изследваните служители не разчитат или не знаят дали биха могли 
да разчитат на своите мениджъри. По отношение на връзката между 
управлението на човешките ресурси и въпросите за отчуждеността 
и привързаността на служителите, Guest [31] пише, че „мениджъ-
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рите не успяват да приложат този тип управление на човешките 
ресурси, който може да стимулира привързаността на служи-
телите.” 

В настоящата статия се изследва как несъответствието между 
съвременния дискурс по темата за привързаността и изискванията 
за „скоростни” практики в управлението на човешките ресурси 
водят до отчуждение на служителите от тяхната работа. Текстът е 
конструиран в рамката на критичната теория (вж, например, [2]), 
като фокусът е поставен върху недостатъците и дефицитите на 
управлението на човешкия капитал в справянето с проблемите на 
привързаността и отчуждението в организациите. Практическата 
задача на този текст е в унисон с Robbins и Barnwell [50] в 
симпатиите им към мениджърите, за които да управляват човеш-
ките ресурси в съвременните трудни за организациите условия 
съвсем не е проста задача и следователно, цели да ги подпомогне в 
процеса на управление на служителите.  

 
Управление на човешките ресурси, привързаност и 

отчуждение 
 
Karen Legge [37] разграничава два вида привързаност – 

привързаност в нагласите (attitudinal commitment) и привързаност в 
поведението (behavioural commitment). Авторката се фокусира 
предимно върху първия вид, като отбелязва, че политиките по 
управление на човешките ресурси стимулират именно привърза-
ността в нагласите с допускането, че тя ще доведе до желано от 
мениджърите поведение, а то съответно ще подобри организацион-
ното представяне. Legge си задава два въпроса: има ли наистина 
връзка между привързаността и представянето, и може ли привър-
заността да бъде управлявана? Други изследователи като Guest [30] 
повдигат въпроса за конфликта между процеса и резултата при 
прехода от психична към поведенческа привързаност. И все пак 
връзката между привързаността на служителите и организацион-
ното представяне е широко подкрепяна в управленската литература, 
като привързаността се обвързва с индивидуалното усилие (вж. 
например, [30]). Ето защо не е учудващо, че повечето от съвре-
менните изследвания и практика в сферата на управлението на 
човешките ресурси са насочени към развитието и поддържането на 
работна среда, която насърчава привързаността на служителите към 
техните организации [42]. Данните обаче сочат, че привързаността 
на служителите по-скоро спада, отколкото да се повишава [34]. 
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Etzioni [25], [26] поддържа тезата, че степента на включеност в 
работата се явява континуум, в който противоположното на 
привързаността е отчуждението. Той смята, че този континуум „... 
варира от високоинтензивна негативна зона през леко негативни и 
леко позитивни такива до силно позитивна зона” [26]. Etzioni 
описва силно позитивната зона като „моралнa включеност”, която е 
дълбока интернализация на организационните ценности, цели и 
норми; с други думи – привързаност. Терминът „калкулативна 
включеност” (calculative involvement) описва неутралната зона и се 
характеризира като отношение на взаимен обмен между личността 
и организацията, докато „отчуждената включеност” (alienative 
involvement) очертава като термин високоинтензивна негативна 
ориентация, в която личността е принудена бъде член на органи-
зацията, без да изпитва същинска свързаност с нея. Тази принуди-
телна включеност е по-скоро сервилност отколкото привързаност – 
тема, обсъждана от Legge [37] в контекста на стремежа на управ-
лението на човешките ресурси да придвижи служителя от сервил-
ност към същинска привързаност към организацията. Etzioni [26] 
прави също колоритно сравнение между отчуждената включеност и 
„отношението на проститутките към клиентите, които идват и 
си отиват”. И докато моралната и калкулативната включеност на 
Etzioni се разглеждат като елементи в модели на други изследо-
ватели като Mowday, Porter and Steers [43] и Meyer and Allen [41], то 
принципите на отчуждената включеност не се обсъждат в моделите 
на гореспоменатите автори. Всъщност, с изключения на работата на 
Etzioni, изследванията и литературата по проблемите на привърза-
ност напълно игнорира идеята, че служителите могат да изпитват 
интензивни негативни емоции към своята организация. И все пак 
каква е психическата същност на отчуждението? В този текст ще се 
фокусираме именно върху тълкуването на отчуждението като 
субективно, психично преживяване по Blauner [8], а не толкова 
върху разбирането на отчуждението като обективна реалност 
каквото е то при Маркс, например. Ако приемем, че отчуждението е 
психично преживяване, то следователно не е неизбежно при капи-
тализма. Blauner [8] описва четири дименсии на отчуждението: 

– Безсилие (powerlessness) – състояние на контрол върху 
личността в една безлична система; решението е да се увеличат 
автономността и властта; 

– Безсмисленост (meaninglessness) – състояние, при което 
личността не вижда ползите от своя собствен труд за органи-
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зацията; решението е да се осигури преживяването на целена-
соченост у личността; 

– Изолация (isolation) – личността не изпитва чувството, че 
принадлежи към организацията; решението е да се стимулира 
чувството за принадлежност и идентификация с организацията; 

– Отчужденост от себе си (self estrangement) – липса на 
чувство за идентичност или лична удовлетвореност; решението е да 
се позволи изразяването на себе си в рамките на организацията и 
работата.   

 
Трагедията, която преживяват отчуждените хора на работа 

обхваща тези четири елемента. Ключов момент от всяко успешно 
управление на човешките ресурси е повдигането на въпроса дали 
това управление движи хората в организацията към привързаност 
или, напротив, изостря техните преживявания на отчуждение. 

 
Съвременни бизнес структури и управление на човешките 

ресурси 
 
Ключов елемент в модела, разработен от т.н. Мичигънска група 

(Fombrun, Tichy & Devanna, [27]) е стратегическият поглед към 
управлението на човешките ресурси, който води след себе си силна 
връзка между бизнес стратегиите, организационните структури и 
системите за управление на човешките ресурси. Изследванията 
показват обаче, че голяма част от съвременните бизнес практики 
имат негативно влияние върху привързаността на служителите, 
независимо от това, което „проповядва” управлението. Успехът на 
тези стратегии е възможен единствено със съдействието и участие-
то на мениджърите по човешки ресурси. В този контекст, управ-
лението на човешките ресурси не е толкова източник на новопоявя-
ващи се бизнес стратегии, а предвид увеличаващите се конкуренция 
и глобализация, по-скоро обслужва прилагането на тези стратегии. 
Пренебрегването на служителите в този процес обаче, може да 
доведе до по-нататъшното им отчуждение и съответно да понижи 
представянето на организациите. 

От края на 80-те г. на миналия век насам обещанията за по-
ниски разходи, по-ефективна комуникация, по-малко бюрокрация, 
по-бързо вземане на решения и съкращения на служителите, се 
явява водеща организационна реакция на глобалната конкуренция, 
ниската продуктивност и нарастващата цена на труда (вж. [24, 3]). 
Изследванията, обаче, не успяват да разкрият силна връзка между 
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съкращенията на персонал и рентабилността в бъдеще. Всъщност, 
точно обратният резултат е често срещан (вж., например, [23]). 
Емпиричните данни доказват, че съкращенията на служителите 
резултират в ниска привързаност към организациите [22]; нежела-
ние за приемане на промяната, повишени прикритост и конкурен-
ция [45], разбиране на психичния контракт с организацията по-
скоро като сделка, фокус върху външните мотиватори [40] и обща 
проява на поведения, свързани със „синдрома на оцелелия” [9]. 

Наричани често „пасивни съкращения” [11], замразяванията на 
назначенията са стратегии, при които се намалява работната сила на 
организацията като не се назначават хора на овакантени позиции. 
Предизвикани от съкращения на фондови издръжки и привати-
зация, тези практики са особено чести в държавните агенции на 
много страни (вж., например, [29]). В частния сектор, тези практики 
се използват за повишаване на проникването на пазара, увеличаване 
на производителността, подобряване на гъвкавостта на работната 
сила и по-тясно обвързване на планирането на човешките ресурси с 
бизнес циклите (вж. [10]). В контекста на привързаността на 
служителите, замразяванията на назначенията изглежда имат 
пренебрежимо влияние когато се използват като временно решение, 
но в случаите на продължителната им употреба, ефектът изглежда е 
сходен с описания при съкращенията (вж. [29,11]). Литературните 
данни потвърждават продължителната и честа употреба на замра-
зяването на съкращенията [7]. 

Независимо от сектора, в който работи, почти всяка органи-
зация е засегната до някаква степен от развитието на технологиите. 
Приложението на сложна технология поставя организацията пред 
избор в областта на човешките ресурси. От една страна, ползването 
на дадена технология може да доведе до загуба на умения и 
специализация на задачите, типична за епохата на научното управ-
ление. От друга страна, технологията би могла да бъде главен мотив 
за развитие на умения и управление на качеството [56]. Първият 
вариант на избор се характеризира с ролеви поведения на служи-
телите, свързани с политики по намаляване на разходите: повтаряе-
ми и прогнозируеми дейности, краткосрочен фокус, висока анга-
жираност с количеството и избягване на поемането на риск. 
Вторият вариант на избор от своя страна се характеризира с ролеви 
поведения на служителите, свързани с иновативни политики: твор-
ческо поведение, дългосрочен фокус, умерено ангажиране с коли-
чеството и активно поемане на риск [51]. Въпреки че привързаност-
та може да бъде значително повишена чрез практики, свързани с 
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иновативните стратегии, много организации все още разчитат на 
технологии и системи, концентрирани върху намаляване на разхо-
дите [47, 57] с всички последствия върху качеството на живота на 
служителите в организациите. 

Традиционният модел на назначение, включващ 40 часа 
седмично труд и работна седмица от понеделник до петък все 
повече отстъпва на гъвкава заетост, която включва временен анга-
жимент и непълен работен ден [1,44]. Почти 30 % от австралий-
ските служители, например, през 2000 г. са временно заети [17]. За 
организациите временното назначение означава по-ниски разходи 
за труд, улеснено освобождаване, възможност за адаптиране на 
работното време към производствените флуктуации и по-добър 
контрол [14].  

За служителите, обаче, временните назначения означават 
възприемането им като по-нисш клас служители в сравнение с 
постоянно назначените; трудовите им условия се характеризират с 
по-малко права от стандартните, с по-малко ползи и защита, съче-
тани със значителни нива на несигурност [13, 14] Като цяло, 
управлението на временната работа поставя акцент върху намале-
нието на разходите и наблюдението повече, отколкото върху при-
вързаността, доверието и развитието [37, 53]. 

Свързан с възхода на временното назначение е т.н. значителен 
обучителен дефицит, дефиниран от Campbell (2001). С други думи, 
това е значителното несъответствие между обучението, предоста-
вено на постоянните и на временните служители (вж, например, 
[38]). По данни на Curtain [18], около 80 % от временните служи-
тели имат по-малко възможности за обучение от постоянно назна-
чените. В допълнение, Hall, Bretherton & Buchanan [32] твърдят, че 
обучителният дефицит е резултат от отношението на работодателя – 
според тях по-малкото инвестиции в обучение на временните 
служители в Австралия е породено от постоянния фокус върху 
краткосрочните резултати и минимализирането на разходите, като 
се пренебрегват явните последствия от това, сред които по-малко 
умения на служителите, слабо планиране, понижена привързаност и 
намаляване на производителността. 

Сред инициативите, които са насочени към подобряване на 
числеността, функционалната и финансовата гъвкавост на служите-
лите, значително нараства употребата на т.н. аутсорсинг [12]. 
Аутсорсингът включва употребата на служители, които са външни 
за организацията, за извършването на дейности, които в предходен 
период са извършвани в самата организация [15]. Очакваните 



 646 

предимства на този подход включват: освобождаването на експерт-
ния състав от рутинна или несъществена работа, „закупуването” на 
експертни знания и умения, които не са налични в организацията, 
ефективност на разходите, отсъствие на психични договори за 
спазване, по-малко проблеми с мениджърския състав, ограничени 
юридически задължения, намалена съюзена сила и управление с по-
голяма власт [49]. Аутсорсингът, обаче, може да донесе маловажни 
краткосрочни ползи по пътя на намаляването на формиране на 
умения и загубата на интелектуален капитал чрез насърчаването на 
несправедливо заплащане и условия на труд, които създават 
чувство за несигурност на работата, и с цената на компромис със 
сигурността на работната информация. В такава среда, привърза-
ността на служителите към организацията и колегите им намалява, 
доверието в управленския състав също се повлиява негативно [4]. 

Опитите да се приложи нов дизайн на работата водят до 
известен успех, но се чуват и редица въпроси на изследователите за 
общата стойност и полезност на тази промяна в дългосроче н план. 
Усилията да се повишат автономността, участието и включеността в 
процеса на вземане на решения, въвеждането на самоуправляващи 
се екипи и опитите като цяло да се обогати работата дават смесени 
резултати. Изследванията на резултатите от въведени програми като 
движението за качество на трудовия живот през 70-те години на XX 
век, тоталното управление на качеството (Total Quality Management) 
и съвременните стратегии с основна цел повишено трудово 
представяне на работните системи дават разнопосочни данни за 
тяхната ефективност (вж., например, [16, 36]). Основният изследо-
вателски въпрос тук е този за контрола – дали наистина тези 
инициативи са насочени към даването на повече контрол на служи-
телите върху тяхната работна ситуация или това са по-скоро псевдо 
условия? [39]. Има и още нещо – мениджърите на по-ниските 
управленски нива често не желаят да предоставят повече контрол на 
подчинените си. Delbridge, Turnbull and William [19], както и Sewell 
and Wilkinson [52] съобщават за редица по-малко очевидни методи 
за контрол, в това число бюджети, структури, политики, назна-
чения, обучения, системи за насърчаване/наказание и технологии. И 
докато стратегическите инициативи не са нови и в много случаи не 
водят само до ползи за организацията, сигурно е това, че именно на 
управлението на човешките ресурси принадлежи ролята да мини-
мизира негативното влияние върху силната привързаност на служи-
телите, която ги брани от преживяването на отчуждение в работата. 
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Дисфункционалното управление на човешките ресурси 
 
Въпреки че по-голяма част от литературата в защита на 

фокусираното върху привързаността управление на човешките 
ресурси е най-общо авторитетна, изглежда, че много организации 
пренебреват принципите на този модел. Обратно на академичната 
реторика, прокламираща стремежа към силно привързан работен 
състав, връзката между служителите и организациите се разкъсва. 
Още по-сериозно е противопоставянето на този академичен дискурс 
в съвременната практика по управление на човешките ресурси, 
която поставя акцент върху важната бизнес роля на симбиотичните 
отношения между човешките ресурси и топ-мениджмънта [21]. В 
преследване на конкурентното предимство, организациите продъл-
жават да се имитират една друга [20], като предприемат краткосроч-
ни практики за разрешаването на дългосрочни проблеми, дори и 
виждайки ясно, че подобни политики носят твърде малко ползи за 
организациите като цяло.  

Нормативното допускане на управлението на човешките ресур-
си, че привързаността на служителите е естественa за отношението 
служител-организация единствено в контекста на относителни 
консенсус, сигурност на труда и стабилност [46]. И все пак самият 
мениджмънт на човешките ресурс не създава подобна среда - 
напротив, това управление, задвижвано от икономически и бизнес 
императиви, се стреми да осигури привързаност чрез управленски 
интервенции и временни работни ангажименти [28, 46]. Така, 
управлението на човешките ресурси вероятно несъзнателно изграж-
да среда, в която „хората са принудени да бъдат членове на 
организацията, но те не се идентифицират с нея“ [26], т.е. води ги 
към отчуждена включеност. Прекалено опростено е да определим 
като основен виновник за отчуждената включеност управлението на 
човешките ресурси - безспорно е обаче това, че в съвременния 
бизнес управлението на човешките ресурси има интегрална и 
необходима роля при вземането на по-важните решения на топ ниво 
в организацията. Beer et al. [6] загатват за това като защитават 
позицията, че управлението на човешките ресурси трябва да макси-
мизира резултатите за всички заинтересовани страни, а Мичигън-
ската група (Fombrun, Tichy & Devanna, [27]), по-конкретно, развива 
идеята, че управлението на човешките ресурси има своя роля при 
формулирането на бизнес стратегиите. Ясно е, че мекото управле-
ние на човешките ресурси може да се провали без подобно 
стратегическо приемане от топ мениджмънта. Ролята и изискваното 
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от мениджърите „Човешки ресурси” да приложат дългосрочни 
стратегии за повишаване привързаността на служителите с всички 
техни (на стратегиите) унитарни основи  [30, 54], следователно 
може да се случи само и единствено ако тези мениджъри имат 
достатъчно влияние на топ ниво. Тази идея за необходимото влия-
ние на ниво топ мениджмънт може и да е погрешна – на първо 
място, мениджърите „Човешки ресурси” имат своя глас в организа-
цията, но той лесно може да бъде заглушен от генералния директор 
или борда на директорите. На второ място, като се имат предвид 
натискът на глобализацията и пазарните сили в конкурентната 
икономическа среда, тънкостите на управлението на човешките 
ресурси в тази негова чиста форма може просто да са неприложими. 
С други думи, проблемът не е толкова в това, че мениджърите на 
човешкия капитал нямат достъп до цялото знание, придобито в 
дълги изследвания – по-скоро реалността е такава, че организа-
ционните ограничения на високо управленско ниво ограничават 
успешното управление на хората в организациите.  

Като се има предвид, че отчуждението в съвременния контекст 
се дефинира като чувства за безвластност, безсмисленост, изолация 
и отчужденост от себе си, въпросът е по-скоро в това дали 
управлението на човешките ресурси успява да овладее тези чувства. 
Докато предимно на теория се осъзнава необходимостта управле-
нието на човешките ресурси да се справи с чувствата на безвластие, 
безсмислие, изолация и отчуждение от себе си, без да се пред-
приемат радикални промени в начина, по който организациите 
управляват хората в организациите, едва ли този проблем би могъл 
да бъде решен. Драматичното е това, че за немалкото декади 
системна практика по управление на човешките ресурси фактите 
говорят, че служителите днес са по-скоро отчуждени отколкото 
привързани. 

 
Заключение 
 
Моралната и калкулативната включеност на Etzioni съответ-

стват на аспекти на моделите на Kanter [35], Mowday, et al. [43],  
както и с този на Meyer and Allen [41], но нито един от тези модели 
не споменава третия тип включеност в теорията на Etzioni [25,26], а 
именно отчуждената включеност. Подобен феномен се наблюдава и 
в политиките и практиките по управление на човешките ресурси. 
Методите, чрез които мекото управление на човешките ресурси 
печели привързаността на служителите се фокусира върху морал-
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ната включеност на Etzioni (дълбока интернализация на организа-
ционните ценности, цели и норми) и/или върху калкулативната 
включеност (взаимен обмен между служителя и организацията), но 
връзката между твърдото управление на човешките ресурси и 
отчуждената включеност не може да бъде пренебрегната. 

Чувствата на безвластност, изолация и загуба на лична иден-
тичност, които са резултат на отчуждението не трябва да бъдат 
игнорирани, тъй като особено преживяването на безсмисленост 
изчерпва привързаността на служителите, а това води след себе си 
понижаване на организационното представяне. И докато редица 
съвременни модели за управление на човешките ресурси се справят 
успешно с облекчаването на симптомите, масовото съсредоточа-
ване на организационния фокус върху краткосрочни, измерими 
стратегии неутрализира усилията на управлението на човешките 
ресурси. На практика управлението на човешките ресурси се 
показва като неспособно да се справи с отчуждението, което отдале-
чава служителите от тяхната истинска същност по пътя на упот-
ребата на явни или скрити похвати, особено чрез опити за създаване 
на култура на привързаност в организациите. Не е твърде смело да 
се каже, че практиците в управлението на човешките ресурси може 
би дори допринасят за отчуждението на своите служители - 
класическите проблеми на отчуждението не напускат организа-
ционната „сцена”, просто защото не е възможно да се промени 
същността на отношението „работодател-служител” при възприе-
тата унифицирана форма на управление на хората в организацията. 
Това съвсем не значи, че чрез своята реторика управлението на 
човешките ресурси цели да постигне резултати, които ще донесат 
със себе си едновременно благополучие на личността, организа-
ционна ефективно и обществено добруване [6]. По-скоро става дума 
за това, че унифицираният модел за управление на човешките 
ресурси, в практическото си приложение, показва сериозни дефи-
цити в подпомагането на привързаността – в този материал вече бе 
дискутирано, че дори нещо повече – чувството на отчужденост се 
изостря в резултат от дисфункционалните практики в управлението 
на човешките ресурси. 

Основната теза в този текст е, че проблемът не се корени 
дотолкова в теорията на управлението на човешките ресурси 
(особено в т.н. му „мек” вариант), а по-скоро в практикуващите това 
управление, които имат централна роля в прилагането на бизнес 
стратегии, които на свой ред отчуждават служителите. Това участие 
понякога не е желано – всъщност, немалко от мениджърите 
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„Човешки ресурси” отчитат спада на привързаността в резултат от 
приложените от тях практики, но са принудени от топ мениджмънта 
да продължат този процес. Осъзнати или не, дисфункциите в 
управлението на човешкия капитал в организациите водят до един и 
същ резултат – отчуждени, следователно по-малко ефективни 
служители. 
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Резюме:  С извадка от 26 служители (цялата съвкупност от всички 

звена на организация, утвърдена в стоматологичния и фармацевтичния 
сектор) са проверени взаимозависимостите между удовлетвореността от 
труда и привързаността към организацията. Оказва се, че не толкова 
социалнопсихични фактори оказват влияние върху привързаността към 
организацията, колкото възможността за индивидуална изява, автономия и 
резултати от индивидуалните усилия в труда. Заемащите ръководна длъж-
ност са по-привързани към организацията. Потвърди се положителната 
корелационна връзка между компонентите на удовлетвореността от труда 
и привързаността към организацията. 

Ключови думи: удовлетвореност от труда, привързаност към 
организацията. 
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Abstract: With sample of 26 employees (Represents small organization 

from pharmaceutics branch) are checked interrelations between job satisfaction 
and commitment to organization. The results show that  social organizational 
factors not influence commitment to organization, how it is influenced by 
passibilities for individual results and autonomy. Managers are more committed 
to organization, than others employees. Positive correlations between compo-
nents of job satisfaction and commitment to organization were comforted. 
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Увод 
Множеството теоретико-методологичните разработки в област-

та на организационната психология през последното десетилетие, 
развиват и усъвършенстват разбирането, че формирането на подхо-
дящи нагласи към труда, са ключа към успешното управление на 
човешките ресурси. 

В тази връзка, организационна психология активно се занимава  
с изучаването на т. нар. „привързаност към организацията” и ней-
ните взаимовръзки с различни ситуационни характеристики, нагла-
си, поведението на служителите и тяхната ефективност и ефикас-
ност в работата. Налице са различни операционални определения на 
конструкта “привързаност към организацията”. В някои, преведени 
от западни автори произведения се говори за “отдаденост на 
организацията” [5, с.1 41]. През седемдесетте години на миналия 
век привързаността към организацията се е наричала лоялност към 
организацията и се е свързвала с приемането на ценностите на 
компанията, готовност да се упражнява усилие в името на организа-
цията и желание да се остане в нея. В такъв смисъл привързаността 
се разглежда като нагласа и като поведение. След деветдесетте 
години на миналия век, привързаността към организацията се 
разглежда изцяло като нагласа към труда и организацията. Въвежда 
се ново понятие – организационно гражданско поведение, което 
описва поведението на служителите свързано с отдадеността на 
организацията [5 ,с.141].  

Интересът към привързаността към организацията се обуславя 
преди всичко от допускането, че единствено привързаните към 
организацията хора са склонни да полагат усилия за постигане на 
нейните цели. Заедно с това изключителен интерес за организац-
ионната психология представлява и една друга нагласа свързана с 
труда в организациите – удовлетвореността от труда. 

Целта на настоящата разработка е да се изясни същността на 
двете нагласи и емпирично да се провери взаимовръзката между тях 
в конкретна организация. 

За да се знае как привързаността влияе върху ефективността, е 
необходимо да се разбере преди това какво представлява самата 
привързаност, как се създава, развива и поддържа и какви са 
нейните детерминанти. Независимо от разнообразието на дефини-
циите, най-общо привързаността към организацията може да се 
дефинира като ”...комплексна трудова нагласа, която включва раз-
нообразни когнитивни, емоционални и поведенчески прояви” [1, 
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с.103]. Предмет на емпирични изследвания най-често са следните 
структурни компоненти на тази нагласа: 

1. Когнитивен – измерва се със субективната важност и 
приемане на организационните цели и ценности от индивида. Често 
този компонент се означава като „морална включеност” [вж.1, 
с.103]. 

2. Афективен – измерва се със силното чувство на принад-
лежност на служителя към организацията, с определена идентифи-
кация и  преживяване на емоционална връзка с нея. Това поражда 
силно желание за оставане за дълго в организацията. 

3. Поведенчески – измерва се с твърда убеденост  в  корпора-
тивните ценности и приемане на общите цели, което на поведен-
ческо ниво се наблюдава като полагане на усилия, понякога с 
жертва на собствен ресурс в името на организацията. 

Конкретни индикатори на привързаността към организацията 
са лоялност на служителя, ангажираност с организационните задачи 
и усърдие в изпълнение на организационната роля. 

В редица изследвания, между “удовлетвореност от работата” и 
“привързаност към организацията” се намира доста висока положи-
телна корелация [5, с. 241-242]). Изследванията дават също много 
смесени резултати за посоката на влияние между двата конструкта. 
В едни случаи се установява, че удовлетвореността от работата 
може директно да влияе върху привързаността към организацията, 
докато други изследвания сочат обратно – че привързаността води 
до удовлетворение от работата. 

Удовлетвореността от труда се дефинира в организационната 
психология като нагласа на служителите към изискванията, възмож-
ностите и условията на трудовата среда [1, с.115].  

Удовлетвореността от труда определя мотивацията за труд, 
вземането на решение за изграждане на професионална кариера и 
опосредства неблагоприятните ефекти на професионалния стрес [4]. 
Влиянието на удовлетвореността от труда върху резултатите от 
трудовата дейност се разкрива най-пълно именно чрез определянето 
й като специфична нагласа, субективно отношение към труда. 
Удовлетвореността се проявява като емоционално преживяване, в 
структурата на което разбира се влиза и знанието, т.е. оценъчния 
компонент. Удовлетвореноста от труда всъщност е афективен 
отговор на личността, който е рузултат от оценъчни съждения и се 
отразява в емоционалните преживявания [3]. 

Влиянието на удовлетвореността от труда върху поведението 
на служителите се изследва главно в две посоки. Първата се отнася 
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до благоприятното й въздействие върху постижението, върху 
ефективността и ефикасността на индивидуално ниво, активността 
на личността, формирането на положителен Аз-образ, преживяване 
на професионална компетентност и обща удовлетвореност от 
живота. Втората посока на изследване е по отношение неудовлет-
вореността на труда. Тя се намира като предиктор на настъпването 
на негативни поведенчески прояви, като закъснения за работа, 
отсъствия, желание за смяна на работата, понижена устойчивост на 
професионален стрес [2, с. 35]. 

Удовлетвореността от труда се явява компонент от общата 
удовлетвореност от живота и е критерий за качеството на живот. 
Една от най-важните функции на удовлетвореността е мотивира-
щата. Силно мотивиращо въздействие върху трудовата активност 
оказва т.нар. творческа неудовлетвореност, която стимулира лич-
ността да усъвършенства себе си и да насочи усилията си към 
промяна на социалната и физическа среда (Русинова, 1980). 

Прегледът на теоретичните модели за обяснение на привър-
заността към организацията и удовлетвореността от труда, ни кара 
да приемем тезата, че удовлетвореността от труда предхожда 
привързаността от организацията, като по-генерална нагласа към 
всички компоненти от взаимодействието личност – среда.  

Сред съществените фактори които имат отношение към 
удовлетвореността от труда приемаме съдържанието на труда и 
най-вече предизвикателствата и разнообразието на задачите, въз-
можността решаването на задачите да даде шанс за самоизява на 
служителя, наличието на автономия и някаква степен на свобода 
при вземане на решение за процедурите и начина на изпълнение на 
задачите, ясен и точен критерии за положителна оценка на 
изпълнението.  

Съществена част от общата удовлетвореност се формира от 
отношенията с колегите, от степента в която служителите се 
подкрепят в първичните групи, степента в която е изградено 
доверие в отношенията им. Не по-малко важни са отношенията с 
ръководителите. Ръководителите ориентирани изцяло към задачите 
са носители по-скоро на неудовлетвореност сред служителите, 
отколкото обратното. Еднин баланс между отношението към 
колегите и отношението към задачите в по-голяма степен е 
удовлетворяващ за служителите. Не по-малко важно при анализа на 
удовлетвореността от труда е проблемът за заплащането на труда.   

При залагането на емпиричното изследване за привързаност 
към организацията изхождаме от хипотезата за връзката на привър-
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заността с удовлетвореността от труда и посока на влияние удов-
летвореност – привързаност. 

 
Методика на изследването 
Целта на изследването е да се установят взаимозависимостите 

между структурните елементи на удовлетвореността от труда и 
привързаността към организацията, както и да се установят 
връзките между някои индивидуално-демографски характеристики, 
удовлетвореността от труда и привързаността към организацията. 

 
Задачи на емпиричното изследване: 
1. Изследване на удовлетвореността от труда и привързаността 

към организацията и взимовръзките на техните елементи с 
индивидуално-демографски характеристики, като пол, възраст, стаж 
в организацията и длъжност. 

2.  Разкриване на взаимовръзките между елементите на удов-
летвореността от труда и привързаността към организацията. 

3. Разработване на практико-приложни перспективи за подоб-
ряване на удовлетвореността на служителите от труда, а от там и на 
привързаността към организацията. 

 
Хипотези на емпиричното изследване: 
1.  Очакваме положителна взаимовръзка между факторите на 

удовлетвореността от труда и привързаността към организацията. 
Очакваме по-силно влияние върху привързаността към организа-
цията от социалнопсихични фактори като удовлетвореност от 
човешките отношения, подкрепата от колегите, доверието в тях, 
удовлетвореността от прекия ръководител. 

2. Очакваме зависимост на удовлетвореността на труда, 
респективно на привързаността към организацията от фактори като 
пол, възраст, длъжност в организацията и стаж в организацията. 
Очакваме служителите с повече стаж да са по-удовлетворени от 
труда и по привързани към организацията. Очакваме и заемащите 
ръководни длъжности да са по-удовлетворени от труда и по-
привързани към организацията от останалите служители. 

 
Извадка 
В изследването са обхванати 26 служители (цялата съвкупност) 

от всички звена на организация, утвърдена в стоматологичния и 
фармацевтичния сектор.   
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Процедура на изследването: На служителите е раздадена 
анкета и батерия от тестове, която те попълват анонимно в удобно 
за тях време, след което я предават на авторите на изследването. 

 
Изследователски инструментариум: 
1. Анкета, подготвена специално за целите на изследването. 

Състои се от въпроси, чрез които се събира индивидуална 
информация, като пол, възраст, стаж в организацията, длъжността в 
организацията. 

2. Метод за измерване на привързаността на индивида към 
организацията. Методът е валидизиран и стандартизиран за 
български условия от А. Величков и М. Радославова (Радославова, 
Величков, 2005, с. 103-114). Състои се от 24 твърдения, които са 
разпределени в пет скали, които разкриват различните аспекти на 
привързаността към организацията. Изследваните лица отговарят, 
като отбелязват една от петте цифри от едно до пет, която показва 
колко често дадено преживяване се появява при тях (1 – никога, 2-
рядка, 3 – от време на време, 4 – ежедневно). 

Петте скали са следните: 
1. Лична важност за организацията – описва усещането на 

индивида, че неговото поведение влияе върху функционирането и 
резултатите на организацията. 

2. Емоционална съпричастност – свързва се с емоционалната 
сензитивност на служителя по повод състоянието и функциони-
рането на организацията. 

3. Идентификация (отъждествяване) с организацията – разкри-
ва чувството на сходство и срастване на работещия с организацията. 

4. Позитивен обмен с организацията – описва отношение на 
взаимно даване и получаване с организацията и стремеж за запаз-
ване на този обмен. 

5. Всеотдайност – изразява готовност на работещия да извърш-
ва действия за благото на организацията, дори с риск да изчерпа 
собствените си ресурси. 

Отчита се и обща привързаност, като сума от резултатите по 
отделните скали. 

3. Скали за диагностика на удовлетвореността от труда. 
Методът е валидизиран и стандартизиран за български условия от 
А. Величков и М. Радославова (Радославова, Величков, 2005, с. 115-
130). Въпросникът включва няколко скали за диагностика на оцен-
ките на удовлетвореност от труда. 
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1. Удовлетвореност от съдържанието на труда – обхваща 
характеристики на съдържанието на труда, които са разграничени 
като предизвикателство на задачите, възможност от изпълнението 
им за себеизява, наличието на свобода при изпълнението (автоно-
мия) и обратна връзка или наличие на информация за адекватност 
на изпълнение на задачите. 

2. Задоволство от резултатите при изпълнение на задачите – 
скалата съдържа твърдения, които изразяват преживяване на успех 
от постигнатите резултати в процеса на труда. 

3. Удовлетвореност от прекия ръководител – включва твърде-
ния в две посоки. От една страна са оценки на действията на прекия 
ръководител във връзка с постигане на очакваните резултати, а от 
друга – оценки на прекия ръководител, насочени към поддържане 
на благоприятни отношения с подчинените. 

4. Удовлетвореност от преките колеги – оценяват се действия-
та на колегите във връзка със съвместната работа, получаваната 
емоционална и ресурсна подкрепа и доверието от страна на коле-
гите. 

5. Удовлетвореност от заплащането – включва преценки на 
конкретни аспекти на получаваното заплащане на труда. 

Методът позволява да се отчете и обща удовлетвореност като 
интегрален показател . 

4. Статистически методи за обработване на емпиричните 
данни.  

Получените резултати са обработени чрез използване на 
статистически пакет SPSS - 19. Използвани са: 

- дескриптивна статистика; 
- корелационен анализ; 
- дисперсионен анализ. 
 
Анализ на резултатите и изводи 
Чрез корелационен анализ е проверена взаимовръзката между 

общата удовлетвореност от труда и привързаността към организа-
цията на изследваната съвкупност (табл. 1). Между общата удовлет-
вореност от труда и общата привързаност към организацията се 
наблюдава умерена положителна корелация. За да разберем повече 
за тази корелационна връзка ще подложим на корелационен анализ 
съставящите ги структурни елементи. 
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Таблица 1. Корелационни връзки между общата 
удовлетвореностт от труда и общата привързаност към 

организацията 
 Обща удовлетвореност от труда 
Обща привързаност към 
организацията 

 
,518** 

**значимостта  е р<0.01 
 

Таблица 2. Корелационни връзки между елементите на 
удовлетвореността от труда и привързаността към 

организацията 

 Лична 
важност 

Емоционална 
съпричаст-

ност 
Инденти-
фикация 

Позити-
вен обмен

Всеот-
дайност 

Обща 
привързаност 
към организа-

цията 
Предизвика-
телство на 
задачите

 
,101 

 
,322 

 
,155 

 
,096 

 
,080 

 
,171 

Себеизява  
,387 

 
,523** 

 
,338 

 
,292 

 
,356 

 
,448* 

Автономия  
,357 

 
,390* 

 
,285 

 
,078 

 
,392* 

 
,346 

Обратна 
връзка

 
,269 

 
,432* 

 
,431* 

 
,663** 

 
,286 

 
,515** 

Удовлетворе-
ност
от резултатите

 
,417* 

 
,631** 

 
,526** 

 
,332 

 
,394* 

 
,541** 

Ориентация 
към задачите

 
-,070 

 
,235 

 
,178 

 
,516** 

 
,194 

 
,259 

Ориентация 
към 
човешките 
отношения

 
-,098 

 
,251 

 
,190 

 
,504** 

 
,168 

 
,248 

Служебни
отношения

 
,164 

 
,356 

 
,293 

 
,528** 

 
-,015 

 
,336 

Подкрепа от
колегите

 
,072 

 
,252 

 
,192 

 
,245 

 
-,179 

 
,149 

Доверие на 
колегите

 
,243 

 
,315 

 
,489* 

 
,339 

 
,054 

 
,355 

Удовлетворе-
ност от 
заплащането 

 
,346 

 
,371 

 
,547** 

 
,638** 

 
,344 

 
,557** 

Обща 
удовлетворе-
ност от труда

 
,235 

 
,523** 

 
,456* 

 
,618** 

 
,300 

 
,518** 

 

* значимостта е p<.05,  ** значимостта  е р<0.01 
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От табл.2 се наблюдават корелационни връзки, значимите от 
които са само положителни.   

Общата привързаност към организацията за изследваната 
съвкупност се свързва позитивно най-силно с удовлетвореността от 
заплащането, след това с удовлетвореността от постигнатите резул-
тати и накрая от съдържанието на труда. Противно на очакванията, 
социалнопсихичните фактори, влизащи в структурата на удовлет-
вореността от труда, нямат значими взаимовръзки с привързаността 
към организацията. 

Удовлетвореността от резултатите практически се свързва от 
умерено до силно с всички аспекти на привързаността към органи-
зацията, с изключение на позитивния обмен. Значими позитивни 
взаимовръзки със структурните компоненти на привързаността има 
и удовлетвореността от обратната връзка с ръководителите в 
организацията (с три от компонентите на привързаността). 

Интересни резултати имаме за взаимовръзките на "емоцио-
налната съпричастност" като структурен елемент на привързаността 
към организацията със структурни компоненти на удовлетво-
реността от труда. Очевидно емоционалната съпричастност към 
организацията се формира от създадените условия в организацията 
за себеизява, автономия и зависимост на резултатите от труда в 
някаква степен от личната воля, системна обратна връзка с ръково-
дителите и удовлетволреност от резултатите от труда. Тези находки 
са важни за организацията на труда в организацията и показват 
посоката за поддържане на привързаност на служителите към нея. 
Не толкова социалнопсихични фактори оказват влияние върху 
привързаността към организацията, а по-скоро възможността за 
индивидуална изява, автономия и резултати от индивидуалните 
усилия в труда. Това вероятно е поради характера на задачите, 
които се изпълняват от служителите в тази организация. Задачите са 
по-индивидуализирани и има ясни критерии за индивидуалните 
постижения.         

Не се наблюдават разлики при давата пола, както по отноше-
ние на привързаността към организацията, така и по отношение на 
удовлетвореността от труда. Очевидно други фактори създават 
междуиндивидуалните различия по двата фактора. 

Не са констатирани значими корелационни взаимовръзки 
между възраст на служителите, трудов стаж и елементите на 
удовлетвореността от труда. 
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  Таблица 3. Корелационни връзки между възраст, стаж и 
елементите на привързаността към организацията 

 

  

Лична 
важност 

Емоционална 
съпричаст-

ност 
Инденти-
фикация 

Позити-
вен 

обмен 
Всеот-
дайност 

Обща 
привързаност 

към 
организацията 

Възраст ,389* -0,041 0,126 ,403* 0,341 0,322 

Трудов 
стаж ,504** 0,234 0,257 0,35 ,398* ,433* 

 

* значимостта е p<.05, останалите за незначими 
** значимостта  е р<0.01 

 
В табл. 3 се наблюдават две значими слаби корелациоони връз-

ки между възрастта и елементи на привързаността към организа-
цията – лична важност и всеотдайност. Тези връзки показват, че по-
възрастните развиват емоционална отдаденост, всеотдайност и 
заинтересованост за престижа на организацията (емоционална 
съпричастност). 

Стажът оказва влияние най-силно върху личната важност, 
общата привързаност към организацията и на последно място на 
всеотдайността при изследваната съвкупност.   

Образованието не е фактор, който създава различия в удовлет-
вореността от труда и привързаността към организацията  в изслед-
ваната съвкупност. Длъжността не определя различия по отношение 
на удовлетвореността от труда, но има влияние върху привърза-
ността към организацията. Резултатите за удовлетвореността от 
труда показват, че са основателни твърденията от метаанализи, че 
независимо от образованието и длъжността, хората развиват удовл-
етвореност от труда, независимо от характера на последния. 

Очаквано е, служителите на ръководна длъжност да прежи-
вяват по-значимо влияние на собственото поведение върху функ-
ционирането на  организацията, т.е. по-значима личностна важност 
на собственото присъствие в организацията, сравнено с останалите 
редови служители, както и да преживяват по-значим позитивен 
обмен с организацията (табл. 4 и табл. 5). 
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Таблица 4. Дисперсионен анализ за влияние на длъжността 
върху привързаността към организацията 

 F р 
Лична важност 9,123 ,006 
Емоционална съпричастност ,145 ,707 
Индентификация 2,754 ,110 

Позитивен обмен 5,177 ,032 
Всеотдайност 1,398 ,249 
Обща привързаност към организацията 4,929 ,036 

 
Таблица 5. Дескриптивна статистика за скалите  
"Лична важност", "Позитивен обмен" и "Обща 
привързаност" при служителите на ръководна  

длъжност и изпълнителски длъжности 
 Средна 

стойност 
Стандартно 
отклонение 

Мини-
мум 

Макси-
мум 

Изпълнителска  
(19 служители) 16,89 4,095 7 25 Лична 

важност Ръководна  
(7 служители) 22,14 3,388 15 25 
Изпълнителска  
(19 служители) 14,89 4,909 5 22 Позитивен 

обмен Ръководна  
(7 служители) 19,29 1,976 15 21 

Изпълнителска  
(19 служители) 72,63 16,371 43 97 Обща 

привързаност   Ръководна  
(7 служители) 87,14 8,375 70 94 

 
Тези резултати потвърждават хипотезата, изказана относно 

влиянието на заеманите длъжности върху привързаността към 
организация. Заемащите ръководни длъжности са по-привързани 
към организацията. Това е обяснимо предвид на "психологичната" 
инвестиция, която правят. 

 
Изводи: 
Първо, в настоящото изследване се потвърди основната хипо-

теза, а именно, че ще се наблюдава силна положителна корела-
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ционна връзка между удовлетвореността от труда и привързаността 
към организацията.    

Второ, предвид спецификата на труда в изследваната орга-
низация, не толкова социалнопсихични фактори оказват влияние 
върху привързаността към организацията, а по-скоро  възможността 
за индивидуална изява, автономия и резултати от индивидуалните 
усилия в труда.  

Трето, потвърди се очакването за влияние на някои индиви-
дуално-демографски характеристики върху привързаността към 
организацията. Служителите с повече стаж са по-привързани към 
организацията, както и заемащите ръководни длъжности. Не се 
потвърдиха очакванията за влияние на тези фактори върху удовлет-
вореността от труда. 

Четвърто, получените резултати дават възможност за разра-
ботване на практико-приложни перспективи за подобряване на 
удовлетвореността на служителите от труда, а от там и на привър-
заността към организацията. 
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студент Магистърска програма „Психологично консултиране”  
в ВСУ „Черноризец Храбър” 
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юрист-медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите под 
№ 20101222001/22.12.2010 г. към Министерство на правосъдието 

 
Резюме: Поведението в екстремални ситуации изисква психологична 

адаптивност и адекватност, касаеща сигурността на хората озовали се в 
подобни ситуации. Един от видовете на екстремалните ситуации са 
конфликтите, във вида на спорове водещи до нарушаване сигурността на 
изхода от подобни ситуации. Един нов способ за разрешаването им е 
медиацията, посредством постигане на споразумения на база водене на 
преговори от страна на участниците в конфликта – спора, подпомагани от 
професионалните и комуникативни умения на медиатора за вземане на 
решения от участващите страни.  

Ключови думи: конфикт, преговори, медиация, личност. 
 
Увод 
Медиацията е нова култура за общуване, основана на взаимно 

разбиране и зачитане на правата и интересите на хората. Тя дава 
възможност на спорещите, свободно и отговорно сами да определят 
собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата 
и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си. 
Медиацията е нова възможност за процес, при който чувствата са 
толкова важни, колкото и фактите. Чрез нея може да се определя по 
– широк кръг от интереси и възможности за решаване на спора, 
отколкото съдът може да предостави.  

Медиацията е един от най-популярните способи за извънсъ-
дебно решаване на спорове. Тя е голямата част от различните алтер-
нативи на съдебния процес, заражда се и се развива между 30-те и 
80-те години на миналия век. Предимствата и са безспорни пред 
скъпата съдебна процедура, претоварването на съдилищата като 
цяло, както и неуместния характер при съдебни процедури за 
определени видове спорове. Предвид това тя бързо се налага за 
приемането и все по-широкото прилагане на способите за 
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алтернативно решаване на спорове в почти всички държави в 
Европа и Северна Америка. 

Българският Граждански процесуален кодекс отдавна пред-
вижда възможността за доброволно разрешаване на спора, поставен 
пред съда. В първото заседание по делото съдията информира и 
поканва страните да се спогодят. Тук обаче става дума за помире-
ние, което е един по-неформален способ за доброволно разрешаване 
на спорове. С началото на демократичните промени в България  
натоварването с дела на съдилищата в страната се увеличава. За да 
се създадат по-икономични алтернативи за гражданите и бизнеса, 
редица организации за правна реформа започват работа по въвежда-
нето ма медиацията в България на основата на работещи модели от 
САЩ и Европа. През декември 2004 г. е приет Закон за медиацията. 
Според закона предмет на медиацията могат да бъдат граждански, 
търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани 
с права на потребители, и други спорове между физически и/или 
юридически лица. Медиацията може да се използва и по наказа-
телни дела в случаите, когато Наказателно-процесуалният кодекс го 
допуска по тези дела.  

Днес в България са създадени и работят  центрове по медиация, 
включително центрове за търговска медиация към някои от бизнес 
асоциациите. Създаден е и Единен регистър на медиаторите към 
Министерството на правосъдието. В него са вписани медиатори, 
които са преминали обучение, отговарящо на изискванията на 
министерството и закона.  

При психологията се наблюдава определена част от психоло-
гическите процеси, които настъпват при лица с възникнал проблем, 
аналогично както при възникналите спорове обект на медиацията. 
При психотерапията предимно се работи с едно лице, и след това 
ако е необходимо с повече лица или група. При медиацията се рабо-
ти главно с две или повече спорещи страни в областта на мате-
риалното, за разлика от  психотерапевта който работи в сферата на 
духовното - емоциите, ценностите, взаимоотношенията с хората, 
семейството, околните. При психотерапията същественото е „изли-
ване” на емоциите, което спомага за освобождаване на отрица-
телните емоции и преминаване към положителните резултати на 
индивида касаещи бъдещето му .  

Психологията (от гръцки: ψυχή – душа, дух, пеперуда, λόγος – 
наука) е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и 
поведението на хората  или животните, като често прилага научните  
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си методи  при лабораторни изследвания, а най-традиционно при 
разрешаване на проблеми от житейско естество. 

Медиацията позволява страните да изложат материалните си 
спорове предвид емоционалната, личната страна на спора,която 
често остава неизказана в съдебната зала.  

При психологията се използват психотерапевтични методи за 
разрешаване личностните проблеми на човека, които не са свързани  
с имуществени загуби, които влизат в рамките на законодател-
ството.  

Медиацията (от лат. "mediar" – размислям) е неформален, 
доброволен процес, при който независимо трето лице - медиатор - 
подпомага спорещите страни да започнат преговори по спорните 
въпроси и да достигнат до взаимно приемливо решение. Медиа-
цията е приложима както преди отнасянето на спора в съда, така и 
след започване на съдебния процес между страните.  

Лицето, което регулира процеса на медиацията се нарича 
медиатор. Той спомага за това да се разреши спора по „най-
безобиден” начин, като се придържа към някои етични принципи на 
психотерапията., като уважение към личността, регулиране на 
напрежението, неутралност, толерантност. Но за разлика от психо-
терапевта той се придържа към законовите норми.  

Какви са качествата на процедурата, които я правят уникална и 
ефективна: 

Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните 
възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду си, 
което най-добре отговаря на нуждите и интересите им. 

• Доброволна процедура – Медиацията започва по взаимно 
съгласие на страните и продължава докато същите са съгласни. 

• Контролирана от страните – Страните контролират спора и 
изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду 
им, като го основават на интересите си. 

• Бърза – Повечето случаи се разрешават за няколко часа. 
Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зави-
симост от сложността на въпросите и волята на страните. 

• Икономична – Медиацията е по-евтина в сравнение със 
съдебната и арбитражната процедура. 

• Поверителна – Всички обстоятелства, данни и документи, 
които са станали известни на участниците в хода на процедурата са 
поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на 
всички участници да спазват поверителност. 
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• Запазва и подобрява отношенията между страните – Медиа-
цията помага на страните да преодолеят напрежението и да про-
дължат отношенията си на основата на общите си интереси. 

• Удобна – Медиацията се провежда в неформална, приятна 
среда и в удобно за страните време. 

• Печеливша – В Медиацията и двете страни печелят, тъй като 
постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимал-
но нуждите и интересите им. 

• Помага за постигането на желаните бизнес резултати – 
Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетво-
рително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в 
срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на 
осуетени сделки, да избегнат загуби.  

 
Основни принципи на Медиацията: 
• Доброволност – страните участват в процедурата по своя 

воля и могат по всяко време да се оттеглят. 
• Равнопоставеност – всяка от страните има равни възможно-

сти за участие в процедурата по Медиация. 
• Неутралност – Медиаторът не налага решение по спора, 

всички въпроси в процедурата по медиация се уреждат по взаимно 
съгласие на страните. 

• Безпристрастност – Медиаторът не проявява пристрастност. 
За всяка процедура Медиаторът подписва и представя на страните 
декларация за безпристрастност, в която се посочват всички 
обстоятелства, които могат да породят в страните основателни 
съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, вкл. 
когато Медиаторът е лице, което:  

• е съпруг или роднина по права линия без ограничение,  
• по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до 

трета степен на някоя от страните или на неин представител; 
•  живее във фактическо съпружеско съжителство със страна 

по спора;  
• е бил представител или пълномощник на страна по спора;  
• съществуват други обстоятелства, които пораждат основа-

телно съмнение в безпристрастността на Медиатора; 
• Поверителност; 
• Вътрешна поверителност: Медиаторът не може да съобщава 

на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отна-
сят само до една от страните по спора, без нейното съгласие. 
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Външна поверителност: Участниците в процедурата са длъжни 
да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са 
им станали известни в хода на процедурата.  

Медиацията е приложима при следните видове спорове: 
• Търговски спорове – спорове между съдружници, търговци, 

при сделки; 
• Спорове при недвижими имоти – при продажби, в случай  на 

съсобственост, при наемни отношения; 
• Договорни спорове – договори за продажба, доставка, наем, 

заем, изработка, различни видове услуги; 
 
Спорове в сферата на строителството: 
• семейни спорове – уреждане на отношенията във връзка с 

развод, раздяла или продължаване на брака, отношенията между 
родители и деца при различни житейски ситуации, имуществените 
отношения между съпрузите или партньорите и други случаи; 

• Спорове между наследници – разпределяне на наследстве-
ното имущество; 

• Потребителски спорове; 
• Спорове за интелектуална собственост – нарушение на 

авторски права, търговски марки, дизайни, географски означения и 
др. 

• Висящи спорове по съдебни и арбитражни дела; 
• Екологични спорове; 
• Медиация по наказателни спорове; 
• Медиация в училищата.  
От гледна точка на психологията при семейните спорове   има  

редица специфични характеристики, за които трябва да се упражни 
контрол при медиация. Обикновено са налице продължителни и 
взаимосвързани отношения. Процесът по уреждане на спора трябва 
да съдейства освен за разрешаването на текущите спорове, също и 
за изграждане на конструктивни отношения за в бъдеще. Всяка една 
от страните трябва да разбере какво причинява на ответната страна 
с поведението си, трябва да може да заяви и собствените си чувства 
без угрозата, това да влоши семейния климат. Семейните спорове 
обикновено са съпътствани от емоционални и междуличностни 
отношения, в които чувствата могат да засилят неприятностите или 
да замаскират истинската същност на конфликтите и разногласията. 
Смята се обикновено за уместно тези чувства да бъдат признавани и 
разбирани от самите страни и медиатора. Медиаторът е този, който 
трябва да балансира между страните, да следи за спазването на 
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добрия тон и да направлява емоциите така, че те да вървят в 
положителна посока. 

Споровете, които възникват в процеса на фактическата раздяла 
и развода, имат отражение върху другите членове на семейството и 
особено върху децата. Интересите на децата се разглеждат като 
първостепенни и поради това са от значение за производството. 

Медиацията при фактическа раздяла и развод обикновено има 
за предмет спорове, свързани с упражняване на родителските права, 
с право на достъп до децата, с икономически въпроси - наличните 
парични средства, движимите и недвижими вещи и начините, по 
които те могат да бъдат разделени между родителите с цел да се 
осигури материалното им положение и посрещането на съответни 
техни нужди след развода, принадлежността и предоставянето на 
семейното жилище и разпределянето на покъщнината.  

Предимства на медиацията на работното място: 
• Признаване и разбирателство – Когато служителите усещат 

,че са чути и че тяхната гледна точка е разбрана от другата страна, 
шансът за приятелско решаване на спора се увеличава. 

• Самостоятелно упълномощаване – Работното място е среда, 
в която служителите обикновено очакват да им се каже какво да 
направят. Медиацията предлага възможности на служителите да 
дадат своя принос в предлагането на решения за решаването на 
определени ситуации. 

• Време и бързина – Медиацията се осъществява бързо и в 
рамките на кратък период от време (най-често в рамките на няколко 
часа), за разлика от съдебният иск, който може да отнеме години 
докато се разреши в съда. 

• Рентабилност – Медиацията е рентабилна не само от финан-
сова гледна точка, но и от гледна точка на разход на време и 
човешки капитал. 

• Поверителност – Ако е подаден съдебен иск, той тутакси е 
въведен в публичните регистри, докато при медиацията по своята 
същност е поверителна, независимо дали процедурата е била 
проведена преди или след съдебното дело. Комуникацията по време 
на медиация е конфиденциална, както е в Закона за медиацията. 

• Трайност на медиационото споразумение – Изследванията 
са показали, че когато спорещите страни доброволно стигат до 
споразумение , чрез медиация, то те се придържат към условията 
договорени в процедурата по медиация и това подпомага постига-
нето на самото споразумение за разлика от това когато съдът налага 
своето решение.  
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Ефективност на медиацията при следните видове работни 
места: 

• Проблеми между работниците и служителите – Наглед най-
обикновените проблеми между работниците и служителите, ако 
бъдат оставени нерешени, могат да ескалират в голям проблем, 
който ще се отрази негативно не-само върху участващите в 
конфликта служители и работници, но и върху другите около тях. 

Работодателите, които използват медиацията на работното 
място, могат да дадат възможност за положителна промяна на 
работната среда и взаимодействията в нея. 

• Проблеми с производителността – Производителността на 
служителите може да се влоши по различни причини - стил на 
комуникация, личностни отношения, погрешни схващания и 
неразбиране на отношенията по роли и отговорности и др. 

Медиацията може да предложи алтернатива за повишаване на 
продуктивността, чрез подобряване на комуникацията по различни 
въпроси – отношения , роли , отговорности и т.н. 

• Тормоз и оплаквания – използването на медиацията като 
първа стъпка за справяне с тормоза и оплакванията, може да бъде 
много полезна, особено ако те се основават на погрешно разбиране, 
схващане или неразбиране за това, което е приемливо като поведе-
ние на работното място.  

Медиацията може да подпомогне комуникацията между стра-
ните, да изясни какво е приемливо поведение на работното място, 
както и насърчаване на по-здравословни отношения в работната 
среда. 

• Прекратяване на трудовите взаимоотношения – тази стъпка 
е обикновено трудна за работника или служителя. Медиацията 
може да подпомогне работника или служителя при прекратяване на 
обстоятелствата с работодателя, като предложи възможност за 
„мирно разделяне” и да разсеят притесненията и на двете страни 
относно възможностите за потенциален спор.  

Използването на медиацията на работното място е първата 
стъпка към разбиране и решаване на възникналите спорове. Тя дава 
най-доброто разбиране на въпросите и проблемите възникнали в 
работната среда, предлага възможности за по-бързото им решаване. 
Дори когато не доведе до решение, медиацията ще подпомогне за 
по-доброто разбиране на естеството на спора и фактите около него 
и ще има ефект върху всички участвали в решаването му. 

Сертифицираният медиатор вписан съгласно нормите на 
Закона за медиация е обучен в основни умения за безпристрастност 
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и неутралност, притежаваш  задълбочено разбиране на процеса на 
медиация. 

Медиацията има изключително практично приложение при 
разрешаването на която и да е ежедневна спорна ситуация, като се 
имат предвид критериите по-долу, при които процедурата може да 
помогне: 

• Когато има проблем в комуникацията с другата страна – 
обидена, агресивна, некомуникативна; 

• Когато за страните е важно да запазят отношенията; 
• Когато се търси бързо решение; 
• Когато не може да се избегне конфликта, тъй като странните 

работят или живеят заедно; 
• Когато страните искат да избегнат формализирани, скъпи и 

продължителни процедури; 
• Страните желаят запазване на поверителност; 
• Има празнота в закона; 
• Фактите не се оспорват; 
• Има много въпроси за разрешаване;  
Медиацията е процедура, която може да се приложи във всяка 

фаза на даден спор. Препоръчително е процедурата да започне 
непосредствено след възникване на спора, преди неговата ескалация 
и преди внасянето му в Съда. 

• Двете или една от страните се обръщат към медиатор и 
медиаторът предприема действия за установяване на контакт с 
другата страна. 

• Двете страни се съгласяват да разрешат спора си чрез 
процедура по медиация и да посочат конкретния медиатор. 

• Сключва се споразумение за провеждане на медиация, което 
описва начините и условията, по които ще се проведе медиацията. 

• Провеждат се сесии по медиация – общи и индивидуални 
• Освен ако страните не се договорят за друго, всяка една от 

тях има право да разполага със съветник по време на медиацията. 
• Страните не са задължени да постигнат уреждане на спора – 

те могат да се споразумеят по всички, по някои или по нито един от 
въпросите, предмет на спора. 

• Действителността  на споразумението е сключването му в 
писмена форма. 

• Писменото споразумение се подписва от страните по спора. 
Заверява се  нотариално или ако е налице висящ спор се представя  
на съда за одобрение като съдебна спогодба.  
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Роля на медиатора: 
• Медиаторът представя процедурата и правилата, които 

страните се договарят, че ще следват. 
• Медиаторът изслушва гледните точки и изявленията на 

всяка една страна, без да изказва мнение или заключение, свързано 
със спора. 

• Медиаторът подпомага страните да изяснят причините за 
спора, най-общо чрез съсредоточаване на дискусията предимно 
върху техните интереси, а не върху правните им позиции. 

• Медиаторът улеснява комуникацията между спорещите 
страни и трансформира противопоставянето в спора в сътрудни-
чество за разрешаването му. 

• Медиаторът се опитва да придвижи страните отвъд диску-
сията за това, кое е правилно и кое погрешно, и се опитва да ги 
насочи към разглеждане на възможности, които биха довели до 
споразумение. 

• Медиаторът е безпристрастен в процедурата на медиация. 
• Медиаторът не дава никакви правни или професионални 

съвети или информация. 
• Медиаторът се отнася към всички коментари и изявления, 

направени от всяка една от страните в индивидуална сесия, като 
към конфиденциална информация, освен ако страната пожелае 
друго. 

• Медиаторът може да подпомогне спорещите, като очертае 
условията на постигнатото споразумение, така че страните да могат 
да съставят писмено споразумение.  

Медиацията е сравнително нов метод за България, който спо-
мага при разрешаването на извънсъдебните спорове. Този метод е 
необходим не само при споровете в рамките на закона, а е насочен 
до известна степен към взаимоотношенията между спорещите стра-
ни в общочовешки житейски план. Медиацията дава възможност на 
страните да намалят напрежението помежду си, да запазят  сравни-
телно толерантни отношения след излизане от залата.  
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Abstract: Youth violence is an important social issue and prevention 

services are the main policy and societal response. The study presents an 
examination of the geographical distribution of youth violence risk and 
prevention services in Nashville, Tennessee. Using various methods from 
geographic information systems (GIS) and spatial statistics, the study 
demonstrates how the adequacy of service provision as a response to need can 
be evaluated. Underserved areas are identified and policy recommendations are 
proposed.1 
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1. Introduction 
The Nashville Urban Partnership Academic Center of Excellence 

(NUPACE) and the Nashville Community Coalition for Youth Safety 
(NCCYS) were created in 2006 as a joint effort of government agencies, 
academic institutions, and non-profit and community organizations, to 
prevent youth violence in Nashville, Tennessee. The activities of 
NUPACE and NCCYS were aimed at both coalition building and 
networking, and on studying the dynamics of the coalition throughout its 
development. The coalition and the accompanying studies were funded 
by a five-year Centers for Disease Control and Prevention (CDC) grant 
(2006-2011). A research project called Monitoring Change in the 
Network of Organizations Addressing Youth Violence was conducted to 
evaluate the coalition throughout the CDC funding period. This report 
uses data collected during the course of that project. 

The goal of NUPACE/NCCYS was “to promote an academic/ 
community partnership that integrates prevention science with 
community action in order to reduce violence among youth 10-24 years 
of age in Nashville”[1]. This goal was served through various activities, 

                                                            
1 I thank Dr. Paul Speer and Dr. Doug Perkins for access to the NCCYS database and 
survey data. I also thank Dr. Steve Wernke and Scotti Norman from the Vanderbilt 
University Spatial Analysis Research Lab for their help and support with spatial analysis. 
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among which: 1) bringing together researchers, practitioners, community 
members, youth, and policy makers; 2) developing a youth violence 
prevention (YVP) strategic plan for Nashville; 3) conducting an inter-
disciplinary program of prevention research that investigates the context 
and consequences of youth violence; 4) establishing a county-wide YVP 
surveillance system and monitoring changes in violence among youth; 5) 
facilitating communication and collaboration about youth violence and 
prevention related activities with local partners; and 6) disseminating 
results of YVP research and actions to communities, professionals, and 
policy makers. 

The choice of a coalition building approach toward YVP was made 
in view of the existing program and research experience in the field. 
First, success in preventing general negative behavior in youth has been 
seen with programs that adopt a positive youth development framework 
and attempt to focus on enabling positive behaviors rather than 
punishing negative ones [2]. Thus, the coalition’s goal was to create a 
collaborative network providing activities and services for youth. 
Second, identifying successful methodologies that individual 
organizations can adopt in YVP is difficult; hence many communities 
and cities are turning to collaborative partnerships and coalitions in 
response to youth violence [3, 4]. The adoption of coalitions to 
coordinate YVP efforts stems from their popularity in other areas of 
public health promotion [5, 6]. And third, a coalition allows for a more 
comprehensive, ecological and prevention-focused approach to YVP, 
because of the interdisciplinary collaborations among coalition 
participants [7]. 

Youth violence is one of the most serious and intractable health and 
social problems facing urban areas, and increasingly suburban 
neighborhoods and smaller cities as well. In the United States in 2007, 
homicide was the second leading cause of death (leading cause among 
African-Americans) for those aged 10 to 24 [8]. In 2008, more than 
656,000 people in that age group were treated in hospital emergency 
rooms for injuries sustained from violence [8]. In a 2009 representative 
U.S. sample in grades 9-12, 31.5% reported being in a physical fight in 
the 12 months prior and 17.5% reported carrying a weapon in the 30 
days preceding the survey [8]. 

Despite extensive resources and efforts on the part of local 
authorities, countless agencies and programs, researchers and funders to 
reduce youth violence, it remains a major threat to the physical and 
psychological well-being, academic success, and lives of many young 
people. Known risk factors at the individual, family, school, and 
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community levels [9, 10] argue for prevention targeted at each of those 
levels rather than relying too heavily on reactive, after-the-fact strategies 
of interrupting retaliatory violence or rehabilitating youthful offenders. 
Fields and McNamara [11] showed that tertiary efforts, those that target 
youth who have already displayed violent behavior, have little or no 
impact on population-level violence. Instead, prevention programs and 
policies should address root causes of, and environmental risk factors 
for, violence rather than focus primarily on saving individual youths. 
They should consider multiple spheres of influence such as the family 
and peer environments, institutional and community factors, and the 
interaction between those spheres [12]. 

The NUPACE/NCCYS coalition was an effort to apply a preventive 
and multi-level approach to YVP. A logical starting point for the 
coalition-building was to evaluate and analyze the degree to which youth 
violence prevention services in Nashville were meeting the demand for 
such service from youth at risk and their families. Such an evaluation 
regretfully was not done at the beginning of the project, but this paper 
reports an ex post analysis of the YVP service needs and provision 
situation in Nashville in 2006. The goal of the report is to show how 
geographic information systems (GIS) and spatial analysis can produce 
valuable insights into spatially distributed phenomena such as risk of 
violence and service coverage. The study explores the following 
questions: 

1. What were the spatial patterns of youth violence risk in Nashville 
at the beginning of the coalition? What were the needs for prevention 
activities? 

2. What were the spatial patterns of youth violence prevention 
service provision? 

3. How adequate was the coverage of YVP services to meet the 
needs of at-risk youth? What was the spatial relationship between need 
and provision of YVP services? 

 
2. Methods 
2.1. Data and sample 
A Metropolitan Nashville Police Department (MNPD) database of 

arrests in Nashville from 2006-2007 was used to identify relevant cases. 
From the initial 220390 total cases (incidents for which there is a unique 
arrest warrant), 8529 unique addresses were extracted that complied with 
the following conditions: these were addresses of arrested individuals 
age 24 and younger (the definition of youth that NUPACE used); they 
were residents of Nashville; they were arrested in 2006. Thus, the final 
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list contained not a sample, but the population of all addresses of young 
residents of Nashville arrested in the city in 2006. These addresses were 
then geocoded using an online application [13]. A supplemental source 
of data was the US Census 2000, from which median household income 
data were extracted and geocoded by census tract. 

 

 
 

Figure 1. Locations of addresses of arrested youth and YVP services 
organizations in Nashville, 2006 

 
The other major source of data was the five-wave survey of YVP 

organizations conducted by a Meharry Medical College - Vanderbilt 
University research partnership studying NCCYS from 2006 to 2011. 
The study uses data from the first wave of data collection, from 2006. 
The partnership (Monitoring Change in the Network of Organizations 
Addressing Youth Violence project) thoroughly researched YVP 
organizations in Nashville and identified a population of 99 organi-
zations. Extensive data about their activities were collected through 
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semi-structured interviews and questionnaires. For this study, 77 
organizations that provided direct services to youth were selected. This 
selection was necessary because organizations that do not provide direct 
services (e.g. policy advocacy organizations) do not have a geographical 
presence in serving youth. The spatial distribution of arrests and youth 
violence prevention service organizations is presented in Figure 1. 

 
2.2. Analytical methods 
GIS and statistical tools were used to answer the research questions. 

ArcGIS 10.1, a spatial analysis software application was used to conduct 
kernel density analyses, arrest rates spatial computation, hotspot 
analyses, and spatial ordinary least squares regression. 

 
3. Analyses and findings 
3.1. Analysis of need: risk and resources 
The first part of the study requires a conceptualization and 

description of the needs for youth violence prevention services. I 
conceptualized the first construct of interest as the need for YVP 
services. Needs are composed by two variables: geographical 
distribution of youth at risk, measured by the addresses of arrested youth, 
and community resources, measured by the median household income 
for the census tract. 

From the geocoded addresses of arrested youth, a kernel density 
map was created (Figure 2). An assumption here is made that youth 
arrested are also youth at risk, and they also have a similar spatial 
presence (on a census tract level) as victimized youth. Both perpetrators 
and victims of youth violence are youth at risk. The kernel density map 
is a raster map showing surfaces with different colors produced from 
points (geocoded arrests addresses). Thus, a color value corresponding to 
density is given to a pixel of the map depending on the number of points 
(addresses) around it. In this case, a radius of 2000 meters is used to 
compute kernel density. In other words, a pixel on the kernel density 
map is given a color depending on the number of addresses of arrested 
youth within 2 kilometers. Kernel density reveals five main 
concentrations of risk- two in the South-West part of Nashville, two in 
the center and one north of the river. 
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Figure 2. Kernel density of the addresses of arrested youth in Nashville, 2006, 
search radius=2000 m 

 
The kernel density map shows the concentration of arrest addresses, 

but does not provide information about the incidence of arrests compared 
to the concentration of youth living in the areas. Can the high-density 
areas be a product of just higher concentration of youth living there? A 
visual presentation of youth arrest rates per tract is shown on Figure 3. 
The rates are calculated by dividing the number of arrestee addresses in a 
tract by the number of youth ages 19-24 living in the tract according to 
US Census 2000 data. The rates map shows a similar picture of youth at 
risk; however the dense area to the southeast has faded when rates are 
computed. Obviously, the concentration there is due partly to a greater 
number of young residents. 
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Figure 3. Youth arrest rates per tract, Nashville, 2006, estimated for the 
population 19-24 years of age 

 

 
 

Figure 4. Hotspot analysis of the addresses of arrested youth in Nashville, 2006, 
distance band=2000 m 
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Finally, a more rigorous finding is reached via a hotspot analysis 
(Figure 4). Hotspot analysis provides a statistical significance test of the 
concentration of a spatial phenomenon [14, 15]. On Figure 4 census 
tracts with statistically significant difference of arrest clusters are 
visualized in dark and bright red. In other words, the red tracts have a 
statistically significant concentration of arrest addresses compared to the 
tracts in Nashville. Hotspot analysis examines each feature (here a 
census tract) within the context of neighboring features (tracts). To be a 
statistically significant hotspot, a tract must have a high value of arrest 
rates and be surrounded by other tracts with high values as well. One 
important parameter in the calculation of hotspot significance is the 
distance band, or how far from the feature must the calculator look when 
clustering of features is assessed. Here, a distance band of 2000 meters 
was estimated using Moran’s I spatial autocorrelation. The reader is 
advised to consider that if the chosen feature was the point of arrest 
address, a different hotspot map would be produced. The choice of 
census tracts as the feature of interest was made to reflect the better 
representation of risk produced by rates instead of just occurrences. 

To produce a meaningful picture of the need for youth violence 
prevention services, family resources must be taken into account. Need 
should be highest where the risk is high but the individual family 
resources to get services is low (e.g. money to pay for youth counseling). 
Indigenous, individual resources were assessed by using median 
household income as an indicator (Figure 5). The map shows a similar 
distribution of scarcity of resources to that of risk. 

 

 
 

Figure 5. Median household income per tract in Nashville, 2006,  
US Census 2000 data 
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3.2. Analysis of response: provision of YVP service 
After the conceptualizations and visualizations of the risk and the 

need for YVP services, the second research question comes into focus: 
how are services distributed geographically in Nashville? Two methods 
of visual presentation were chosen. 

First, the availability of services was measured by the spatial 
density of YVP activities and the intensity of activities for each 
organization (data from the NCCYS survey). Geocoded addresses of 
organizations providing direct YVP services were taken into account 
along with the number of activities per organization. Figure 6 shows the 
density of services. When compared to the density of risk (Figure 2), 
Figure 6 demonstrates that the area north of the Cumberland River and 
probably the center area have insufficient coverage of the need for 
services. 

 

 
 

Figure 6. Kernel density and intensity of YVP organization activities (search 
radius=2000 m) in Nashville, 2006 

 
To move a step further into the analysis of service provision, a 

visualization of service coverage is presented in Figure 7. Based on 
similar previous research [16, 17], the analysis assumes a 2-kilometer 
catchment area around each YVP service location. The new map shows 
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the distribution and overlap of coverage buffers (buffers were clipped to 
the extent of the river when necessary to reflect the improbability of 
using services on the other side of the river even if the Euclidean 
distance suggests so). It is difficult to draw conclusions about service 
coverage by examining visually the buffers, but they give is a measure of 
the number of YVP organizations operating in a census tract, which in 
turn allows us to test quantitatively the adequacy of service coverage. 

 

 
 

Figure 7. Area covered by YVP services estimated by buffers around YVP 
services organizations, r=2000 m 

 
3.3. Analysis of the YVP service coverage 
After the examinations of need for YVP service and response, the 

third research questions can be addressed: How adequate was the 
coverage of YVP services to meet the needs of at-risk youth? What was 
the spatial relationship between need and provision of YVP services? 
The questions can be answered by combining and using tract-level 
spatial data about arrest rates (risk), median household income 
(resources), and presence of YVP services (number of organizations 
estimated by the number of buffers intersecting with a tract). An ordinary 
least squares regression model can be tested, where income and arrest 
rates predict the number of organizations operating in the tract. The 
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model assumes that service follow need, and test to what extent services 
are located according to need. 

The model explained 37% of the variance of YVP organizations 
location, where median household income’s β= =-0.000123, t(2141)=-
6.905802, p<.001, arrest rates’ β=4.16, t(2141)=3.09, p=.002, and R2 
=.37, F(2, 2141)=40.62, p<.001. In effect, this means that an increase in 
10000 dollars of household income predicts a decrease of 1.23 YVP 
organizations in a tract, while an increase of 0.25 in the rate of arrests 
predicts one additional YVP organization in the tract. Figure 8 shows the 
spatial regression, where tracts in deep red are where services are fewer 
than what needs predicted. A policy conclusion would be that YVP 
efforts should be focused more on these underserved areas. 

 

 
 

Figure 8. Standardized residuals of OLS regression model  
where YVP services are predicted by needs 

 
4. Discussion and limitations 
This study demonstrates the utility of spatial analysis in presenting 

and examining geographically distributed phenomena. GIS are especially 
useful when the variables of interest have a spatial distribution that is 
relevant to their causes, effects or correlates, such as crime or provision 
of services. Spatial analysis can help policy makers or private service 
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providers on all levels of decision-making to evaluate and plan their 
actions addressing a social issue. 

The conclusions from this study depend on the assumptions and 
approximations about the variables of interest. Risk was conceptualized 
by arrest addresses, but a probably a better measure would have been 
crime locations. Unfortunately, such data were not available. Available 
resources were measured via household income, which did not take into 
account less tangible resources such as social support or social capital. 
The choice of buffers was also a matter of researcher discretion, albeit 
informed by previous research. This approach also did not take into 
account qualitative difference in the services provided by different 
organizations, due to numbers of youth served, number and qualification 
of staff, and other important factors. The networking effects of the 
collaboration of the organizations were also not part of the analysis. 
Fortunately, all these additional variables are measureable and perfectly 
compatible with spatial analysis, and more rigorous studies using the 
methods described here are feasible. 
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Резюме: Мотивационната среда интегрирано представя както най-

новите достижения в технологично отношение, така и всички взаимо-
действия по повод комбинирането на: ресурси, времеви перспективи и 
обществени тенденции в контекста на новите предизвикателства на пазара 
на труда. Организационната промяна е естествена последица от обога-
тената с различни възможности мотивационна среда и отразява структур-
ните, процедурните и личностните изменения в следствие на нарасналата 
необходимост от гъвкаво и активно отношение към новите реалности. Цел 
на статията е на база проучване на модела “Петте сили” да се изведат 
характерните особености на мотивационната среда като условие за реали-
зиране на организационна промяна. 

Ключови думи: мотивация, среда, организационна промяна   
 
Resume: The motivational background presents both the latest advances 

in technology and all interactions regarding the combination of: resources, time 
perspectives and social trends in the context of the new challenges of the labor 
market. Organizational change is a real consequence of enriched with various 
options motivational background and reflects the structural, procedural and 
personal changes as a result of the increased need for a  flexible and proactive 
attitude to new realities. The purpose of this paper is on a basis of a study of the 
model “Five Forces” to draw the characteristics of the motivational background 
as a condition for the implementation of organizational change. 

Key words: motivation, motivational background, organizational change 
 
За мотивацията в съдържателен контекст 
 
Мотивацията е динамичен процес, който се инициира постоян-

но от заряда на неудовлетворена потребност и/или от индиви-
дуалните различия в мотивационната ориентация за прилагане на 
подходи във връзка с постигане на цели и резултати, задействащи 
определена поредица от мотивационни и поведенчески параметри 
на личностите в организацията. Ruth Kanfer, Gilad Chen и Robert D. 
Pritchard [1] обобщават, че: 

– Мотивацията не е пряко видима и трябва да е загатната като 
движение от човек и ситуация за минало и последствия. 
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– Мотивацията се определя от комбинацията на индивидуални 
особености и характеристики на средата и представлява набор от 
психологически процеси, които свързват и интегрират тези сили. 

– Мотивацията е обект на промяна като функция на силите, 
които са вътрешни за индивида, в работната среда или извън тази 
среда. 

– Основната функция на мотивационния процес е връзката 
между намерения и разпределението на ресурси към конкретни 
действия. Намеренията и действията могат да се променят бързо 
като функция на промените в индивида или околната среда, и се 
различават по отношение на обхвата, сроковете и сложността. 

– Мотивацията като разпределението на ресурси за различни 
действия включва концепцията за саморегулирането или за проце-
сите по изпълнението. 

– Специалното разпределение на ресурсите за дейности пред-
ставлява основно средство за личен контрол над поведението. 
Следователно, за да се промени поведението, трябва да се промени 
мотивацията. 

От всичко казано дотук може да се направи заключението, че 
мотивацията като съдържание, контекст и промяна предопределя 
мотивационната среда, в която се осъществяват различни поведения 
във връзка с постигането на ефективност в трудовите процеси и 
усъвършенстването на организационните модели за взаимодей-
ствие. Доколкото мотивационната среда включва комплексните осо-
бености на индивидуалните нива на човешките ресурси и различ-
ните фактори на обкръжението на една организация би могло да се 
изследва качественото влияние на обективните промени в светов-
ната икономика и глобализационната реалност на развитието. Като 
фактори, обуславящи мотивационната среда биха могли  да се 
изведат:  

– т.нар. пет сили (Lynda Gratton, 2011) [2], които изграждат 
бъдещето и включват силата на технологиите; силата на глоба-
лизацията; силата на демографията и дълголетието; силата на 
обществото и силата на енергийните ресурси; 

– трудовите ценности в социалните процеси (Furnham et al., 
2002, 2005) [3] и възможни организационни модели на взаимодей-
ствие, представени в таблица 1 по-долу; 
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Таблица 1. Трудовите ценности като елемент на 
мотивационната среда    

 

Ценност Съдържание Организационни 
параметри – 
възможности 

Баланс Работа, която ми 
позволява да водя 
балансиран живот. 

Плюсове Работа, която ми 
осигурява много 
допълнителни 
характеристики освен 
заплащането (например 
надбавки за пенсия, 
допълнителен отпуск). 

- виртуализиране на част 
от трудовите процеси; 
- прилагане на 
принципите на гъвкавата 
заетост и на проектната 
работа и др.  
  

Бонуси Работа, която ми 
осигурява много 
възможности за 
увеличаване на основната 
заплата. 

Яснота Работа с ясни и добре 
дефинирани роли и 
отговорности. 

- организиране на 
обучения за интегрирани 
умения и знания в близки 
области на 
професионалната 
реализация на 
служителите; 
- определяне обхвата на 
възможни взаимодействия 
при изпълнение на 
основните дейности (по 
длъжности) и 
стимулиране екипната 
работа на проектен 
принцип и др. 

Комфорт Работа, която може да се 
върши във физически 
комфортни условия. 

Конкуренция Работа, която ми 
осигурява възможности да 
се конкурирам с другите. 

- осигуряване на 
необходимо оборудване и 
на възможност за 
индивидуално/екипно 
ранжиране на офис, 
сграда, обект и т.н.; 
- изработване на 
организационен дизайн 
(стратегия, култура, 
системи за 
възнаграждения) с 
отчитане на когнитивните 
нужди на човешките 
ресурси и вътрешния 
регламент за развитие на 
кариерата и др. 

Условия Работа, която може да се 
извършва в безопасни, 

-  осигуряване на 
хигиенните фактори (по 
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съвременни и чисти 
условия. 

Принос към 
обществото 

Работа, която ми 
позволява да работя за 
добра кауза. 

Херцберг); 
- организиране на 
разяснителни, 
промоционални и 
социално-отговорни 
кампании за връзки с 
обществеността и др. 

Без усилия Работа, която е 
относително лесна и не 
изисква прекомерни 
усилия. 

Апаратура Работа, която може да се 
върши със съвременна 
апаратура и технология. 

Гъвкавост Работа, която ми 
позволява гъвкаво 
работно време, за да се 
приспособява към 
личните ми потребности.  

- внедряване на 
технологично-
ориентирани схеми и 
решения в бизнес–
процесите на компанията; 
- прилагане принципите 
на системите за 
управление на качеството; 
- преразглеждане и 
преформулиране на 
основни задължения по 
длъжностни 
характеристики и др. 
 

Независимост Работа, която ми 
позволява да работя 
автономно, без особен 
надзор. 

Застраховка Работа, която ми 
осигурява здравна 
застраховка и застраховка 
живот. 

Интелектуалност Работа, която е 
предизвикателна и 
включва много мислене и 
анализ. 

- делегиране на 
организационно време и 
ресурси за фиксиран 
период  (при реализация 
на проект); 
- осигуряване на награди 
според индивидуалните 
нужди; 
- развитие на 
познавателните 
способности на работното 
място чрез тренинги за 
провокиране на 
вътрегрупови различия и 
подобряване на екипната 
сплотеност и синергия и 
др. 

Местоположение Работа, която е удобно 
разположена и до нея се 
стига лесно. 

Образ на 
организацията 

Работа в организация, 
която е признавана и 
уважавана. 

- организиране на 
служебен транспорт (при 
необходимост); 
- активно промотиране на 
постиженията на 
организацията и 
изграждане на 
разпознаваем и 
предпочитан бранд и др. 

Заплащане Работа, която е много 
добре платена. 

- организиране на активи 
на компанията за 
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Допълнителна 
печалба 

Работа, която осигурява 
много екстри (например 
фирмена кола, намаления 
на стоки и т.н.) 

съвместни дейности с 
други партньори; 
- предоставяне на ваучери 
и промоционални 
намаления във фирмените 
магазини или в обекти на 
партньорски организации 
и др. 

Личен растеж Работа, която осигурява 
възможности за 
самоусъвършенстване. 

Лична релевантност Работа, която ми 
осигурява възможности да 
използвам личните си 
способности, образование 
и обучение. 

Власт Работа, която ми 
позволява да контролирам 
съдбата си и да бъда 
влиятелен. 

- осигуряване на обучения 
без/с откъсване от 
работното място; 
- спонсориране на лични 
инициативи на 
служителите при 
участието им на 
специализирани 
семинари, професионални 
срещи и 
квалификационни 
курсове; 
- предоставяне на 
възможности (в 
определени моменти и 
според актуалните нужди) 
да се ползват ресурсите на 
другите за постигане на 
лични и организационни 
цели и др. 

Повишение Работа, която ми 
осигурява възможности за 
бързо напредване. 

Признание Работа, която води до 
ясно и широко признание 
на моите постижения. 

Редовност Работа, която може да се 
изпълнява по стандартен, 
стабилен и контролиран 
начин. 

- изготвяне на планове за 
кариерно развитие с ясен 
регламент и правила; 
- списване и водене на 
професионален вестник, 
списание, бюлетин и т.н. 
за публикуване на 
постижения в 
разработките на отличили 
се служители; 
- разработване на 
стандарти за работа и 
изпълнение на 
задълженията и др. 

Отговорност Работа с много 
подходящи отговорности. 

Безопасност Работа, която може да се 
върши в безопасни и 
сигурни условия. 

Сигурност Работа, която е сигурна и 
постоянна. 

- изясняване нивата на 
отговорност в 
организацията; 
- инструктаж и спазване 
правилата за безопасност 
на работното място; 
- дългосрочно планиране 



 693

Простота Работа, която не е твърде 
сложна. 

на човешките ресурси и 
дейностите, които се/ще 
се осъществяват в 
организацията и др. 

Социално 
взаимодействие 

Работа, която ми дава 
много добри възможности 
за социални контакти с 
други хора. 

Статус Работа, която е 
общопризната като 
“високостатусна” в 
нашето общество. 

Стимулация Работа, която аз лично 
намирам за много 
интересна. 

- изграждане на 
предприемачески мрежи 
в/извън организацията; 
- стимулиране изявата на 
интереси и 
принадлежност към 
различни референтни 
групи в обществото; 
- обогатяване на 
работните места според 
приоритетите в определен 
момент и др.  

Надзор Началник, който е 
справедлив и внимателен. 

Преподаване Работа, която ми 
позволява да обучавам 
другите и да предавам 
опита си. 

Екипна работа Работа, която ми 
осигурява възможности да 
си сътруднича с другите. 

- самоусъвършенстване и 
поддържане на 
емоционалната 
интелигентност на 
организацията чрез изява 
на индивидуалните 
таланти и способности на 
хората; 
- уточняване на 
йерархичната дистанция 
от гл.т. на ефективното 
сътрудничество и 
синергията в 
организацията и др. 

Спокойствие Работа, която не е особено 
стресираща. 

Разнообразие Работа, която ми 
позволява да участвам в 
много дейности от 
различен тип. 

Видимост Работа, която ми дава 
голяма публичност. 

- активно комуникиране 
на проблеми и решенията 
им; 
- обвързване на трудовото 
разнообразие с 
компетентностния 
профил на служителите; 
- мотивиране на 
човешките ресурси да 
прилагат постиженията си 
в по-широк социален план 
и да споделят успехите си 
публично и др. 

 
– съвременните тенденции на управлението на човешките 

ресурси и на знанието като ресурс на конкурентоспособността и др. 
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Моделът “Петте сили” и мотивационната среда 
 
За проучване на мотивационната среда и проектирането ú в 

бъдеще във връзка с организационната промяна би могъл да се 
приложи моделът на Линда Гретън за петте сили, които динами-
зират в дългосрочен план културните детерминанти и изборите на 
поведение и в голяма степен ще предопределят успеха на всяка една 
организация.  

Технологичната парадигма извежда някои тенденции на моти-
вационната среда като: 

- Значителното увеличаване на технологичната способност – 
един от ключовите фактори на технологичното развитие е бързото и 
постоянно намаление на разходите за компютъризиране и изчис-
ления. 

- Наличието на не толкова скъпи преносими устройства, чрез 
които се разпространяват сложни технологии и решения променя 
процесите на селектиране на знания и възможности за използването 
им.  

- Пет милиарда души са свързани чрез мрежата. Степента на 
тази свързаност ще породи възможността да се прояви “глобално 
съзнание”. 

- Технологичният Облак става повсеместен: бързо развиващата 
се технология ще създаде глобална инфраструктура, на която ще са 
на разположение услуги, приложения и ресурси. 

- Постоянната продуктивност печели: технологията е повиши-
ла продуктивността от средата на 1990-та година и нататък и може 
да се очаква, че тази продуктивност печели, за да продължи с 
възможността на напредналите комуникации при клонящ към нула 
разход. Според Линда Гретън “във втората вълна на продуктив-
ността акцентът ще пада по-малко върху технологията и повече 
върху организационни активи като култура, сътрудничество (коопе-
риране) и екипна работа”. 

- Увеличаващо се социално участие: решаващ въпрос за раз-
бирането на бъдещето на работата е да се предвиди какво в 
действителност хората ще правят с безпрецедентното равнище на 
свързаност, съдържателните и продуктивните възможности. През 
следващите две десетилетия, според Линда Гретън може да се 
очаква, че световното знание ще бъде дигитализирано, с експонен-
циален ръст на съдържание, генерирано от потребители, на прило-
жения на “мъдрата тълпа” и отворени иновационни приложения. В 
тази връзка професиите на бъдещето, най-общо наречени диги-
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тални, до голяма степен ще предопределят мотивационната среда на 
съвременната организация. Такива професии са: разработчик на 
мобилни приложения, SEO оптимизатор, гейм дизайнер, експерт 
“социални медии”, дигитален продуцент, експерт по информацион-
на сигурност, онлайн редактор, специалист дигитално планиране, 
уеб анализатор, инженер по автомобилен софтуер и др. [4] 

- Появяват се мега-компании и микропредприятия: този техно-
логичен напредък ще доведе до нарасване на сложността на 
работното и бизнес обкръжение – с внезапната поява на мега-
компании, които се разпростират навсякъде по света. В същото 
време милиони малки групи от микропредприятия и сдружения 
заедно ще създават стойност в много индустриални екосистеми, 
които ще възникнат.   

- Вечно присъстващи аватари и виртуални светове: все повече 
работа ще се извършва на практика, тъй като работещите се 
свързват през целия свят, а техните виртуални представители – 
аватари ще предопределят начина, по който виртуалната работа се 
случва. 

- Увеличаване на когнитивните асистенти: в действителност 
когнитивните асистенти ще действат като буфер между вечно 
нарасващото съдържание и нуждите на работещите да систематизи-
рат и подреждат знанието и задачите си. 

- Технологията замества длъжностите: продуктивността в 
следващите десетилетия ще се осигурява в голяма степен от роботи, 
които ще произвеждат блага и ще се грижат за застаряващото 
население.   

Глобализацията представя на преден план следните влияния 
върху работата: 

- Глобалният свят (24/7): от 1940 година насам комбинацията 
от политическа воля и мотивация, както и технологичната иновация 
са създали средствата за съединяване на света и това е дало тласък 
на все по-мощна глобализация. 

- Нововъзникващите икономики на Китай, Индия и Бразилия: с 
обширни вътрешни пазари и увеличаваща се решителност да изна-
сят стоки и услуги, тези нововъзникващи пазари са пренаписали 
правилата на глобалната търговия. 

- Десетилетията на растеж на Китай и Индия: от Културната 
революция в Китай и либерализацията на пазарите в Индия двете 
държави са имали голям ръст, дължащ се на общия вътрешен пазар 
на около два милиарда потребители и на капацитета да бъдат 
“фабриката” и “бек офиса” на света. Стоките и услугите създадени в 
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тези държави се движат нагоре по веригата на стойността, а това 
увеличава глобалните стремежи на местни компании. 

- Пестеливи иновации: веднъж възприети като производители 
на иновациите на Запада, развиващите се пазари все повече водят 
света към ниски разходи и пестеливи иновации, които се изнасят 
към развитите пазари на Запада. Това ще има силно влияние върху 
глобализацията на иновациите през следващите десетилетия.        

- Глобалните образователни електростанции: това е игра на 
числа. С общо население от 2,6 милиарда души през 2010 г., като 
прогнозите са да стигне до 2,8 милиарда души през 2020 г. и 3 
милиарда през 2050 г., Индия и Китай стават ключови находища на 
таланти в света. В допълнение към това, склонността да се изучават 
„тежки” научни специалности, както и инвестициите от местни 
фирми в развитие на таланта ще гарантират, че все повече компании 
ще търсят в Индия и Китай инженери и учени. 

- Светът се урбанизира: от 2008 г. частта от световното насе-
ление, живеещо в градските ареали, надвишава тази в селските 
центрове и тенденцията ще продължи. В същото време, иновативни 
клъстери по целия свят привличат непропорционален брой от най-
талантливите и образовани хора. Мега-градовете, често обкръжени 
от гигантски гета, ще станат дом за все по-голяма част от насе-
лението.    

- Продължителни илюзии и катастрофи: възходи и поражения 
са особеностите на икономическия живот от векове и може да се 
очаква те да продължат да разтърсват света през следващите 
десетилетия. Тази тенденция се съчетава с необходимост населения-
та на развитите държави да се възпират да харчат прекомерно и 
значително да увеличават спестяванията си. 

- Поява на регионално обедняване: може да се очаква, че във 
все по-свързания и глобализиращ се свят обедняването, докато все 
още е локализирано в специфични региони, също ще се разраства и 
в развитите и в развиващите се светове. Това глобално обедняване 
ще бъде белязано с неспособност развитите и развиващите се 
светове да се присъединят към световния пазар за умения или с 
наличието на умения и стремежи да станат част от армията на 
ангажирани в сектора на услугите за нуждите на все по-застаря-
ващото население.   

Силата на демографията и дълголетието очертава бъдещето 
в някои насоки като: 

- Преобладаващото влияние на поколението Y (родени в 
периода 1980-1995): към 2025 г. тази група ще направи осезаемо 
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присъствието си в работната среда чрез своите нужди и надежди. 
Стремежът им към баланс в релацията “работа-живот” и склон-
ността им към интересна работа драстично ще повлияят на дизайна 
на труда и на развитието на организациите и работните условия.  

- Увеличаващото се дълголетие: може би най-същественият 
аспект на идващите десетилетия е необичайният ръст в продуктив-
ния живот, което ще позволи на милиони хора над 60 години, които 
имат желание да продължат да допринасят за развитието на общест-
вото с труда си. 

- Някои представители от поколението на бейби бума са оста-
рели бедни: дълголетието ще им осигури възможност за приносно 
участие в трудовия живот, но в същото време предизвикателството 
е да се създадат работни места, а и може да се очаква, че значителна 
част от представителите на това поколение ще се присъединят към 
групата на бедните в света. 

- Ръст в световната миграция: през идващите десетилетия 
миграцията ще нарасне едновременно към градовете и между 
страните като хората ще се придвижват, за да получат образование 
или по-добре платена работа. Също така може да се очаква ръст в 
миграцията на загрижени и поддържащи представители от 
развиващите се към развитите страни. 

Обществените тенденции и развития включват: 
- Пренареждане на фамилиите: по целия свят семействата ще 

намаляват и ще се увеличава прегрупирането на хората като прием-
ни родители, доведени братя и сестри, което ще измести тради-
ционните семейни структури на миналото. 

- Възходът на рефлексията: когато семействата се прегрупират 
и работните групи станат значително разнообразни, хората започват 
да мислят много по-задълбочено за себе си, за това кое е важно и за 
живота, който искат да си изградят. Тази рефлексия става съдбо-
носна за разбирането на избори и създаването на енергия и кураж да 
се вземат тежки решения и да се правят компромиси, когато е 
необходимо. 

- Ролята на силните жени: през следващите десетилетия може 
да очакваме жените да поемат много по-значима роля в управ-
лението и лидерството на компании и предприемачески бизнеси 
като се присъединят към върховите ешелони на корпоративния 
живот. Това ще носи последствия за очакванията на жените, 
трудовите норми и дори за взаимоотношенията между мъжете и 
жените у дома.  
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- Улегналият мъж: има все повече факти и доказателства, че 
възприятията на мъжете относно ролята и изборите им, които 
правят, също се променят. Изправени пред последствията от 
изборите на бащите си, изглежда, че една голяма част от мъжете ще 
предпочетат да правят компромиси между благосъстоянието и 
прекараното време със семейството и децата.   

- Нарасналото недоверие към институциите: доверието се 
свързва с взаимоотношения между индивида и общността и рабо-
тата. Този процес се отнася до възприятието дали може да се 
породи доверие. Сред развития свят изглежда, че нивата на доверие 
в лидери и корпорации са спаднали и тази тенденция през след-
ващите десетилетия се очаква да продължи. 

- Упадъкът на щастието: може би един от най-изненадващите 
аспекти на трудовия живот е, че основно повишаването на стан-
дарта на живот над определено равнище е съпроводено с упадък на 
щастието. Ако траекторията на потреблението продължи, няма 
доказателства, че упадъкът ще спре. 

- Пасивното свободно време се увеличава: едно от послед-
ствията на индустриализацията е значителното увеличение на 
свободното време. До към 2010 г. много от това време е прекарано в 
пасивно гледане на телевизия. Би могло в следващите десетилетия 
растежът на виртуалното участие да създаде огромен “когнитивен 
излишък”, който може да бъде фокусиран върху повече продуктив-
ни дейности.          

Силата на енергийните ресурси се отнася до:   
- Увеличение на цените за енергия: през идващите десетилетия 

леснодостъпните енергийни ресурси на света ще се изчерпят. В 
същото време страни като Китай и Индия ще повишат изискванията 
си за ресурси значително. Едно от най-бързите въздействия на 
увеличаващите се разходи за ресурси ще бъде това, че движението 
на стоки и транспортирането на хора ще трябва драстично да се 
намалят.  

- Природни катастрофи ще изместят хората: нарасналата коре-
лация между емисиите въглероден двуокис и повишените темпера-
тури вече предизвика загриженост през 2010 г. По това време 
промените бяха започнали да се случват в много екосистеми на 
света, морските нива започнаха да се покачват, посоките на вятъра 
се смениха и горещите вълни и суши бяха станали преобладаващи. 

- Култура на устойчивост се появи: една от последиците на 
намалението на леснодостъпни енергийни ресурси може да бъде 
подновен интерес към устойчивостта и широко разпространеното 
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усвояване на по-енергийноефикасни начини на живот със спиране 
на косвено потребление. Тези култури на устойчивост могат да 
имат силно влияние върху начина, по който работата се извършва.      

  
Изводи 
 
Първо, мотивацията през следващите десетилетия ще бъде 

сложна съвкупност от личностни предпочитани модели на поведе-
ние и от възможни взаимодействия на средата в световен план. 
Промяната като мотивационна детерминанта ще бъде присъща за 
всяка мотивационна система на локално, регионално и глобално 
ниво. Тя, от една страна, ще динамизира мотивационните процеси, а 
от друга – ще унифицира в известен смисъл възможните проявления 
на реакции към конкретни събития като кризи, подеми в 
икономиката, обществени развития и енергийни проучвания. 

Второ,  мотивационната среда ще предпостави организацион-
ните промени. Би могло да се очаква, че културните различия и 
обществените тенденции ще ускорят необходимостта от съвместни 
организационни прояви с цел разработване на разнообразни под-
ходи за управление на различността у хората и уникалността на 
бизнес процесите и продуктовите решения. В структурно отноше-
ние организациите “ще съчетават свои собствени елементи с про-
дуктовите елементи на друго предприятие, за да формират нови 
продуктивни сили” [5]. Предприятия без граници стават новата 
форма на бизнес организация. Очаква се плоската структура на 
управленската организация да замени пирамидалната (йерахичната) 
такава по подобие на трансмисиите на информационните потоци. 

Трето, способността, компетентността, знанията, натрупаният 
опит, сръчността са базата за изява на индивидуалните различия на 
организационно ниво. Специалистите по човешки ресурси ще тър-
сят интегрирани подходи към устойчивото развитие и управление 
на човешкия потенциал. Мотивацията и мотивирането ще са съще-
ствени процеси по реализирането на лична и организационна 
ефективност. Промотирането на човешките ресурси ще е индиви-
дуално, активно взаимодействие в професионалната среда на 
компаниите. Културните модели и ценностните профили на органи-
зациите до голяма степен ще зависят от корпоративния мениджмънт 
и ангажираността на компанията да води социално-отговорна 
политика на пазара.  

Четвърто, социалната мозайка от поведенчески алтернативи 
на работното място ще се обогати, тъй като компромисите ще са 
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важна съставна част от корпоративната култура на едно пред-
приятие. Самоконтролът и самодисциплината ще са важни не само 
в процесите на вземане на трудни решения, но и за адаптирането 
към често променящата се специфика на средата и на зависимостта 
от ресурси. Креативността и иновативните предложения ще са 
конкурентни предимства в един по-глобален план за организациите. 
Професионалното развитие на човешките ресурси ще е обвързано с 
ученето през целия живот и с предприемаческия потенциал на осъз-
нато мотивирани индивиди да следват определена линия на пове-
дение и др. 

 
Заключение  
Мотивационната среда би могла да се разглежда като 

динамичен модел на интегрираното влияние върху организацион-
ното развитие на редица фактори в сложното им взаимодействие. 
Доколкото тенденцията за усъвършенстване на културните модели 
и бизнес процесите на предприятията е очертана, можем да напра-
вим заключението, че през следващите десетилетия организацион-
ния дизайн и спецификата на труда ще диференцират усилията на 
човешките ресурси и ще допринесат за специализацията, но и до 
усвояване на богат набор от разнообразни знания и умения като 
конкретни поведенчески модели на развитието. 
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Резюме:Докладът представя резултатите от проучване върху равни-

щето на стреса при медицински работници – лекари и сестри и връзката му 
с личностната ефективност.  

Емоционалното натоварване и изтощение вследствие на професио-
налната дейност, работата в  условията на дефицит на време са проблем за 
медицинските специалисти, който рефлектира върху цялостното им 
представяне.  

С цел разкриване на взаимовръзките между напрежението при рабо-
та, психосоматичното здраве и личностната ефективност на болничния 
персонал в настоящия доклад са изследвани някои личностни характери-
стики, които са от значение за стресоустойчивостта. 

Ключови думи: стрес, личностна ефективност, личностни характе-
ристики, психично здраве. 

 
Abstract: This report presents an analysis of the results of some empirical 

studies аbout some aspects of stress among health care professionals. 
Emotional stress and exhaustion among health care professionals, working 

in lack of time and resources   are problems which influence their performance. 
In our research we tried to identify the major determinants of work stress 

and working capacity therefore we have examined some sources of work 
pressure and their correlation with personal characteristics which influence 
stress resistance. 

 
Увод 
 
В нашето съвремие думата стрес е придобила популярно 

звучене. Днес хората все по – често и за по – продължителен период 
от време се намират в условията на стрес. Ежедневната дейност в 
такива условия поставя на изпитание физическите и психическите 
им ресурси, потенциала за работа и адаптационните им възмож-
ности . Стресоустойчивостта при различните индивиди е различна. 
Тези разлики са личностово обусловени.  

Независимо, че факторите, предизвикващи стрес са различни, 
физиологичната реакция на организма е една и съща. натовар-
ванията и социалните ангажименти по същия еднотипен механизъм 
се стоварват върху психическия потенциал. От друга страна поста-
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вени в психостресогенно пространство, различните хора  реагират 
по различен начин. Изчерпването на този потенциал води до остри 
или хронични дезадаптационни разстройства – остра стресова 
реакция, напрежение, пренапрежение, тревожност, умора, преумо-
ра, бърнаут-синдром, невротични разстройства, дори до личностова 
декомпенсация, психосоматични и ендогенни заболявания. В рабо-
тен контекст това може да бъде съпроводено с понижена работо-
способност и ефикасност. 

Трайната личностна промяна е необратима последица и се 
характеризира с дезадаптивност на поведението, междуличностно, 
социално и професионално дезинтегриране. 

 
Teoретична рамка 
 
Професионалния стрес според NIOSH (The National Institute for 

Occupational Safety and Health) е съвкупност от негативни 
физически и емоционални  реакции, които възникват  при 
несъответствие между изискванията на работата и способностите и 
потребностите на работника [1] 

По модела на Cooper който ще следваме в това изследване 
стреса също се разглежда като негативно явление.  

Методиката Индикатор на професионален стрес е адаптирана 
от екип на Института за изследване на населението и човека към 
БАН (Русинова, В., Купър, К.,Василева, Л. Жильова, С., 1996) [2] и 
е използвана в редица изследвания. Много от тях сочат  взаимо-
връзките между индивидуалните характеристики, които модерират 
преживяването и факторите на трудовата дейност (Русинова, В., 
Василева, 1995), между индивидуално обусловените начини за 
справяне със стреса и степента на преживяването на стрес [3]. 

В рамките на социално-когнитивната парадигма Бандура 
въвежда понятието Аз-ефикасност. Този конструкт се дефинира 
като увереността на хората в техните способности за действие при 
специфични условия [4]. Вярата в личните способности и дости-
жения е мотивираща и често предопределя резултатите от дейност-
та на човека. Заедно с други психологични механизми възприе-
маната Аз-ефикасност влияе и върху поведението [5]. Тя би могла 
да има стимулиращо действие. Изследванията показват, че хората с 
висока Аз-ефикасност приемат и преживяват по-лесно предизвика-
телствата [6]. Установено е, че усещането за личностна ефективност 
корелира положително с физическото, психическото здраве и 
социалната адаптивност [7]. 
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Аз-ефикасността е субективно усещане и  варира в различни 
граници в различни области или ситуации, т. е.  човек има различна 
степен на увереност за различнитеси социални роли или сфери на 
функциониране. Ссъществува и понятие Генерализирана личностна 
ефикасност. Тя отразява самомнението  на личността да се справя 
успешно в различни стресови ситуации и да преживява субективно 
благополучие.  

Според Бандура личностната ефикасност се формира в резул-
тат на социално заучаване от подходящи ефективни модели на 
поведение от значими лица и в същото време е научаване от 
житейския опит за справяне в стресови ситуации  [8].  

Този конструкт се явява междинното звено между стресорите 
от средата и реакцията на тях. Наред с локуса на контрола и типа 
поведение /А или В/, той повлиява податливостта на стрес, 
тревожност и депресия.  Маладаптивността се проявявя преди 
всичко при индивиди с ниска Аз- ефективност. Хората с висока 
такава напротив се адаптират по-добре към различни ситуации и 
проявяват по-висок праг на устойчивост при стрес. Това се 
получава по механизма на влиянието на възприеманата личностна 
ефективност върху усещането за контрол над ситуацията и 
съответно върху емоционалната стабилност [9]. 

 
Цел, Задачи, Хипотези    
 
Цел 
Целта на изследването е да се установи връзката между 

личностните характеристики - локус на контрла, поведение тип А, 
личностната ефективност с равнището  на стрес (източниците на 
стрес) и психичното здраве. 

 
Задачи: 
1. Да се установи връзката между личностни характеристики 

като локус на контрола, поведение тип А и Аз-ефикасност с 
равнището на преживявания стрес. 

2. Да се изследва влиянието на личностната ефективност върху 
психичното здраве като последица от стреса. 

 
Хипотези:  
1. Личностните характеристики като поведение тип А и 

външен локус на контрола ще подсилват  влиянието на стресорите.  
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2. По-високите стойности по скалата за личностна ефективност 
ще влият благоприятно върху преживяването за стрес и върху 
психичното здраве. 

 
Материали и методика 
 
Участници в изследването са 65 медицински специалисти от 

МЦ със стационар „Полимед“ София: 22 мъже и 43 жени възраст 
между 28 и 70 години. Голям процент от изследваните – 72 % са с 
висше образование. Двама от специалистите (3 %) са с научна 
степен, останалите са със средно и полувисше образование. 

Използвана е методиката „Индикатор на професионален 
стрес“ на Cooper , която показва взаимовръзката между стресорите 
от работната среда, личностните особености на изследваните лица, 
използваните копинг-стратегии за намаляване на стреса и въз-
можните последици с потенциално влияние върху здравето и удов-
летвореността от труда. Методиката се състои от 6 въпросника, 
които отчитат удовлетвореността (удовлетвореност от труда и 
удовлетвореност от организацията), оценка на психофизиоло-
гичното състояние от две части - психическо и физическо здраве, 
поведение тип А и локус на контрола, източници на напрежение, 
копинг-стратегии и биографичен въпросник. 

 
Скала за Аз -ефикасност на  Schwarzer 
Инструмента представлява десет айтемен въпросник, измерващ 

генерализираната  личностна ефективност. Адаптиран е на 26 езика 
[10], включително и български. Всичките 10 твърдения са формули-
рани позитивно.  

 
Резултати и обсъждане 
 
При изследването бяха получени много добри коефициенти на 

надеждност на всички въпросници от методиката „Индикатор на 
професионален стрес“: въпросникът, определящ нивата на стреса 
„Източници на напрежение в работата“ е с α = 0,90; удовлетво-
реност от работата – α = 0,72; физическо здраве - α = 0,87;  психи-
ческо здраве - α = 0,67;  локус на контрола - α = 0,78;  поведение тип 
А - α = 0,67 и копинг – стратегии - α = 0,74. Въпросникът за 
личностна ефективност има добра вътрешна консистентност - α – 
0,78. 
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Резултатите показват, че влиянието на пола върху преживя-
ването за стрес е сравнително слабо - жените имат незначително по-
високи нива на стрес от тези на мъжете. 

 
Таблица 1. Равнища на стрес според пола и образованието: 

средни стойности и стандартни отклонения 
 

Стрес N M SD 
Мъж 22 105,9545 37,09 
Жена 43 113,2093 27,72 
Полувисше 16 106,16 31,60 
Висше 48 112,06 32,02 

 
Друг фактор, имащ отношение към разглеждания проблем е 

образованието – служителите с висше образование (72 %) са изло-
жени на по-голям стрес. Това може би се дължи на по-високите 
позиции, които лекарите заемат и съответно по-големите отговор-
ности, които носят. 

За да бъдат анализирани взаимовръзките между личностните 
характеристики: тип А поведение, локализация на контрола и лич-
ностна ефективност и равнището на стреса (оценка на източниците 
на стрес) беше използван корелационен анализ. Данните от него са 
представени в табл. 2. 

 
Таблица 2. Корелационни зависимости  между стрес и 

личностни характеристики 
 Аз-ефи-

касност 
Поведение 
Тип А 

Локус на 
контрола Стрес 

Корелационен 
коефициент 

1,000 -,184 -,148 -,086 

р . ,142 ,240 ,507 

Аз-ефи-
касност 

N 65 65 65 62 
Корелационен 
коефициент 

-,184 1,000 ,129 ,389** 

p ,142 . ,305 ,002 

Поведение 
Тип А 

N 65 65 65 62 
Корелационен 
коефициент 

-,148 ,129 1,000 ,259* 

p ,240 ,305 . ,042 

Локус на 
контрола 

N 65 65 65 62 
Корелационен 
коефициент 

-,086 ,389** ,259* 1,000 

p ,507 ,002 ,042 . 

Коефициент 
на 
Спиърмън 

Стрес 

N 62 62 62 62 
**. Корелацията е значителна – на ниво 0.01  (2-tailed).   
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 Аз-ефи-
касност 

Поведение 
Тип А 

Локус на 
контрола Стрес 

Корелационен 
коефициент 

1,000 -,184 -,148 -,086 

р . ,142 ,240 ,507 

Аз-ефи-
касност 

N 65 65 65 62 
Корелационен 
коефициент 

-,184 1,000 ,129 ,389** 

p ,142 . ,305 ,002 

Поведение 
Тип А 

N 65 65 65 62 
Корелационен 
коефициент 

-,148 ,129 1,000 ,259* 

p ,240 ,305 . ,042 

Локус на 
контрола 

N 65 65 65 62 
Корелационен 
коефициент 

-,086 ,389** ,259* 1,000 

p ,507 ,002 ,042 . 

Коефициент 
на 
Спиърмън 

Стрес 

N 62 62 62 62 
**. Корелацията е значителна – на ниво 0.01  (2-tailed).   
*. Корелацията е значителна – на ниво 0.05 l (2-tailed). 
 

  

 
Както се вижда от таблицата, съществуват значими корелации 

между тип А поведение и равнище на стрес, както и между 
локализация на контрола (външна) и равнище на стрес. Изненад-
ващо не получихме очакваните корелации между Аз-ефективността 
и равнището на стреса. 

Резултатите, свързани с хипотезите бяха получени и чрез при-
лагането на линеен регресионен анализ. Те показват, че взаимо-
връзките между стрес, личностни характеристики и ефикасност са 
сложни и нееднозначни.  

На табл.2 е показано влиянието на локализацията на контрола 
върху стреса. 

 
Таблица 3. Влияние на независимата променлива локус на 

контрола върху стреса 
  B Std. Error Beta t p 

 46.845 16.367   2.862 .006  
 
Локус на 
контрола  

1.627 .409 .451 3.982 .000 

 
Зависима променлива: Стрес 
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Лицата, с вътрешен локус на контрола (с ниски  стойности по 
скалата Локус на контрола) са и по-слабо стресирани, разчитат на 
личните си способности при преодоляване на трудностите в 
работата, за разлика от лицата с външен локус на контрола, които 
разчитат повече на социална подкрепа и външна намеса при 
преодоляване на трудностите.  

Анализът на данните свързан с основната хипотеза, че Аз-
ефективността ще влияе върху  преживяването за стрес показва, че 
като самостоятелен фактор влиянието му е слабо върху въздей-
ствието на стресорите в работата. От друга страна, данните показ-
ват, че личностната ефективност влияе съществено върху психич-
ното здраве (виж табл. 3). 

 
Таблица 4. Влияние на личностната ефективност върху 

психичното здраве 
 Нестандартизирани 

коефициенти 
Стандартизирани 
коефициенти 

t р 

 B SD Beta   
 Аз-ефикас-

ност 
51,302 6,033  8,504 ,000 

  -,403 ,197 -,260 -2,048 ,045 
 
Зависима променлива: психично здраве 
 
Получените данни показват,че по-високите стойности по 

скалата за личностна ефективност допринасят за намаляване на 
степента на влошено психично здраве. 

 
Изводи 
1. Личностовите особености (тип А поведение и локализация 

на контрола) показват взаимовръзки с равнището на стрес. 
Вътрешната локализация на контрола влияе по посока намаляване 
чувствителността към стресогенните фактори. 

2. Изследването показва, че Аз-ефикасността е слаб предика-
тор по оношение на равнището на стреса. Но влияе положително 
върху психичното здраве. 

 
Може да се направи заключението, че ефективността в рабо-

тата е резултат на сложно взаимодействие между различни фактори 
– стресори от външната среда и вътрешноприсъщи на личността.   
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Като задача за бъдещи изследвания може да се очертае 
разширяване на проучваните личностни характеристики като 
например се включи влиянието на големите пет личностни фактора 
(Голямата петорка). 
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ТЕОРЕТИЧНА РАМКА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕ В КЛИЕНТСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
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Резюме: Този доклад предлага анализ и интерпретация на понятието 

психологическия договор в контекста на интердисциплинното хуманитар-
но знание. Психологическият договор е разгледан като рамка за социално 
конструиране на определен тип отношения в организацията. Обосновано е, 
че в това понятие има повече философия, отколкото количесвено измери-
ми релации; затова текстът е с културологична, социално-психологическа 
и организационно-етична насоченост. Основна е перспективата за прила-
гане на морално-философски и социално-философски понятия („уязвимост 
на другия”, „обществен договор”, “справедливост”) към организационната 
реалност, организационното обучение и консултиране. Анализирани са 
възможности за осмисляне и подобряване на отношенията към клиентите в 
рамката на психологическия договор  

Ключови думи: психологически договор, обещание, „вяра в справед-
лив свят”, клиентски отношения, неетично обслужване, доверие. 

 
Аbstract: This paper offers theoretical analysis of the concept of 

psychological contract. An answer to the question why the interest to this notion is 
revitalized in the last years is proposed. Broad interdisciplinary approaches 
through critical survey of recent publications and results from organizational 
training experience are applied in this paper. The psychological contract is viewed 
as a framework for organizations’ social construction. It is argued that in the 
concept development there is more philosophy than formulas, i.e. cultural 
anthropoly, socio-psychology and organizational ethics form important perspecti-
ve in understanding psychological contract. Terms of applied moral philosophy, as 
well as basic social categories are used to frame organizational reality in the 
psychological contract construction (i.e. "Other," "social contract", “face-to-face”, 
and "justice"). The possibilities for understanding and improving customer 
relationships as a type of psychological contract are considered in this paper. 

Keywords: psychological contract, promise, "belief in a just world", client 
relationship, trust, unethical service. 

 
Увод: перспективи на разглеждане 
 
Понятието психологически договор се утвърждава в науките за 

организациите като „инструмент” за осмисляне, сравняване и усъ-
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вършенстване на поведението на служителите. То се оказва удобна 
концептуална рамка, даваща възможности за оптимизиране на 
отношенията на работа. Етическите измерения и философските 
основания на понятието психологически договор са били по-
рядко проучвани в сравнение с мениджърските му аспекти. Предмет 
на осмисляне в този доклад е понятието „психологически дого-
вор” в по-широки перспектива: от гледна точка на моралната 
философия, с препратки към социологическата перспектива (при 
сравнението с метафората обществен договор), към аспектите, 
свързани с организационната етика и управлението на човешкото 
развитие. Текстът, който следва, е „мозаечен”, а интердисцип-
линността и метаанализът са основни методи, очертаващи посоки за 
по-нататъшни изследвания на психологическия договор[1].  

 
1. Психологическият договор в контекста на интердисцип-

линното хуманитарно знание 
 
„Психологически договор” е пример за интердисциплинно 

понятие както с появата си, така и със затихването и възраждането 
на интереса към него в организационните изследвания през по-
следните две десетилетия. Развитието на идеите за психологически 
договор показва, че дисциплинарните граници между психологиче-
ските, антропологическите, етически и социологически „територии” 
в изследванията за човека са подвижни и размити. 

В интердисциплинното хуманитарно знание има разнопосочни 
тенденции: от една страна, чрез стремежа да се пази и развива 
съответната дисциплина се поддържа здравословна недоверчивост 
към подходи и понятия от други съседни социално-хуманитарни 
науки. Съществува известна гилдийна подозрителност на психолози 
към културни антрополози, на експерименталните и емпиричните 
към теоретичните изследвания, на инструменталния подход към 
интеракционистския. Знанието, транслирано и развивано в универ-
ситетите („нормалната наука”, ако употребим израза на Т. Кун) чрез 
докторски тези, чрез публикации и академични курсове поддържа 
тази дисциплинарната обособеност. 

Но същевременно днешната плурализация на университет-
ското образование (например, разнообразието на магистратури с 
психологическа и мениджърска насоченост) поражда изследовател-
ско любопитство към „инструментариума на съседа”. Транс-
ферът на понятия и на метафори е интензивен. Във „високата 
наука” се появяват текстове, израз на размито преливане на идеи от 
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една сфера в друга. Интересен нов пример за това е въвеждането на 
категорията срам и изследването на срама в правните науки [2]. 
Трансферираните понятия могат да привнесат различен прочит 
върху привидно добре изучени феномени. До 70-те години в изслед-
ванията за организационното поведение понятието „организационен 
климат” се е възприемало като достатъчно за изследване на ценно-
сти и отношения в организациите. След появата на парадигмата 
организационна култура през 80-те години на миналия век нараства 
многообразието от нови инструменти за анализ на организа-
ционната реалност. 

В подобен еволюционен интердисциплинен контекст е 
интересна «реконструкцията» на понятието психологически дого-
вор. То се утвърждава в науките за организациите като „инстру-
мент” за осмисляне, сравняване и усъвършенстване на поведението 
на служителите. Конструктът психологически договор се оказва 
удобна рамка, даваща възможност за описание, разбиране, но и за 
оптимизиране на отношения. Философските основания и етически-
те измерения на това понятие по-рядко са били анализирани в 
сравнение с психологическите и мениджърските му аспекти.  

Възможностите за нов поглед към това понятие, появило се 
през 90-те години, са свързани най-малкото със следните нови 
тенценции в сферата на труда и трудовите отношения от пър-
вото десетилетие на 21-ви век: 

• нарастването на усещането на страх от загуба на работа, 
емоционалната несигурност и негативните чувства, свързани с 
труда, заплащането и живота в организациите; 

• поява и увеличаване на относителния дял на т.нар. нетра-
диционна работна сила, неангажирана по осем часа на трудов 
договор само с една бизнес организация; 

• тотална промяна в характера на труда в информационното 
обшество, концептуализирана чрез понятия като виртуална орга-
низация, виртуални екпи, интелигентно работно място и др.; 

• повсеместност на тристранните и многостранните догова-
ряния (с агенции, с трудови посредници за лизинг на персонал и 
др. под.), при които организационните и личните обещания 
стават елемент от изпълнението на самата услуга. 

В подобен социален и пазарен контекст има нужда и евентуал-
на полза от вглеждане в смисъла и преинтерпретиране на понятието 
психологически договор, появило се преди две десетилетия. 
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2. За понятието и термина 
 
Автор на термина психологически договор е Денис Русо, 

професор по организационно поведение и публични политики в 
университета Карнеги Мелън [3]. Под психологически договор се 
разбират както „ментални схеми” на служителя и мениджъра, така и 
отношението на взаимна обмяна между служителя и организацията. 
Това е подразбиращо се отношение, неизразено в официална правна 
писмена форма. Психологическият договор се нарича още псевдо-
договор и имплицитен договор, за разлика от експлицитните 
форми на юридическите (трудовите) споразумения. 

Психологическият договор се основава върху взаимни прино-
си. Но освен баланс между приноси, психологическият договор 
закрепва предимно взаимната размяна на очаквания. Той е 
ориентиран преди всичко към бъдещето. Проспективната насоче-
ност преобладава пред ретроспективната, и в това е една от 
особеностите на този квазидоговор. 

Размяната на разбирания за предполагаеми морални отговор-
ности е важна за етическото съдържание на този тип контракт. 
Психологическият договор се постига чрез преговаряне и догова-
ряне между мениджмънта и служителите в една организация. 
Психологически неговото съдържание е израз на уменията за 
взаимно разбиране, доверие и емпатия. Потребността от подобен 
конструкт е преди всичко управленска: то е аспект от управлението 
на човешкото развитие (а не на човешкия ресурс).  

В този мениджърски контекст възприемаме за уместен един 
по-критически подход към легализма в разбирането на психоло-
гическия договор. Екстраполацията на правни и политически 
препратки, метафори и обобщения за „добри практики” към 
психологическото договаряне в организацията не винаги е уместно 
и ефективно средство. За разбирането на психологическия договор 
са приложими и имат своите предимства аналогиите с покупко-
продажбата, с транзакциите и с процесите на договаряне в 
бизнес отношенията. 

 
3. Обещание, обещаване и психологически договор 
 
Фокусирането върху взаимните очаквания оставя в сянка това, 

че психологическият договор е основан по-конкретно на обещания 
– една по-скоро пренебрегвана перспектива за осмисляне. В осно-
вата на всеки вид договор стои някакво послание-обещание. Какво 
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е обещаването като действие през призмата на моралната 
философия? Кое питане е определящо тук: дали кой на кого или 
какво точно обещава? Какво е общото и различното, когато 
обещаваш и когато подаряваш или кредитираш (доверие)? Дали 
обещаването на онзи, с когото се договарящ, е дължимо поведе-
ние? Този последен въпрос е най-уместен за изясняване на психоло-
гическото договаряне в трудови взаимоотношения. Обещанието е 
поемане на задължение за нещо ново, което преди не е било такова 
(”обещавам да дойда на това заседание”). И то, както и моралната 
отговорност по принцип е „проекция на постъпката в бъдещето” (по 
Ж.П. Сартр). Но има разлика между това да обещаеш нещо „по 
принцип” и „на нещо конкретно”. 

Обещанието не съвпада с декларирането: често ние декла-
рираме, забравяйки, че това послание може да се възприеме като 
обещание. Подобно на преговарянето и пазаренето, обещаването 
е свободно действие. Условията за изпълнението му се променят. 
Спазването на обещанието е важно основание за преценка на 
поведението на субекта, но не е единственото. Правото на грешка 
и на нарушаване на обещание е предимство на психологическия 
договор в сравнение с експицитния. Как другата страна в договар-
янето разбира, че обещаното не се случва? Логиката на предлагане 
и приемане предполага среща, съгласяване и отказ. Какво е отказът 
от психологически договор обаче остава неопределено: тук съгла-
сието не се парафира. Подобни въпроси означават, че в психологи-
ческия договор процесът на обещаването е важен. Той е преди 
всичко процес и начин на водене на диалог в организацията.  

Възприемането на подразбиращи се обещания е в основата на 
психологическото договаряне. Самото назначаване на работа субек-
тивно се възприема като обещание. Изследователите стигат до 
извода, че с течение на времето психологическият договор се 
променя: след около две години работа служителите започват да 
мислят, че те дължат по-малко на работодателя си, отколкото той на 
тях. Тази циклична промяна на възприемане на обещаното в 
психологическия договор е съществена за решенията в управление-
то на човешкото развитие. 

Психологическите договори съдържат елементи на транзак-
ционистките и на релационните контракти. За първите са 
типични кратки срокове и конкретни задължения, а обмяната на 
финансови ресурси е в основата им. За релационистките договори 
са характерни дълги срокове и размити задължения. Ако транзак-
ционистките договори се опират на интереси, то в релационистките 
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се декларира ценността на постигнати вече отношения. Отговор-
ностите в този случай са дифузни и променящи се. Tук не се 
разменят финансови ресурси, а лоялност и неформална принад-
лежност към общност. 

Психологическият договoр се нарушава, когато една от стра-
ните оцени другата като неизпълняваща обещанията си. Наруша-
ването на психологическия договор може да се отнася до сферата 
на: обучението и развитието на работника; компенсациите; издига-
нето по служба; гарантираност на работата; информация за хора 
/колеги/; липса на обратна връзка /с висшестоящите/. 

 
4. Психологически договор и обществен договор 
 
Преди повече от 250 години велик мислител със същата 

фамилия - Жан-Жак Русо - в трактатата си „За обществения договор 
или принципи на политическото право” (1762) е предложил най-
общоприеманата версия за социален договор. Аналогията с послед-
ния е неизбежна при осмисляне на психологическия договор. Нека 
си припомним елементи от социално-историческия конкетст в 
анализа на френския философ, довел до тази жива и устояла на 
времето метафора за обществения договор. 

Според Русо, британците са може би най-свободните хора на 
земята, но британският модел на управление не е най-добрият. За 
разлика от Лок и Хобс, той твърди, че гражданинът не може да 
преследва егоистично интереса си, а да се подчини на закон, 
създаден от гражданството, което действа като колективен 
субект. Така прилагането на закона не е ограничение на личната 
свобода, а създаване на политическото тяло. В ролята си на гражда-
нин човек е приел да бъде ограничен като частно лице и да е част от 
това тяло [4]. Toва разбиране за връзките между индивидуалния и 
колективния субект като тяло е съществено за смисъла на 
метафората за обществен договор. Моделът на социалния договор 
на Ж. Ж. Русо е станал еталон и социална рамка за действия в 
общност на различни равнища на социално действие през послед-
валите столетия. 

Разнообразието от социални договори днес е огромно. Полезно 
е сравнението на психологическия договор с видовете обществени 
договори, отделени и систематизирани по различни измерения. 
Една примерна типологизация се конструира на базата на следните 
четири критерия: 
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• По своя начин на действие договорите могат да са 
формални или неформални, експлицитни и имплицитни, индирект-
ни или директни.  

• По периметър на обхват те са общи или единствени и 
уникални, както и колективни, двустранни или многостранни.  

• По степен на противопоставеност на страните договорите 
могат да са антагонистични, неутрални или солидарни, с различни 
равнища на задължаване и доброволност.  

• По посока на социално въздействие и публична оценка 
(аксеологически) договорите се възприемат като несправедливи или 
справедливи, негативни или позитивни [5]. 

Тези измерения могат да се разглеждат като ориентири и за 
вникване във функциите на психологическото договаряне. Психо-
логическият договор е социалната размяна, чрез която се формира 
организационна „телесност”. Всички служители в една организация 
са в отношения на даващи и получаващи: време, труд, експертиза, 
компетентности и лоялност срещу заплащане, платен отпуск, 
доплащан отдих, детска градина, пенсия и др. ценности (стойности). 

 
5. Психологически договор и уязвимост на другия 
 
Идеята за смислен психологическия договор може да бъде 

интерпретирана чрез философията за човека на Е. Левинас – един 
пример за мислител на 20 век, прозрял отговорностите на Аз пред 
другия. Изкушението за жестокост към другия е разкрито от него 
като елемент от цинизма, хаоса и многого смърт през ХХ век. В 
хуманитарни академични текстове не си припомняме често епизоди 
от биографията на съответния изследовател, свързани с идеите му. 
Но понякога това е полезно за разбиране на самите идеи. Левинас е 
преживял насилието по време на Октомврийската революция, 
възхода на Хитлер и цялата Втората световна война. Роден през 
1906 г. в Литва, той се премества със семейството си в Украйна, 
когато е на десет години. През 1920 г. Левинас е във Франция, в 
Страсбургския университет. Ставайки през 1930 г. френски гражда-
нин, той служи в армията, а от 1939 г. се озовава в немски лагер и е 
подложен на принудителен труд до края на войната. След победата 
разбира, че най-близките му хора са убити. Личните преживявания 
са преформулирани в загрижено питане как се съществува в свят, 
тотално лишен от морал и етика. 
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Човечеството раздава правосъдие с почтеност и често със 
състрадание в свят без вяра, лишен от смисловото си ядро. Разда-
ването на правосъдие се првръща винаги в потенциална викти-
мизация на другия. Левинас въвежда понятието "лице" или 
"лицето на другия" като нещо различно от абстрактното "аз" на 
отговорния субект, който комуникира и диалогизира с други. 
"Лицето идва при нас в своята слабост, без протекции и без 
защита"[6]. Aзът е отговрен преди идването на другия и преди 
срещата с него. С тази изначална предпоставена отговорност пред 
Лицето, другият не е чужденец, към когото ти да си неутрален. Той 
е слаб и предварително дължимата отговорност е признаване на 
тази слабост. 

В много човешки контакти, базирани на неравенство в авто-
ритет, компетентност и власт (като клиентските, административ-
ните, колегиалните отношения) е подходящо да се активира 
подобна нагласа за лице към и пред другия. Разбира се, това става 
чрез личностно саморазвитие и чрез обучение (трейнинг). Другият 
като студент, пациент, обслужван гражданин на гише, колега, 
управляващ изисква предпоставено отношение като „имащ нужда 
да бъде обгрижен”. Тази ориентация е елемент не само на кодекс за 
поведение или етичен кодекс, но и на психологически договор. 

 
6. Психологически договор, „вяра в справедлив свят” и 

„продаване на промяната” 
 
В изследванията на индивидуалното и организационното 

поведение са правени и са се утвърдили различни контрукти, чрез 
които се концептуализира склонността на човека да търси, намира 
жертви, да обвинява другите наоколо за неудачите, нещастията и 
съдбата като цяло. Примери за подобни конструкти са както локус 
(локализация на контрол), така и справедливостта. „Хората имат 
потребност да вярват, че живеят в свят, в който по принцип 
...получават това, което заслужават. Вярата, че светът е справед-
лив... помага на човека да се конфронтира с физическата и социал-
ната среда, сякаш те са стабилни и подредени... Вярата, че светът е 
справедлив, служи на толкова важната адаптивна функция за 
човека, хората изобщо не желаят да се откажат от нея и може да са 
силно притеснени, ако се натъкнат на доказателства, които под-
сказват, че светът всъщност изобщо не е справедлив и подреден”, 
казват авторите на модела „вяра в справедлив свят” Лърнър и 
Милър [7]. 
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Ако човек, метафорично казано, не си е сложил очилата с 
функцията „вяра в справедлив свят” (нека си позволим аналогията с 
очила за някой 3 D филм), тогава приспособяването и оцеляването 
са затруднени. Личността може да постига само краткосрочните си 
цели, живеейки ден за ден в неподреден свят. И половин час без 
съответните очила са голямо изпитание за сетивата.  

Психологическият договор, аналогично на обществения 
договор, хипотетично поддържа вярата в справедливия свят на една 
организационна реалност. 

Интересен е въпросът какво е мястото и ролята на психоло-
гическия договор при възприемането на промяната, на организа-
ционната промяна? Преди всичко, нека тръгнем от допускането, 
че отношението към промяната е отново свързано с модела „вяра в 
справедлив свят” – една хипотеза, която би следвало да се аргумен-
тира и емпирично потвърждава. 

Идеята, която дава опора на това предположение, е следната: 
психологическото договаряне е процес на приемане на промяната, 
а не е само акт на "продаване " (предлагане) на промяна от 
страна на управляващите дадена организация. Често в тълкуването 
и практиките на приемане на психологически договор се подраз-
бира предимно последното предлагане отгоре надолу по организа-
ционната йерархия. В осмислянето на оррганизационната промяна 
като елемент на психологическия договор е наложителен този  език 
на размяната (на транзакциите). 

Степента, до която една промяна може да се "продаде» или да 
се «купи" би следвало внимателно да се обмисля. Начините, по 
които «продаваме» промяна, също са творческа задача. Под "про-
дажба" в случая се имат предвид всички неформални средства за 
сондиране, манипулиране, диалогизиране, общуване. Инициира-
щите и извършващите промяната допускат, че тя трябва да се 
"пласира" на хората в организацията. Така те като че ли те 
«подозират», че никой не би приел доброволно каквото и да е 
нарушение на статуквото. По този път се стига до циментиране на 
едно клише, рядко подлагано на съмнение: човекът е консерватор 
по природа, той е враг на промяната. Подобно предубеждение 
създава друго: никой в организацията не е в състояние ясно и 
открито да обяснява на служителите си каква точно промяна 
предстои; всеки бяга от комуникиране на промяната. 

Предлагането и "продажбата" на организационна промяна 
става по-лесно и бързо, ако се открие и формулира видимата 
краткосрочна печалба (а такава винаги е откриваема за добрия 
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мениджър), заедно с дългосрочните разходи в организацията под 
форма на усилия, обученич, причинении нови ежедневни неудоб-
ства и др. Служителите могат да бъдат измамени в случай, че 
висшестоящите "продават" промяната без информирално и честно 
обяснение на последиците от нея. Това е трудно простимо нару-
шение на психологическия договор. За да не се достига до 
подобен край, е важен въпросът могат ли служителите да се енту-
сиазират от промяната. Психологическият договор включва форми-
рането на взаимни очаквания от ползите от промяната. Хората 
трябва да вярват, че промяната носи нещо добро за тях – това е 
силна «клауза» на един психологически договор. 

Но ако мениджърите много успешно са «пласирали» промяната 
сред хората си, а тя все пак се окаже неуспешна, то тогава служи-
телите биха се чувствали още по-зле; не само поради случилите се 
непредвидими неуспехи, но поради това, че са били лъгани, 
подведени и вкарани в заблуда. В тази ситуация към тях са се 
отнесли като към непълноценни, като към деца, а не като към зрели 
хора. Системното, дозирано информиране за риска от промяната е 
част от психологическото договаряне, нуждаещо се от специфични 
чашества, изразени например с термина прозрачно лидерство и 
управление.  

Психологическият договор е начин на комуникиране на 
промяната, път за осигуряване на ресурса подкрепа и насърчаване 
на поведение, което търси промяна. Защото, както се казва в една 
актуална реклама: „не търси нови посоки на промяна само онзи, на 
когото му е счупен компасът”. В рамките на психологическия 
договор мениджърите имат възможност да информират служите-
лите си за дългосрочни и неочаквани намерения, а служителите 
имат право да недоволстват. Така психологическият договор е 
елемент от процеса на управление на промяната. 

 
7. Психологически договор, доверие и доверителни 

отношения в обслужването 
 
Социалната рамка на психологическото договаряне с клиента е 

специфичен частен случай. Езикът на психологическото договаряне 
започва да се използва широко от организации, предоставящи 
директни услуги и имащи клиенти. „нашето обещание към вас”, 
„ние ви предлагаме следния психологически договор” са фрази, 
формиращи дискурса спрямо клиентите на много хотели (Holliday 
Inn, например), на консултантски и обучаващи фирми и др. 
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организации, които предлагат услуги на граждани. Тук доверието е 
особено важно. 

Доверието и доверителните отношения са основен морален 
ресурс. Моралните ресурси, за разлика от материалните, имат 
свойството да се множат при използване: отзивчивостта ражда 
отзивчивост, грижата – грижовност и пр. Те зависят от силата на 
положителния пример /ролевия модел/, разпръсват се по механизма 
на дара и доброволния жест. Но те са и обект на размяна и предмет 
на продажба, т.е. - договарят се между страните. 

За социолозите [8] доверието е вътрешно присъщо на сложните 
обществени структури като форма на оцеляване в условия на 
неопределеност и риск. То е израз на очакванията за поведението на 
другите в отношенията. Нека разгледаме онези измерения на 
доверието, които са съществени за доверителните отношения в 
обслужването. 

• Първо, доверието зависи от начина, по който клиентът 
възприема заплащането на услугата. В клиента съществува психо-
логическото желание да не свързва същността на услугата със 
сумата, която се заплаща за извършването й. Така по един парадок-
сален начин основата на доверието към извършителя на услугата се 
създава чрез не-свързването й с парите за нея като равностойностен 
еквивалент.  

• Второ, източникът на доверие е не само професионалният 
статус, но и личността на експерта, т.е. демонстрираните личностни 
качества в обслужването. От тук произтича фактът, че отношението 
“професионалист – клиент” е и морално отношение. То е и размяна, 
и даване, жест с елементи на абсолютна доброволност и доброже-
лателност. 

• Трето, доверието е транзитивно, т.е. то се разпростира 
върху репутацията на институция, организация, колегия, гилдия или 
съсловие. Доверието може да бъде пред поставено, степенувано, 
взаимно, то е променящо се състояние. 

• Четвърто, макар и свързани, доверието към дадена органи-
зация /институция/ и към конкретен неин служител, който предоста-
вя услугата, са различни: загубата на едното не води непременно и 
веднага до загуба на второто. 

• Пето, наличието на доверие към представителите на 
обслужваща организация зависи преди всичко от нейните лидери и 
публични лица. И в този случай е в сила “законът за гравитацията”: 
доверието се разпространява от горе надолу.  
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За постигането на доверителни отношения са съществени 
няколко условия (особености), желателни при осъществяването на 
дадена услуга. Разбира се, те се изявяват съобразно нейната специ-
фика на адвокатска, туристическа, медицинска, образователна, 
проектантска, строителна и др. вид услуга. Към особеностите на 
доверителните отношения се отнасят следните: 

• да е осигурено пространство и механизми за задействане на 
правилото за информираното съгласие при осъществяването на 
услугата; 

• да не са накърнени интересите на трети страни при 
извършване на съответната услуга; 

• да има подходяща степен на дозирано присъствие на 
елементи на съвета, консултирането и експертизата като начин 
на извършване на услугата; 

• да бъде гарантирано правото на клиента сам да определя 
елементи на услугата; 

• да има придържане към приемлива форма на конфиден-
циалност; 

• да са налични специфични еталонни личностни качества 
за извършващия съответната услуга.  

Доверието е възможно, ако съществуват елементи на сътрудни-
чество и желание за такова сътрудничество. Последното от своя 
страна възниква при условие, че има взаимен интерес от взаимо-
действие между индивидите, търсещи и предлагащи услугата. 
Всяко доверие е липса на съмнение в лошия резултат от взаимо-
действието, минимум убеденост в добрия развой на това взаимо-
действие. 

Доверието и доверителните отношения са зависими от 
културните разлики. В изследванията са направени опити [9] да се 
обясни развитието на цели региони и държави с характерните за тях 
културни навици, с типичния радиус на доверие към хората, с 
готовността им или нежеланието им да си сътрудничат. За 
културите с широк радиус на доверието често се използва метафо-
рата за Тексаския оптимизъм като израз на висока степен на дове-
рие. Културите с тесен радиус на доверие зареждат междулич-
ностните и деловите отношения с подозрителност и мнителност. 

Съществува ясно разпознаваема биологическа основа на този 
модел на доверителните кръгове. Един учен-естествоизпитател – Л. 
Уотсън – потвърждава убедително, че сходни кръгове съществуват 
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и в природния свят. Според него биологическата парадигма на 
поведение включва три принципа: 

• да бъдеш по-скоро зъл към външни хора; 
• да си добър към своите; 
• да крадеш, когато това е възможно. 
Всички те според Уотсън осигуряват устойчивост и напредък 

на вътрешното ядро /гена/. Ако се приеме смелата, но не и неумест-
на аналогия между “натура” и култура, то разликите в поведенските 
принципи действат и при хората и организациите, като осигуряват 
устойчивост и развитие на вътрешния кръг /ядро/. [10]. Степента и 
формата на проява са различни в културите. Всяка култура развива 
свои  ценности, които са важни за стабилността й в контекста на 
собствената й история и околна  културна и природна среда.  

За разбирането на културната специфика на доверието е от 
значение механизмът, по който личността формира представи за 
себе си и за другия. В съвременните национални и организационни 
култури са се запазили, макар и в нееднаква степен, социално-
исторически детерминирани образци за усвояване на другостта. 
Културният модел на възприемане на чуждия и своя е основопо-
лагащ. Възприемането на обслужвания като чужд или като свой е 
основополагащо в стандарта за добро обслужване. 

Нагласата да се обслужва е различна в различните култури, 
сравнена и по други параметри: има намръщени и усмихващи се 
култури, има култури, в които да служиш не е престижно, а е по-
скоро слугинаж и робство. Има култури, в които голямата разлика 
между “свои” и “чужди” оказва влияние върху стандарта за желано 
добро обслужване. Във всички случаи обаче поведението на клиен-
та се определя от това дали той е удовлетворен от извършената 
услуга. Неговата удовлетвореност е функция на предварителните 
му културно формирани очаквания. 

За да е налице психологическото състояние на удовлетворе-
ност, реалното обслужване следва да надвишава предварителните 
очаквания. Основно умение на предлагащия услуги е умението да 
изслуша клиента. Клиентът има потребност да разкаже своя 
проблем и да бъде чут, като се увери, че правилно се е насочил към 
този човека и тази институция, които са способни да му помогнат. 

Извършващият услугата е онзи, който дава своеобразната 
“социална гаранция” за правилност на избора на клиента. В този 
смисъл могат да се разбират думите на английския социолог З. 
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Бауман за експертната услуга като “есенцията на разпръснатата 
потребност да се довериш”. 

Особен психологически проблем в сферата на някои услуги /в 
гражданско-административните, например/ е т.нар. ефект “не-
хора”. Той се изразява в своеобразното незабелязване и невъзприе-
мане на човека пред теб в процеса на осъществяване на услугата. 
Индивидът е възприеман като фигура, а не като човек или личност. 
Ефектът “не-хора" е своеобразна психологическа реакция на само-
защита от монотонни и слабо индивидуализирани и рутинни 
трудови задачи. Видимото не-забелязване на човека пред теб 
обаче е сериозна бариера пред качественото обслужване. В този 
смисъл си заслужава припомнянето на някои златни правила за 
добро обслужване, част от публичните обещание (договори). 
Такива са например шестте правила за добро обслужване на 
клиента: 

1. Ние не му оказваме услуга като го обслужваме, а Той ни 
прави услуга като ни дава тази възможност. 

2. Той не зависи от нас, а ние зависим от него. 
3. Той не прекъсва работата ни, той е нейната цел. 
4. Той не е външен за бизнеса ни, той е най-важната му част. 
5. Той не е число в мъртва статистика,; Той е същество от плът 

и кръв с чувства и настроения  като нашите. 
6. Той не е някой, с когото да спорим или да побеждаваме. 

Никой никога не печели спор с Клиента. [11] 
 
8. Психологическият договор в комуникациите с клиенти: 

фрагменти от опита на обучение 
 
Психологическият договор е ментален модел, чрез който могат 

да се структурират, разберат и развиват отношенията с клиента в 
предлагането на стока или услуга. В рамките на подобен договор се 
постига определено равнище на доверителни отношения и усещане 
за приемане на другия, за разбирателство между предлагащия и 
купуващия. В специалните изследани са проувани неетичното пове-
дение и елементите на недоверие в отношението между купуваш и 
продавач [12]. Показано е водещото значение на спазването или 
нарушаването на психологическия договор като медиатор за 
постигане на взаимно приемлива или неприемлива етичност на 
отношенията. 

В практиката на организационното обучение могат да се 
използват разнообразни методи за подобряване на отношението към 



 723

клиента. Например, определянето на два вида нагласи – ориента-
цията към клиента и ориентацията към интересите на органи-
зацията беше използвано многократно при обучение на държавни 
и местни административни служители в рамките на курсове към 
Института за публична администрация. При ориентацията към 
клиента преобладава комуникация, ориентирана към консенсус и 
емпатия. При втория вид доминираща е комуникация, ориентирана 
към стратегическите цели на организацията и към нейното добро 
представяне, дори и в ущърб на конкретния гражданин-клиент. 

Психологическият договор между преподаватели и студен-
ти е интересен и твърде специфичен вид клиентски договор между 
членове на особенна - академична - общност. В рамките на обуче-
нието на дисциплините бизнес етика, организационно поведение и 
фирмена култура, преподавани на студенти от бакалавърската и 
магистърската степен на три университета (ТУ - София, СУ «Кл. 
Охридски», НАТФИЗ) се предлага за индивидуална работа и 
групово обсъждане на семинари на следната задача: 

1. Опишете психологическия договор между преподаватели и 
студенти. Какво очакват студентите от своите преподаватели? Да 
бъдат достатъчно подготвени, за да преподават своя предмет?  Да 
оценяват справедливо знанията на студентите? А какво очакват 
преподавателите от студентите? Да се стремят към знания? Да учат 
системно? Да уважават организацията си /университета, факултета, 
специалността/? 

2. Допълнете този списък с други разумни очаквания и опре-
делете кои са взаимните очаквания. Какво е подходящото пове-
дение при нарушаване на някои от тези очаквания? 

Опитът показва, че възможностите да се прилага менталната 
рамка на психологическия договор са разнообразни. Те са на 
границата между организационна психология, организационна 
етика и културна антропология и задават приемлива посока за 
разбиране и управление на деловите отношения.  
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АНАЛИЗ НА ХОМЕОСТАТИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗМА С ЦЕЛ ОБЕКТИВИЗИРАНЕ 

ПОВЕДЕНИЕТО  НА ЧОВЕКА В ЕКСТРЕМАЛНИ 
СИТУАЦИИ – МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

 
Г. Маклаков, П. Гецов 

Институт за космически изследвания и технологии – БАН, 
България, e-mail: office@virtcenterspace-bas.eu 

 
Abstract: Discussed are methods for studying the functional state of the 

body through the analysis of homeostatic control systems that use in Space 
Medicine. It is shown how these methods can be applied to assess the impact of 
external factors on the human psyche that determines its behavior in extreme 
situations. The basic methods for analysis of variation pulsometry data. The 
possibility to use this method for evaluating and monitoring the functional state 
of the human operator in complex man-machine systems.   

Key words: psychology of security, behavior in extreme situations, 
homeostatic systems, variation pulsometry method 

 
1. Увод  
 
В днешно време човек се намира под непрекъснатото въздей-

ствие на външни събития, предизвикващи у него стрес. Принуден е 
да реагира постоянно на фактори от външната среда, дестабили-
зиращи неговото психическо състояние. При възникване на екстре-
мална ситуация поведението на човека трябва да бъде адекватно на 
тази ситуация. 

Ето затова е толкова важна задачата на психологията на 
безопасността да изучава закономерностите за адекватно отразяване 
на опасността и конструктивно регулиране на поведението с цел да 
се съхрани целостта и стабилността на човека  (или на група хора) 
като психологическа система. Разработването на методи и средства, 
с помощта на които да се прогнозира човешкото поведение в 
стресови ситуации, а също така да се предвиди степента на 
правилност на взетите решения е актуална научна задача. Защото не 
е тайна, че неадекватното поведение на човека в екстремални 
условия е най-често разпространената причина за произшествия в 
сложните технологични системи. 

Човешката грешка в космическия и  авиационния отрасъл има 
особено висока цена. Тук за предотвратяване на произшествия и 
повишаване нивото на безопасност на полетите е безусловно 
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необходим качествен подбор на персонала. Също така е изклю-
чително важно обаче за контрол на психофизиологичното състоя-
ние на този персонал и за прогнозиране на неговото поведение в 
екстремални ситуации да се използват ефикасни съвременни 
методи. Разработването на такива методи се затруднява поради 
влиянието на широк спектър причини, обуславящи психоемоцио-
налната неустойчивост на човека и съответно определящи адек-
ватността на неговото поведение в екстремални условия. Обектив-
ното оценяване на влиянието на външните фактори върху психиката 
и физиологичните структури на организма си остава и в днешно 
време една от най-актуалните и сложни задачи на психологията. 

Обективното диагностициране на психоемоционалното състоя-
ние е важно и за разработването на оптимални схеми за рехабили-
тация и профилактични дейности, предназначени да стабилизират 
емоционалното състояние на операторите на сложни системи.  

Именно това прави особено актуална задачата за разработва-
нето на методи, които обективно да оценяват влиянието на външ-
ните фактори върху психиката на човека и физиологичните 
структури на организма, определящи човешкото поведение в 
сложни екстремални ситуации.  

 
2. Структура на хомеостатичните системи на управление 

на човешкия организъм 
 
Проблемът за оценяване влиянието на външни фактори върху 

психиката на човека и физиологичните структури на организма с 
успех може да бъде решен, като се използват постиженията на 
космическата медицина [1-3].  

В резултат на многогодишни изследвания в нейните рамки е 
разработена нова концепция за оценяване и прогнозиране състоя-
нието на здравето на членовете на екипажа по време на продъл-
жителни космически полети. Тази концепция, основана на теорията 
за адаптацията и учението за хомеостазата, е реализирана в конкрет-
ни технологии за изследвания, които активно се прилагат не само в 
космическата медицина, но и в здравеопазването. С успех се 
използват новите технологии днес на международната космическа 
станция (експериментите “Пулс”, “Пневмокард”, “Сонокард”, 
“Резерв”).  

Процесът на адаптиране на организма към условията на среда-
та завършва с определен  изход. Ако действащият фактор не е голям 
по сила или въздействието му е било краткотрайно, организмът - 
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при относително неголямо напрежение в механизмите за регулация 
– може да запази удовлетворителна адаптация, т.е да съхрани своята 
оптимална настройка. При такова ниво на адаптация човек, попад-
нал в екстремална ситуация, е способен да взема адекватни решения 
за излизане от тази ситуация. В случай на въздействия с изключи-
телна сила или с голяма продължителност в регулаторните системи 
възниква ясно изразено напрежение То е потребно за мобилизиране 
на функционалните резерви на организма и включване на съответ-
стващи защитни приспособления, които осигуряват необходимия 
краен ефект. Пренапрежението в системите за регулиране може да 
доведе до срив  в адаптирането, съпроводено с изменение в нивото 
на функциониране на основните системи на организма, водещо до 
неадекватно реагиране на човека в екстремална ситуация. Способ-
ността на организма да се приспособи към новите условия, т.е. него-
вите адаптационни възможности, зависят от запаса на функцио-
налните му резерви (в това число и психически), от възможността 
му своевременно да мобилизира тези възможности и с това именно 
да  предотврати изтощаването на регулаторните механизми. 

Поведението на човека в екстремална ситуация предлагаме да 
се оценява по степента на адаптация на неговите психосоматични 
структури  към условията на средата. 

Да разгледаме този процес по-подробно. Адаптационно-при-
способителната дейност на цялостния организъм – това са следващи 
непрекъснато един след друг преходни процеси, изискващи опреде-
лено напрежение на регулаторните механизми. Едновременно в 
организма се осъществява и поддържане на равновесие (хомео-
стаза) както между различните функционални системи, така  и 
вътре в тях. Този процес е свързан с осигуряването на постоянна 
синхронизация на колебанията в различни звена на системата  на 
управление и  изисква загуби на енергия и информация. Определена 
степен на напрежение е необходима за поддържане на състояние на 
средна, нормална, жизнена дейност на организма както в условията 
на относителен покой, така и при обикновена дейност. Когато към 
организма са предявени по-сериозни изисквания, особено в случай 
на субекстремни и екстремни въздействия, встъпва в действие 
механизъм, осигуравящ общата неспецифична реакция на организ-
ма – общ адаптационен синдром с включване на съответни звена за 
регулация. 

Едно от тези звена е вегетативната нервна система. Тя осигу-
рява тясна взаимосвързаност на всички органи и тъкани на организ-
ма. По веригата еферентни нерви до органите се разпространяват 
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сигнали за осъществяване на изменения в тяхното състояние, а по 
системата аферентни нерви се осъществява контрол над това 
състояние. Сърцето, съдовата система, кръвта, лимфната и ендо-
кринната система затварят веригата на управление и образуват с 
централната нервна система комплекс за обратна връзка. Това 
мултипараметрично взаимодействие на системите се разпростра-
нява върху всички показатели  на вътрешната среда на организма, 
осигурявайки неговото динамично  постоянство (хомеостаза).  

Сърцето, като компонент на мултипараметричното взаимодей-
ствие, реагира на всякакви изменения на хомеостазата, а неговите 
физиологични показатели могат обективно да отразяват състоя-
нието на организма. Изменението на ритъма на сърцето е универ-
сална оперативна реакция в отговор на каквото и да било 
въздействие, идващо от външната среда. 

Днес един от най-информационните методи за изследване на 
функционалното състояние на организма чрез оценяване на хомео-
статичните системи за управление се явява методът на вариацион-
ната пулсометрия (анализ на вариабилността на сърдечния ритъм – 
ВСР).  

За показване зависимостта между вълновата структура на 
ритъма и анатомо-физиологическата структура на организма ще 
разгледаме йерархичната структура на системата на управление на 
сърдечния ритъм. Като изхождаме от общоприетия в медицинската 
кибернетика подход, такава система на управление трябва да 
включва последователни нива на хуморална, хормонална, вегета-
тивна и централна (кората на главния мозък)  регулация (фиг.1).  

 

 
 

Фигура 1. Двуконтурна система на управление на сърдечния ритъм 
(S - симпатична нервна система;  V - вагусов нерв) 
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На тези нива съответстват определени анатомо-физиоло-
гически структури: 

подкорови нервни центрове, осигуряващи вегетативната 
хомеостаза: 

висши вегетативни центрове, осъществяващи уравновесява-
нето на хуморално-хормонално-вегетативните звена на управление 
под контрола на главния мозък; 

централна нервна система, координираща всички процеси на 
управление в организма в съответствие с условията на околната 
среда. 

При оценяване на вариабилността на сърдечния ритъм ще 
приемем следните допускания, обосновани от Р.М. Баевский [4, 5 ]: 

– по-високите нива на управление се разглеждат като 
инхибитори на активността на по-ниските нива; 

– периодът на изменение на сърдечния ритъм се свързва с 
нивото на управление: колкото по-дълъг е периодът, толкова по-
високо е нивото на управление. 

По такъв начин, изхождайки от приетите допускания, реакция  
на организма на човека на външните въздействия се явява измене-
ние на сърдечния ритъм. При оптимално регулиране управлението 
се извършва с минимално участие на високите нива, при неопти-
мално управление е необходимо активизирането на все по-високи 
нива на управление. Или, с други думи, в състояние на покой 
управляемият контур работи в автономен режим, който се 
характеризира с наличие на изразени дихателни колебания в 
продължителността на кардиоинтервлите. Когато на входа на 
системата се подаде смущение, този контур започва да работи в 
принудителен режим, определян от параметрите на управляващия 
контур. Синусовият възел, вагусовите нерви и тяхният център в 
продълговатия мозък се явяват работни елементи на контура за 
автономна регулация на сърдечния ритъм. Когато всички централни 
влияния на синусовия възел липсват (състояние на дълбок сън, 
наркоза), се регистрира ритъм с минимално разпръскване (диспер-
сия). В случай на тежка черепно-мозъчна травма разпръскването 
практически е равно на нула. Системата  работи в  режим на 
компенсация на отклоненията (в отговор на външното смущаващо 
въздействие в автономния контур се осъществява процес на 
саморегулация).  

Централният контур се явява управляващ и може условно да 
бъде представен като състоящ се от три нива (фиг. 1): 
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• ниво А съответства на процесите на управление, оосигу-
ряващи преустройването на функционалната дейност на организма, 
свързано  с изменените условия във външната среда; 

• ниво Б съответства на процесите на управление, оосигуря-
ващи хомеостатичното регулиране на взаимодействията на 
различни физиологични системи в организма; 

• ниво В съответства на процесите на управление, осигурява-
щи уравновесяване на различните параметри вътре в отделните 
системи. 

 
Да разгледаме по-детайлно функционирането на посочените 

нива. 
Ниво В на централния контур на управление на сърдечния 

ритъм е вътресистемен. Функционално и анатономически той пред-
ставлява единно цяло с нервни структури, участващи в автономното 
регулиране. Към това ниво се отнасят вазомоторните центрове, 
осигуряващи локално и общо приспособяване на съдовата система 
към измененията в параметрите на хемодинамиката. Това равнище 
отразява приспособителната работа на нивото на вътресистемното 
регулиране, на което се осъществява търсене на оптимални съотн-
ошения между входящия и изходящия поток на кръвта и работата 
на сърцето. 

Ниво Б на централния контур на управление на сърдечния 
ритъм е свързан с междусистемния хомеостатичен механизъм. 
Неговата работа се отразява като изменения на сърдечния ритъм с 
период от няколко минути до няколко часа. 

Ниво А на централния контур на управление на сърдечния 
ритъм показва взаимодействието на организма с външната среда. 
Работата на това ниво се проявява в преходни процеси, обусловени 
от въздействието на различни фактори (физическо натоварване, 
психическо натоварване, изменение на температурата на въздуха, 
съдържание на кислород във въздуха и др.). 

 
3. Метод на вариационната пулсометрия за анализ на 

хомеостатичните системи 
 
Както вече беше отбелязано, един от ефективните методи за 

анализ на хомеостатичните системи за управление е методът на 
вариационната пулсометрия (ВП). Този метод за първи път е 
приложен в космическата медицина за определяне функционалното 
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състояние на космонавтите, работещи на орбита [3], където са осо-
бено високи изискванията към информативността на използваните 
методи. Теоретичните основи на този метод са заложени от  В. В. 
Парин, Р. М. Баевский., А. Д. Воскресенский, О. Г. Газенко, О. Г. 
Егоров и др. [1 - 3] още през 1962 г. 

Методът на ВП е основан на разпознаването и измерването на 
времевите интервали между R-зъбците (RR-интервалите) на елек-
трокардиограмата (ЕКГ), изграждането на серия от RR-интервали и 
последващ анализ с различни математически методи. 

Ценността на ВП се състои в обективното оценяване на 
състоянието на хомеостазата на организма чрез анализ на тонуса на 
симпатичната нервна система и парасимпатичните  отдели на 
вегетативната нервна система, определяне  степента на напрежение 
в регулаторните механизми и степента на адаптация на организма 
към външните въздействия. 

Анализирайки съвременните публикации, можем да изброим 
областите на използване на методите на ВП, представляващи 
интерес за психолозите,  и указания  за тяхното прилагане: 

– оценяване на равнището на стрес и степента на напрежение 
на регулаторните системи при екстремални въздействия върху 
човека; 

– прогнозиране на психическите реакции на човека в екстре-
мални ситуации; 

– оценка и контрол на функционалното състояние на човека-
оператор на сложни ергатични системи; 

– разработване на оптимален план за лечебно-профилактични 
дейности за стабилизиране на емоционалното състояние на хора, 
преживели екстремални ситуации; 

– прогнозиране на функционалното състояние при професио-
нален подбор на оператори за ергатичени системи за управление; 

– обективизация на реакциите на човека при въздействие на 
деструктивни фактори (електромагнитни полета, интоксикации и 
др.), предизвикващи дестабилизация на психическото състояние;   

– избиране на оптимална медикаментозна терапия за стабили-
зиране на емоционалното състояние на хора, преживели екстре-
мални ситуации. 

Методите на анализ на динамичните редове на кардиоинтер-
валите могат да бъдат разделени на визуални и математически, като 
се очертават три големи групи: 

– изследване на общата вариабилност (статистически метод 
или времеви анализ); 
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– изследване на периодичните компоненти на  ВСР (честотен 
анализ); 

– изследване на вътрешната организация на динамичния ред на 
кардиоинтервалите (автокорелационен анализ, корелационна рит-
мография, методи на нелинейната динамика). 

 
Нека разгледаме основните методи за  анализ на ВП. 
Статистически методи. Статистическите методи се прилагат 

за непосредствена количествена оценка на ВП в изследвания 
интервал от време [4]. При тяхното използване кардиоинтерва-
лограмата се разглежда като съвкупност от последователни времеви 
интервали RR. За характеристика на такъв динамичен ред 
обикновено се използват следните показатели: SDNN (показател на 
вариабилността интервалите RR), RMSSD (стандартно отклонение 
на средните значения SDNN),   CV (коефициент  на вариациия) и др. 

Геометрични методи. Същността на този метод се състои в 
изучаване на закона за разпределение на кардиоинтервалите като 
случайни величини [4, 7]. При това се създава хистограма на 
разпределението на кардиоинтервалите и се определят основните й 
характеристики: Мо (мода), АМо (амплитуда на модата), ВР 
(вариационен размах).  

По данните от вариационната пулсометрия обикновено се 
изчислява индексът на напрежение на регулаторните системи или 
стрес-индексът: Ин=АМо/(2Мо•ВР). 

Западноевропейските и американските изследователи използ-
ват апроксимация на кривата на разпределение на кардиоинтер-
валите като триъгълник и изчисляват т. нар. триъгълен индекс TINN 
(triangular interpolation of NN intervals). 

Автокорелационен анализ. Изчисляването и конструирането 
на автокорелационната функция на динамичния ред на кардиоин-
тервалите е насочено към изучаване на вътрешната структура на 
този ред като случаен процес [4-6].  Автокорелационната функция 
представлява диаграма на корелационните коефициенти, получени 
при последователно изместване на анализирания времеви ред с едно 
число по отношение на неговия собствен ред. 

Корелационна ритмография (скатерография). Същността на 
метода на корелационната ритмография се състои в графично 
изобразяване на последователни двойки кардиоинтервали (преди-
шен и следващ) в двуизмерна координатна равнина [5, 7, 8]. При 
това по оста на абсцисата се нанася значението  Rn, а по оста на 
ординатата – значението Rn-1. Диаграмата и областта на точките, 



 733

получени по този начин («петна” на Пуанкаре или Лоренц), се 
наричат корелационна ритмограма или скатерограма (scatter—
разпръскване).   

Спектрални методи за анализ на ВСР [4, 5, 8]. Прило-
жението на спектралния анализ позволява количествено да бъдат 
оценени честотните компоненти на колебанията в сърдечния ритъм 
и нагледно чрез графика да се представят съотношенията на различ-
ните компоненти на сърдечния ритъм, отразяващи активността на 
определени звена на регулаторния механизъм. 

При спектралния анализ на ВСР голямо значение има обемът 
на анализираната извадка. При кратки записи (до 5 мин.) се откроя-
ват три главни спектрални компонента, съответстващи на диапа-
зоните на бавни вълни. В западната литература съответстващите 
спектрални компоненти се наричат високочестотни (High Frequency 
— HF), нискочестотни (Low Frequency — LF) и много 
нискочестотни (Very Low Frequency — VLF). 

Цифрово филтриране. Методите за цифрово филтриране са 
предназначени за бърз анализ на кратки участъци от ЕКГ (по-малки 
от 5 минути) и позволяват да се даде количествена оценка на 
периодичните компоненти на ВСР [4, 5]. 

Методи на нелинейната динамика. Разнообразните влияния 
върху ВСР, включително  и върху неврохуморалните механизми на 
висшите вегетативни центрове, обуславят нелинейния характер на 
измененията на сердечния ритъм, чието описание изисква използва-
нето на специални методи [4].   

За да се опишат нелинейните свойства на вариабилността, са 
прилагани сечението на Пуанкаре, клъстерен спектрален анализ, 
графики на аттрактора, сингулярно разложение (декомпозиция), 
показателите на Ляпунов и др. Тези методи днес представляват 
предимно изследователски интерес, тъй като използването им е 
ограничено. 

 
4. Ентропийно-информационнен метод за анализ на 

хомеостатичните системи 
 
Един от най-ефективен метод за анализ на хомеостатичните 

системи за управление е ентропийно-информационнен метод [9, 
10]. Тази методът се реализира по пътя на комплексна оценка за 
устойчивостта на хомеостазата на организма въз основа на разглеж-
дане показателите на централната и регионалната хемеодинамика с 
оглед риологичните характеристики на кръвта и еластичността на 
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стените на различни сегменти от кръвоносните съдове. По 
получените параметри определяме степента на неопределеност във 
функционирането на биосистемите чрез използването на шенонов-
ското определение за ентропия.  

Като изходни данни се използва  реоенцефалограма, по която 
се определя чрез известните формули от теорията на информацията 
максималното Hmax, фактическото (текущо) Ht  и относителното 
значение НО на ентропия на биосистемата. 

В основата на метода стои фактът, че приемането и 
обработването на информация у човека се осъществява с помощта 
на универсалния код  на р-пропорциите (р-кодове на Фибоначи),  в 
чиято основа лежат параметрите на "златното сечение". Именно с 
помощта на такъв код се осигуряват оптимални параметри на 
хомеостатичните системи, управляващи организма. По този начин 
нивото на хармоничност във функционирането на биосистемите е 
целесъобразно да се оценява с помощта на параметрите на  "злат-
ното сечение". И така, постулира се следният израз: «в общия слу-
чай максималното (Hmax) и текущото (Ht ) значение на ентропията 
на биосистемата трябва да се отнасят едно към друго чрез 
инвариантите на златното сечение». Ако представим значението на 
параметрите на златното сечение във вид на действителните корени 
Х1, Х2, ..., Хр+1 (р>0) на уравнението: Хр+1 +  Хр = 1, то съот-
ношението между максималното и текущото значение на ентро-
пията ще се изрази във вида:  

Ht=ℜ( Х1, Х2, ..., Хn) Hmax  ,    
където ℜ - опeратор на множество решения на изходното урав-
нение. 

В най-простия случай (р=1) могат да се използват следните 
значения на параметрите на "златното сечение": 0,618 и 0,382. 

Степента на отклонение на реално функциониращата хомео-
статичнита система от нейното хармонично състояние се оценява с 
помощта на показателя за информационна балансираност (S):   

S=1 - ABS(Н0 - 0.618) / 0.618     (0≤S≤1),  Smax=1 при Н0=0.618 
Интензивността на абсолютното (Uabs) и относителното (U0) 

информационно въздействие предлагаме да се определя по форму-
лите: 

U0=(H0
(K) -H0

(H))/H0
(H) ;  

Uabs=(Habs
(K) -Habs

(H))/Habs
(H) , 
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където индексите К и H характеризират съответно крайното и 
началното значение на ентропия на системата (след и до въздей-
ствието).   

Методите за анализ на хомеостатичните системи на управление 
на организма могат с успех да се използват както за прогнозиране 
на поведението на човека в екстремални ситуации така и за разра-
ботването на оптимален план за лечебно-профилактични дейности 
за възстановяване на неговото емоционалното състояние [11].    

 
5. Извод 
 
За да дадем най-пълна и адекватна оценка за степента на 

влияние на външните фактори върху човека, предлагаме да анали-
зираме функционирането на хомеостатичните системи за управле-
ние на организма.  

Показателите на хомеостатичните системи за управление на 
организма с успех могат да се използват за оценяване влиянието на 
външните фактори върху психиката на човека, определяща неговото 
поведение в екстремални ситуации. Тези показатели позволяват да 
се осъществява ефективна диагностика на психоемоционалното 
състояние на операторите на сложни технологични системи за 
управление. 

Едни от най-ефективните методи за анализ на хомеостатичните 
системи за управление на организма с цел обективизиране поведе-
нието на човека в екстремални ситуции са методът на вариацион-
ната пулсометрия и ентропийно - информационният метод. Тези 
методи може с успех да се използват за оценка и контрол на 
функционалното състояние на човека-оператор на сложни ергатич-
ни системи за управление; за прогнозиране на психическите реак-
ции при екстремални ситуации; за разработването на оптимален 
план за лечебно-профилактични дейности за стабилизиране на емо-
ционалното състояние на хора, преживели екстремални ситуации. 
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Резюме: Синдромът бърнаут е професионален феномен, при който  

последствията са свързани с работата,  но оказват значимо влияние и върху 
психосоматичното състояние на работещите. Настоящото изследване тър-
си отговор на въпросите: кои са факторите-модератори влияещи върху 
появата и развитието на синдрома бърнаут при социалните работници, кои 
параметри на  социалните условия на труд  създават  бърнаут. 

Ключови думи: модератори и източници на бърнаут, социални 
условия на труд, параметри на проява на бърнаут  

 
1. Увод 
 
Равнището на бърнаут при социалните работници нараства 

значително през последното десетилетие. Най-чести причини за 
това от една страна са промяната в характера на асоциалното 
поведение на клиентите в посока на увеличаване и усложняване, а 
от друга - повишените изисквания, предявявани от страна на 
обществеността, въвеждането на нови професионални стандарти 
(европейски и световни).  Бърнаут-синдрома най-често се  появява 
сред индивиди ангажирани в обслужването на хора или помагащите 
професии, вероятно поради стреса, асоцииран със социалните 
взаимодействия между помагащ и рецепиент. За никого не е тайна, 
че  професията на социалните работници се класифицира като една 
от стресовите, а служителите попадат в категорията на  застрашени 
от неблагоприятните последствия на стреса. Това задължава 
психолозите да предоставят необходимата информация и набор от 
услуги, чрез които да подобрят ефективността на професионалното 
функциониране на социалните служители.  

В нашата страна изследвания на синдрома бърнаут има в 
сферата на здравеопазването, образованието и социалната сфера. 
Настоящото изследване е опит да установи значимостта на модера-
торите и социалните условия на работното място при появата и 
развитието на синдрома бърнаут в дейността на социалните 
работници.  
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2.Теоретични основи на изследването 
2.1.Източници и модератори на бърнаута   
Възникването на синдрома „бърн аут” е обусловено от 

същността на работата. Според Ценова той е един професионален 
феномен, при който последствията са свързани с работата, но 
проблемите могат да се пренасят и в личния живот.[10] Този 
синдром се отнася най-вече до професии изискващи тесен контакт и 
съвместни действия с други хора. Това не е стрес сам по себе си, а 
резултат от хроничен стрес, породен от отношението „помагащ-
зависим”. За възникването му роля играят както  факторите на 
средата, така и субективното възприятие на тази среда от индивида. 
Като фактори – медиатори в този процес се явяват знанията, 
способностите, типа личност, наличната социална подкрепа,  
индивидуалната предразположеност и други. Към индивидуалните 
фактори бихме отнесли емпатията, чувствителността, хуманността, 
идеализма, ориентацията на мисленето към другите, тревожността, 
интроверсията, склонност към свръх-идентификация с другите, 
зависимост от самооценката, чувство за дълг и др.  

Според редица изследователи, водещи фактори при възникване 
на бърнаут синдрома, са преди всичко условията на труд. Тези 
фактори могат да се разделят на общи и специфични  за дадена 
професия [5]. 

– Общи фактори: за всички социални професии, при които 
стресори се явяват прекалено дългото работно време, различията в 
разбирането на обществото за същността на работата, липсата 
на достатъчно и своевременно предоставяне на информация, лип-
сата на автономност, потребностите на клиента, недостатъч-
ната подготовка, разногласията в организацията. Състоянието на 
„бърнаут” води до влошаване на качеството на обслужването и е 
важен фактор за текучеството от работното място, отсъствията от 
работа, желанието за смяна на професията и ниския трудов морал.  

– Външни фактори: специфичните условия на труд, свързани 
с напрежение, настъпилите необратими процеси в соматичното и 
психическото състояние на лекуваните болни, високата отговор-
ност, дефицита на информация, или налична дезинформация, 
техническа, фармакологична и други. Не обезпечеността на дей-
ността, опасността от заразяване при болни или застрашаване на 
живота от извършители на престъпления или остри гневни реакции 
на недоволни клиенти или техните близки или лица лишени от 
свобода, от бюрократични и политически принуди и множество  
други  също се отнасят към тази група фактори. 
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– Вътрешни фактори: недостатъчна подготовка и формира-
на готовност за труд в субектите на дейността, разминаване 
между техните очаквания и реалните възможности за постигане 
на успех, търсене на причините при неуспех главно в другите, в 
обстоятелствата (екстерналният тип локализация на контрола), 
слаб тип нервна система, емоционално лабилен тип личност, 
преживяване на голяма отговорност за другите .  

Синдромът „бърнаут" се диференцира особено ясно при 
професионалисти, които се стремят да потиснат собствените си 
чувства и устойчиво формирани психични нагласи, в желанието си 
да осъществят ефективно дейността си, независимо от всички 
възпрепятстващи фактори – хора, които се стараят да разбират, без 
да осъждат (близки, роднини), да помагат, колкото и докато могат, 
да съпреживяват с жертвите на болест, на насилие, да продължават 
борбата с престъпността, независимо от относително ниската ефек-
тивност. Изследвани са параметрите ”честота на проявата” и „сила 
на проявата” на бърнаут. Силата на проява е определена от интензи-
тета на  преживяването на синдрома бърнаут в конкретните  усло-
вия на труд. Честотата на проява на бърнаут изразява повторяе-
мостта на преживяването в определени времеви интервали. 
Изследвайки проявата им при социалните работници  в различни 
условия на труд конкретизираме влиянието на отделните фактори-
модератори от тези условия  върху бърнаут като цяло и върху 
неговите компоненти- емоционално изтощение, дехуманизация и 
намалена работоспособност. 

 
2.2. Социални условия на труд  
Русинова определя психологични аспекти на условията на труд 

включвайки като параметри физическите условия на труд, социал-
ните фактори и организационните фактори, които  подлежат на 
анализ и контрол [6]. 

Като област на въздействие и контрол физическите условия на 
труд отдавна са ясно определени. За тях съществуват хигиенни 
норми, методи и ред за измерване, правила и отговорности при 
неспазването им. Съществени параметри в тях са физическите и 
химическите вредности на работните места.  

Въздействие върху психичното състояние имат и социалните 
фактори, в които се включват: взаимоотношенията на  работното 
място, стила на ръководство, конфликти и сътрудничество, степен 
на съвместимост и отговорност в екипите. 
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От организационните фактори най-изявена връзка с психич-
ното състояние на работещите имат режимите на труд, планира-
нето и контрола, оценяването и стимулирането. 

 
2.3. Предпоставките за поява на бърнаут в дейността на 

социалните работници могат да бъдат систематизирани в три  общи 
категории: 

- условия на труд - рисковите социални условия на работна 
среда (работното място) при проверките из кварталите и селата, 
липсата на нова, съвременна и ефективно работеща техника, из-
ползва се недостатъчна и стара техника, допълнителни денонощни 
ангажименти в извън работно време, които не се заплащат или 
компенсират, липса на ергономични норми на труд, лимитиране на 
основните разходи в  социалната дейност и необходимостта с лични 
средства да се осигуряват консумативи. 

- организация на работата - продължителността на действа-
щата връзка на социалния работник с клиентите, дори извън 
работно време честата  промяна на нормативната база, с която се 
работи, трудово натоварване, недостатъчен брой  служители за 
постоянно увеличаващия се обем от работа, работа, включваща и 
допълнителни ангажименти по проектите изпълнението  на задачи, 
които са доказано безсмислени, но поставени „ отгоре”, внезапно  
възникнали случай, на които трябва да се реагира за 24 часа, 
липсата на синхрон на поставените изисквания от прекия ръко-
водител и ръководителя на дирекцията, непрекъснато постъпващи 
нови изисквания свързани с увеличаване обема на задължителната 
документация, ограничения на социалните придобивки. 

- особености на клиентите-манталитета и неадекватните реак-
циите на част от клиентите, работа с хора със психични 
заболявания, мизерията, която констатират при проверките 

 
3. Емпирично изследване 
 
Настоящото изследване има за цел да разкрие влиянието на 

факторите - модератори от социалните условия на труд, за възник-
ването на синдрома бърнаут при професионалистите в сферата на 
социалното подпомагане. 

Хипотезата на  изследването е обвързана с твърдението, че 
при социалните работниците възникването на бърнаут е определено 
от организация на работата, безопастността, хигиената и условия на 
труд, заплащането и стимулирането на труда, стила на ръководство 
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в организацията, взаимоотношенията на работното място и 
образованието. 

Обща характеристика на извадката: Обхваща 150 лица 
работещи в сферата на социалното подпомагане в област 
Хасково на възраст от 20 до 59 години (М=38,5). Жените доми-
нират (N=141), лицата с висше образование(N=114), трудов стаж  
6-10 г. (N=80) и изпълнителите (N =121). 

Методиката  на изследването е представена от:   
[12] Методика за анализ на организацията на работата с 

персонала и условията на труд с автор В. Русинова, П.Петров, С. 
Жильова.  

[13]  Методика за изследване на бърнаут синдрома разработена 
от Маслач и Джаксън (Мaslach Burnout Inventory-MBI), адаптирана от 
Б.Ценова.  

3. Методика на изследване на честотата и силата на бърнаут, 
модификация на методиката на Маслач от В.Русинова - „Въпросник – 
Б”. 

 
4. Резултати и обсъждане 
 
Приложихме методиката за анализ на организацията на 

работата с персонала и условията на труд. Резултатите от трите 
измерения в първия раздел - позитивни и негативни характе-
ристики на съдържанието на работата, изисквания на работата 
и обща оценка на работното място са с високи стойности. След 
като съпоставихме негативните характеристики с положителните 
получихме изразени по-високи стойности на позитивните харак-
теристики. По-високите стойности по подскалите на използваната 
методика определиха добра оценка на характеристиките и съдържа-
нието на работата. 

Измеренията на вторият раздел на методиката по оста-
налите десет подскали оценихме чрез средните стойности и 
стандартни отклонения сравнени с теоретичните стойности. Сред-
ните стойности  получени от емпиричните данни са над теоретичен 
бал  по подскалите: „Контрол и отчетност на работното място”, 
”Безопасност, хигиена и условия на труд”, „Взаимоотношения на 
работното място - обща скала”, ”Характеристика на прекия ръко-
водител”, „Заплащане и стимулиране на дейността”. Получените 
резултати по подскалата „Взаимоотношения на работното място - 
обща скала” са високи (M=27,76), а при другите три подскали 
определящи взаимоотношенията с колеги, администрацията и ръко-
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водството са ниски. Вероятно за изследваните лица взаимодей-
ствията особено с администрацията не влияят пряко върху со-
циалната работа, защото в този отдел се уреждат трудово-правни 
въпроси, решаването, на които изисква и мнението и решението на 
ръководството. Служителите  рещават такива въпроси няколко пъти 
в годината, не ежедневно, което определя ограниченост на контак-
тите. Взаимотношенията с колегите са с по-високи стойности от 
посочените две подскали, защото социалната работа изисква ежед-
невно взаимно сътрудничество и взаимопомощ между отделните 
служители. Изследваните лица са предпочели да оценят по-високо 
взаимотношенията на работното място без да ги дефиренцират  по 
групи. 

Използвахме методиката на Маслач-Джаксън за изследване 
на бърнаут адаптирана от Б. Ценова и „Въпросник Б“ - методика за 
изследване на честотата и силата на бърнаут, модификация на 
методиката на Маслач създадена от В.Русинова. Чрез прилагане на 
статистическия описателен метод-кростабулация се установи, че 
компонентите на бърнаут са изявени в изследваната група на социал-
ните работници. Ниските стойности на бърнаут са получени при  при 
30,6 % от тях. Предполагаме, че те са успели да се справят с влия-
нието на бърнаут, чрез прилагането на различни стратегии за спра-
вяне. Получените високи и средни стойности на проява на бърнаут 
при 69,4% от изследваните лица са основание да допуснем, че при  
социалните работници се проявява синдрома бърнаут. 

Установихме, че бърнаут се проявява при социалните работ-
ници не само с различни стойности ,но и в различна степен при 
компонентите му - „Емоционално изтощение“, “Дехуманизация“ и 
„Намалена работоспособност“. С най-високи стойности са „Нама-
лена работоспособност” и „ Дехуманизацията”. Емоционалното 
изтощение е процес, който възниква в резултат на претовареност и 
на преживяни емоционални искания на другите и човек се чувства 
изчерпан и в невъзможност да продължи работата си. Това 
състояние е трайно и има последици както за соматичното така и за 
психичното състояние на работещите. Намалената работоспособ-
ност е временно състояние, което може да бъде променено след 
отдих и възстановяване. Дехуманизацията се проявява по-често, 
защото в процеса на работа служителите и клиентите възникват 
конфликти. Разликите в стойностите на трите компонента на 
бърнаут ни дават информация кои от компонентите на синдрома 
бърнаут са най-високо оценени от изследваните социални работни-
ци в  област Хасково.   
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Изследвахме и влиянието на условията на труд не само върху  
параметрите на компонентите на бърнаут, но и върху параметрите на  
общото му измерение. Средните стойности на бърнаут общо изме-
рение при сила на проявата са  по-високи от тези при честота на 
проявата. Може би силата на проява на бърнаут се проявява с високи 
стойности поради натрупаните негативи в работата. При бърнаут 
общо измерение средните стойности  логично са определени и от 
високите стойности на изследваните измерения на компонентите на 
бърнаут.  
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Графика 1. Изображение на средните стойности и стандартно отклонение 

на честотата и силата на проява на бърнаут общо измерение 
Легенда:БА–честота - бърнаут честота на прояата, БА–сила - бърнаут 

сила на прояата и БА–общ бал - бърнаут общо измерение . 
 
Влиянието на социалните условия на труд  върху компонен-

тите на бърнаут - „Емоционално изтощение”, „Дехуманизация” и 
„Намалена работоспособност” са с различни стойности. Високи 
средните стойности  на параметрите честотa и сила на проявата се 
получиха при „Дехуманизация” и „Hамалена работоспособност”.  
Може би натрупващото се безразличие в професионалистите по 
отношение на хората получаващи помощ не се проявява често, но 
по-силно. В резултат на  конфликтните взаимоотношения между 
клиент и служител, се утвърждават формираните вече цинични 
нагласи към очакващите помощ клиенти. Вероятно това демотивира 
служителите, намалява успешността в работата и работоспособ-
ността им.   
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Изследвахме влиянието на степента на образование  на 
социалните работници върху проявите на бърнаут. Предположе-
нието ни, че хората с по-висока степен на образование, ще прежи-
вяват по-леко синдрома бърнаут от останалите бе проверено чрез 
дисперсионен анализ. 

 
Таблица 1. Влияние на фактора образование върху честотата на 

проява на бърнаут 

   Измерение  Образование N М SD F p 
Емоционално 
изтощение-честота на 
проявата 

Висше 
110 20,66 5,20 5,585 ,004 

  Средно 40 23,69 4,43   
Дехуманизация-
честота на проявата 

Висше 110 25,16 5,20 ,954  ,387 
  Средно 40 25,76 4,99   
Намалена 
работоспособност-
честота на проявата 

Висше 
110 26,94 4,85 3,502  ,032 

 Средно 40 29,63 4,79   

 
Получените резултати  и от дисперсионния анализ, с които 

проверихме влиянието на образованието върху параметъра силата на 
проява показват, че образованието е фактор със значимо влияние 
върху силата на проява на компонентите „Дехуманизация” 
(F=3,365 и р=,001) и „Намалена работоспособност”(F=3,873 и 
р=,003).  

 
5. Заключение 
 
Изследването  потвърди зависимостта между модераторите от 

социалните условия на труд,образованието и проявите на парамет-
рите на бърнаут синдрома. Резултатите получени след прилагането 
на методиката за анализ на работата на организацията на работата с 
персонала и методиките за изследване на бърнаут доказват, че в 
дейността на социалните работници различните модератори от 
социалните условия на работното място, които изследвахме оказват 
значимо влияние при възникването и проявите на синдрома 
бърнаут. Установи се, че възникването на бърнаут синдрома при 
социалните работници е определено от факторите „Контрол и 
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отчетност на работното място”, ”Безопасност, хигиена и условия на 
труд”, „Взаимоотношения на работното място - обща скала”, 
”Характеристика на прекия ръководител”, „Заплащане и стимули-
ране на дейността”. Образованието също е фактор със значима 
степен на влияние върху компонентите на бърнаут „Емоционалното 
изтощение” и „Намалената работоспособност”. Изследваните лица с 
по-високо образователно ниво са с по-ниски стойности на честотата 
и силата на проява  „Намалена работоспособност”.   

Обобщените резултати от изследването биха могли да бъдат 
основа за създаване на тренинг-програми за превенция появата на 
негативното психично състояние. Да подпомогнат социалните 
работници при изграждане на копинг-стратегии за справяне с 
проявите на бърнаута, което ще способства ефективността при 
изпълнението на задълженията им на работното място. 
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Abstract: The article shows the main stages of the work of the extreme 
psychologists of the Ministry of Emergencies of Ukraine during rendering an 
urgent psychological help to the victims of the gas explosion in a house in 
Dniepropetrovsk. The peculiarities of a psychologist work in the center of an 
emergency are shown, the victims attitude to the help rendered by psychologists 
of the Ministry of Emergencies of Ukraine during the liquidation is studied. 

Key words: emergency, victim, urgent psychological help, psychologist of 
the Ministry of Emergencies of Ukraine 

 
Background. Searching of the ways to solve problems of the 

organization of the psychological work with victims of accidents and 
tragedies is accompanied today with a range of difficulties and demands 
developing of a new approach [1].  

It should be based on a unique conception for rendering an urgent 
psychological help to affected population [2]. The work experience of 
the psychologists of the Ministry of Emergencies of Ukraine indicates 
that it is an urgent psychological help rendered in the tragedy center that 
is the most effective in the case [3]. 

The latest researches analysis. The analysis of the scientific 
literatures showed the questions of the psychological help content was 
studied by O.F. Bondarenko, I.V. Doronina, A.M. Elisarov, I.A. 
Kornienko, N.A. Krukova, V.I. Lyssenko, A.A. Kholodova etc. The 
same phenomenon in the aspect of the extreme conditions was studied by 
F.E. Vassyluk, A.G. Karayan, M.O. Krukova, L.A. Pergamenschik, V.G. 
Romek, N.V. Tabarina, O.V. Timchenko, E.M. Cherepanova, S.I. 
Yakovenko etc.  

Such scientists as D.U. Borodin, O.Ya. Varga, A.V. Gnesdilov, S. 
Gremling, E.G. Grinevitch, B. Dayts, V.L. Marischuk, V.L. 
Reshetnikov, A. Antonovsky, A. Baum, C. Benignt, R. Bryant, S. 
Hobfoll, F. Shapiro etc. studied the problems of the psychotherapeutic 
measures with victims, studied peculiarities of the individual behavior in 
the conditions of emergency, raised questions of stress management. But 
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we should notice that the scientific studies were generally concentrated 
on studying questions that do not solve problems of urgent psychological 
help to the victims of emergencies.   

Statement of the received results. October, 13, 2007, in the 
morning, domestic gas exploded in one of the houses of 
Dniepropetrovsk. In a result of the explosion 46 buildings, 45 from them 
are apartment houses were destroyed. The most affected were people 
living at the house № 127, Mandrikovska Street, there were 160 
apartments in the houses. The explosion completely destroyed the 3d 
entrance to the building (40 apartments). Only backside wall remained 
whole. Normal living conditions of hundreds persons were disturbed, 
488 persons were urgently evacuated.  

In 7 minutes after a signal of the tragedy the rescuers of the 
Ministry of Emergencies of Ukraine in Dniepropetrovsk region came on 
the spot.  

The image they saw at the place of the tragedy will always remain 
in their memory – tons of debris of disfigured concrete, moans and cries 
for help of those who got into a mortal trap. Without hesitation, the 
rescuers started their work. Long hours of intense work started. Every 30 
minutes a signal “silence” made all search-and-rescue works stop for 1 
minute. This signal was repeated in definite time intervals in order to the 
rescuers could hear the cries of the people under the debris. During first 
several hours the rescuers could save from the debris 17 persons. 

At the beginning of search-and-rescue work a liquidation 
headquarters was established at the school № 76, preliminary lists of 
died and hospitalized were edited and hung out. The interaction of 
specialized services of the Central department of the Ministry of 
Emergencies of Ukraine (MEU) and the city ones was organized, a 
temporary office of urgent psychological help was created and the 
psychologists were all the time on duty there. 

The psychologists fixed at once the main stages and directions of 
rendering urgent psychological help to victims according to areas of 
responsibilities: 

- duty outside of the house  encirclement, where there was a lot of 
work with the relatives of victims (with people who waited the results of 
search-and-rescue works). The psychologists worked there 24 hours; 

- duty at school, at liquidation headquarters; 
- Work with relatives in morgue during the corpse identification; 
- Rendering of the urgent psychological help at places where 

victims were settled. 
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The urgent psychological work was rendered directly at places of 
localization of victims. First – at the center of the tragedy: by medical 
workers, psychologists of MEU. Secondly – at the liquidation 
headquarters: by medical workers, psychologists of MEU, psychiatrists, 
psychotherapists, social and school psychologists. Thirdly – at hotels 
where the victims were settled: by medical workers, psychologists, 
representatives of the Red Cross.  

Besides, another category of victims was rescuers who worked at 
the tragedy center. Work with rescuers provided first of all: 

- time for rest, 
- possibility to discuss the situation, analyze the events; 
- maintaining of the fighting spirit, installation  for further work; 
- emphatic support, encouragement with word 
We should note that the main psychotherapeutic measures with 

rescuers were held when they were out of the tragedy zone, during the so 
called restorative period.  

Turning back to the rendering of urgent psychological help we will 
underline its main principles: 

- urgency; 
- closeness to a tragedy place; 
- expectation that normal life will be restored, actual problems 

will be solved; 
- unity and simplicity of psychological impact. 
At the emergency center the psychologists made primary express-

diagnostics of actual states of people, before rendering help. The 
specialists said that they fixed extra high inner stress, symptoms of 
neurotic behavior, nervous breakdown among the relatives of victims. 
Some people were simply demoralized and emaciated, - they seemed to 
be completely indifferent to everything happening around them, they 
were moaning monotonously, - people were deeply stricken by the 
tragedy. In such difficult conditions the extreme psychologists could 
establish effective psychological contacts, watch for mental and physical 
state of the victims and render effective urgent psychological help. 

As we know from the world practice of the cases of mass people 
death, some victims could have hallucinations. Some relatives of the 
inhabitants of the destroyed house also had hallucinations (mother of one 
girl who was still under debris, stated that she heard moans and cries for 
help of the daughter from the debris). From time to time cried, she had 
hysterics, nervous trembling and then long apathy.  
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The announcement of a body finding was conducted with the 
presence of a psychologist. The relatives who were at the state of acute 
emotional shock were given an urgent psychological help. 

At the hotel, where the victims were settled there was organized an 
office of urgent psychological help and the civic practical psychologists 
were there all the time. The victims had the symptoms of general 
psychomotor agitation, pronounced negativism of psychological trauma, 
dominance of acute negative emotions of grief, fear, anxiety, aggression, 
nervousness, hopelessness etc.  The affective state in this situation had a 
disorganizing impact on intellectual activity of victims and their relatives 
this made the adaptation processes difficult or impossible. Intense 
negative emotions blocked adequate perception of the reality and 
prevented from right evaluation of a person’s actions in such conditions 
and from making right decisions. Near the school not far from the 
tragedy place there were organized a special place where people could 
sublimate their grief. The search-and-rescue works were still being 
conducted and the tragedy place was fenced. At this sublimation place 
there were tables covered with red cloths. Any person could come there, 
put flowers near a list of dead, people could put there a photo of their 
dead close person, or bring some toys. It was a terrific coincidence, but 
the most of dead were children. Later this place will become holy for 
many citizens of Dniepropetrovsk, every day people will come there to 
honour the memory of victims, to put flowers and wreaths. 

From the first days of the tragedy many specialists took part in 
rendering psychological help to victims, they were: psychologists of 
MEU, civil psychologists, representatives of social, medical and 
educational organizations of Dniepropetrovsk.  

A special attention the psychologists paid to rendering urgent 
psychological support to relatives who had to recognize corpses in 
morgues and during funeral.  

But as it often occurs people always believe in miracle. Several 
days the citizens of Dniepropetrovsk and psychologists searched a girl 
because her relatives asked about it. This request was grounded on a 
story of a journalist who seemed to see a little girl in a night dress, 
barefooted with a domestic animal – a hamster. Unfortunately this 
information turned out to be false. At the last day of search-and-rescue 
work the rescuers took from the debris a crippled body of the girl. This 
case indicates at another important direction of the psychologists work 
during an emergency – prevention and struggle with rumors. 

Persistent journalists who without any confusion aimed their 
cameras at persons in grief also provoked the growing of negative 
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psychological states at victims. And this in its turn provoked too violent 
negative emotional releases at victims. 

During search-and-rescue work practical psychologists fixed a very 
strong reaction of the victims at responsible officials. The negative 
emotions were accompanied with accusations of the persons responsible 
for the tragedy. The methods of “informational therapy” were used in 
this period. One of their aims was to stop rumors and panic. 

We should indicate that important part in organization and 
rendering help was done by the organization committee and by the 
Minister N.I. Shufritch, Vice-minister V.I. Telichko, they organized 
settling people in hotels, paid primary financial help, they did all 
possible that people could take the rest of their properties from the 
destroyed house.  

The work in this direction was conducted in several stages. First, 
after expert assessment of the condition of a building the inhabitants of 
1st entrance were allowed to enter in their apartments (accompanied with 
specialists of MEU and police) and to take documents and values. The 
next stage was to restore constructive stability of the building and then 
the inhabitants were permitted to take warm and value stuff from their 
apartment. In this situation people were reserved and understanding. 
They said that they did not want to risk their lives and the lives of 
rescuers because of some stuff.  

On October-November of 2007, in Dniepropetrovsk the scientific 
research laboratory of extreme and crisis psychology of the National 
University of the Civil Defense of Ukraine carried on a research that 
covered all the victims of a house № 127, Mandrikovskaya Street. The 
aim of the research was a detection of dysfunction of a representation of 
conception “I” and environment that could be reason for deviations at 
cognitive, emotional, behavioral levels of the victims and also their 
evaluation of the role of mass media in this situation, their attitude to 
urgent psychological help rendered to them. 

The victims were interviewed in order to find out the appraisal of 
the activity of the organizations that took part in rendering 
psychological, medical and social help. 

The specialists-psychologists used such methods as documentations 
analysis, expert assessment method, content-analysis, questioning, 
interviews, observation methods (table 1). 
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Table 1: Division of the responses to the interview 
 

Variant of a response 
Victims the 

inhabitants of the 3rd 
entrance 

 % 

Victims the 
inhabitants of the 1st, 
2nd and 4th  entrance 

 % 
What do you think, was the psychologist help effective, timely for you and members of 

your family or not? 
Certainly effective and timely 25,0  24,3 
Rather effective and timely 29,3  43,2 
Rather effectiveless 7,6  17,0 
The absolutely vain 2,2  2,4 
It is difficult to answer 35,9  13,2 
Total 100,0 100,0 

If you didn't ask for the help the psychologist, what were the reasons? 
I don't see any need in it 64,1  30,9 
I don't believe in the real help of the 
psychologist 27,8 8,6 

I find difficulty in chosing an expert 1,0  0,5 
I don't know where it is necessary to 
address 4,1 6,1 

There is no opportunity 5,5 3,0 
It is difficult to answer 14,4 12,6 
They won't help my grief 14,1 4,0  
There is no need and desire at the 
moment 0,7 – 

Further communication is necessary 0,7 – 
Relatives addressed 0,3 – 
I doubt qualification of 
psychologists 0,3 – 

I don’t need such help  – 1,0 
Total 100,0 100,0 

What form of social and psychological help could be the most effective for you at 
present time? 

Individual consultations of the 
psychologist 49,4  13,3 
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Group social and psychological 
occupations 7,4 41,6 

Family consultation and other 
actions 24,3 15,9 

Another 11,9 12,8 
difficult to answer 7,0 16,4 
Total 100,0 100,0 

 
Taking into consideration a difficult psychoemotional state of the 

respondents, the main method of interview was an oral questioning with 
responses fixation on the paper. According to the specification of the 
emergency and in order to gain the aim of the research (that was to 
develop practical recommendations in order to perfect the activity of 
psychological protection services of the Central department of MEU in 
regions during the organization and rendering urgent psychological help 
to victims of emergencies of anthropogenic nature) the respondents were 
divided into two categories. The first category was composed of the 
inhabitants of the 3rd entrance whose apartments were completely 
destroyed by an explosion, who lost all their properties and also their 
relatives. The quantity of respondents in this category was 101 persons 
(49 inhabitants of the 3d entrance and 52 relatives of the victims). The 
second category they were inhabitants of the 1st, 2nd and 4th entrances 
whose apartments and stuff remained safe. They composed a control 
group of respondents (143 persons).  Thus the total quantity of 
randomized respondents was 244 persons.  

When selecting the respondents we considered the police data 
according to which 448 persons were recognized as victims of a gas 
explosion in the house № 127, Mandrikovskaya Street in 
Dniepropetrovsk. That is why, as we noticed above, the questions 
concerning the psychological help for victims were asked only this 
category of respondents. The responses were divided in two main groups 
according to features cited above. 

Conclusions. At the end we would like to note that the actual 
situation where the psychologists of MEU had to work and gain their 
experience during the liquidation of the gas explosion consequences in 
Dniepropetrovsk can be characterized as acute, critical, touching the life 
important needs and values of the rescuers and civil population. 

The main factors that made the situation worse were: uncertainty of 
situation; fear that the victims are tricked; that the solution of actual 
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problems can last for a long time; poor social and psychological 
protection; sense of guilt; of helplessness. Thus the aim of the rendering 
of urgent psychological help was the maintaining of psychical and 
psycho physiological health and work with newly appeared due to crisis 
situation negative emotional experiences.  
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Resume: The article views the issues related to the professional staff 

superstitions in the Ukraine State Service of Emergencies (USSE). The paper 
contains a classification of professional staff superstitions and explains the 
psychological factors of their origin. It formulates the basic tasks of emergency 
psychological help to employees in the focuses of emergencies and determines 
the characteristics of psychological assistance. This publication defines 
peculiarities of the employees' behavior in emergencies. The work underlines 
the necessity of knowledge about professional superstitions for practicing 
psychologists. The author shows the role and significance of knowledge about 
professional superstitions for the USSES personnel.  The work describes the 
consequences that may result from ignoring the presence of superstitions among 
the USSES staff.   

Key words: emergency psychological help, emergency, stress-factors, 
superstition, talisman, ritual, quasiresource 

 
Background. Permanent risk to life, health, longtime loads that 

sometimes surpass human possibilities, friends loss – all this influences a 
lot the mentality of the employees of the Ukraine State service of 
emergencies (USSE). 

 Unpredictability of extreme situations, increase of value of chance 
factors, concurrence of circumstances, aspiration of the participant of an 
emergency elimination to realize the logic of events, his/her own 
functions in the elimination, to find forms of protective reaction - make 
his/her spiritual life more active, pay attention to faith and other 
spontaneous forms of life understanding. 

High level of stress of the profession leads to appearance of 
professional superstitions at its representatives. 

The specialists of the USSE who render help to victims and who 
take part in an emergency elimination often need a qualified 
psychological help themselves. 

The main task of the psychologist at the center of an emergency is 
to correct and restore the mental health of the specialists and to solve 
problems with their executing the professional duties. 



 755

In order to render help to the USSE specialists effectively, a 
psychologist should take into account psychological, personal and 
behavioral peculiarities of the specialists. As the superstitions are an 
integral part of the professional life of the USSE specialists, a kind of 
“defense” from everything that provoke fear, it is necessary to remember 
about this fact when rendering psychological help. Otherwise a 
psychologist can have difficulties in establishing psychological contact 
with the specialists, in bad choosing of the methods of psychological 
help, in appearing faults in understanding and prediction of the 
specialists’ behavior in an emergency situation and as a result this leads 
to appearance of fear, frustration, anxiety and despair at the specialists.  

Today the problem of professional superstitions at the USSE 
specialists, its influence on executing the professional duties and the 
peculiarities of rendering psychological help to these specialists is not 
studied.  This fact makes our research timely. 

The aim of the article is to study peculiarities of rendering 
psychological help to the USSE employees at the center of an emergency 
taking into consideration professional superstitions.  

Latest researches and publications analysis. V.A. Mesentsev 
thought that superstitions are based on the belief in miracle, something 
unusual that appears due to the lack of knowledge. Everything that 
surpasses everyday experience and usual notions is regarded as 
extraordinary [8].  

E.S. Senyavskaya defined superstitions as integral attribute of the 
servicemen life; she studied their specialties and significance in combat 
situation [5]. 

S.V. Zakharik paid attention to the role of talismans and amulets 
that are widely used among the professional servicemen. He studied how 
wearing of talismans influences the psychological state of the 
servicemen in combat situation [2]. 

G.E. Shumkov wrote about the necessity of searching and studying 
the factors, including professional superstitions that define a servicemen 
behavior in combat situation [5]. 

V.V.Avdeev studied the problems of increasing of the effectiveness 
of the specialists of the departments of internal affairs in an extreme 
situation [1]. 

The problems of controlling mental state of a person in an 
emergency situation were studied by such scientists as L.G. Dikaya and 
L.P. Grimak [2]. 

A.G. Karayni and I.V. Syromiatnikov wrote about the influence of 
the knowledge of psychological mechanisms, functions and forms of 
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superstitions on the increasing of the effectiveness of rendering 
psychological help to servicemen during fighting [5]. 

The peculiarities of rendering psychological help to people in 
extreme situations were studied by Ya.Ya. Belik, B.Kh. Vardanyan, 
B.Kolodzin, A.V. Timchenko [2, 3, 6, 10]. 

Main material. The outstanding psychologist G.E.Shumkov who 
was standing at the origins of Ukrainian military psychology, specified 
that it is necessary to look for and study carefully all factors defining 
behavior of a serviceman in a combat situation, whatever they were. 

A psychologist working with the specialists of the USSE should 
take into consideration the same factors. As the specialists at their work 
often face risk to their health and life and, comparing stress factors 
impact, their work has little difference from a combat situation. 

In the past, practical psychologists working with the USSE 
specialists in the center of an emergency elimination had never paid 
attention to professional superstitions. We think this fact must be 
considered, as knowledge of professional superstitions and correct usage 
of such knowledge allow a psychologist to make his/her professional 
help more effective. 

During our research we tried to find out how superstitions influence 
the specialists’ behavior during executing their duties and how this can 
help to a psychologist in his /her work in the center of an emergency.  

There is an opinion in psychology that superstitions by their 
psychological mechanism are close to neurosis of obsessive states. The 
fact that there is no use in struggling against obsessive states by 
persuasion can explain why superstitions are so persistent even if they 
contradict people’s world-view (for instance, atheists). Other specialists 
identify superstitions with prejudices. 

According to this, we suggest to mark superstitions as a separate 
phenomenon and put it between prejudices on the one hand and neurosis 
of obsessive states on the other hand [5]. 

Thus, we can suppose that superstitions represent a sort of 
quasiresource for the USSE specialists that extend the psychological 
possibilities of an emergency elimination participant.  

In a result of the research we found out the psychological factors of 
superstitions for the specialists eliminating an emergency. They are: 

• Fear of the own death or the death of friends; 
• Death of children; 
• High responsibility for executing the professional duty; 
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• Feeling of powerlessness because of impossibility to change the 
tragic situation; 

• Fear of being injured; 
• Panic; 
• Fear of waiting an emergency; 
• Fear of uncertainty. 
“Fear is a reason because of which a superstition appears and 

persists” This Spinoza statement describes very accurately a nature of 
superstitions [8].  

We elaborated a questionnaire and after interviewing we tried to 
classify and underline the main professional superstitions that exist 
among the employees of the USSE: 

1. Taboos system for things that one cannot do on the eve of 
executing professional duties (not to clean up, not to shave, not to brush 
boots, not to wash a car, not to wash  a uniform, not to shake hands when 
saying good bye, not to discuss certain topics etc ), 

2. Existence of certain rituals to do before and after executing 
professional duties (to cross oneself, etc), 

3. Traditions and customs concerning the dead (not to wear a dead 
person’s clothes, not to take anything from an emergency place etc), 

4. Talismans keeping (crucifix on neck, amulets, little icons, beads, 
stones, holy water, everything that “is charged with love” ), 

5. Prayers (not necessary traditional ones, often every person has 
his own self-made prayer) 

6. Collective habits, developed by the principle of reasonability and 
further fixed by traditions of fighting guard (division); 

7.  Giving a mystical sense to any rational actions (that often go 
beyond instructions and statutes), for instance somebody touches by 
accident an “alarm” button or a fire bell starts ringing accidently– these 
things are regarded as bad signs of a difficult task to do.  

In our opinion, the most common superstitions at the USSE 
employees are taboos, rituals and customs. 

The most spread rituals are the rituals before departure to an 
emergency. There exist a very strict sequence for preparing rescue and 
fire engines, uniforms, equipment, keeping of all elements of equipment 
and uniform even those which are worthless (for instance, lucky things) 
etc. 

The results of analyses of our methods of identifying of a leading 
type of coping-behavior in stress situation (James D.A., Norman S., 
Parker M.I., Endler D.F. – adaptive variant of Krukova T.A.) among 
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superstitious employees are the following: coping mechanism of tasks 
solving (85%), avoidance (11,1%), orientation to emotions (2,6%), 
subscale-distraction (1 %), subscale-social distraction (0,42%).  

Thus we can see that the most of the specialists in stress situations 
use a basic coping strategy which is “problems solving”. This strategy is 
an active one and includes all behavioral variants directed to solve 
problem or stress situation and in such way to keep save mental and 
physical health. 

An active form of coping behavior is a purposeful elimination or 
change of the impact of a stress situation, loosening of a stress tension of 
a personality. It is well known that the types of coping mechanisms can 
be represented by cognitive, emotional and behavioral strategies of a 
personality functioning. Cognitive strategies are: thinking over, 
reasonable solving, religiousness, firm belief (“God is with me”) and 
others. We can suppose that superstitions appear in a stress situation as a 
sort of cognitive strategy, and thanks to it the USSE specialists reduce 
the influence of stress factors during their executing professional duties. 

The information given above allows us to suppose that these 
superstitions have a kind of psychotherapeutic effect on the specialists of 
extreme activities: 

• They distract from traumatic experience as all attention is paid to 
following an algorithm of actions, pronouncing words, constructing 
images; 

• When a person is carried away by doing these actions they 
change from “defensive” to “constructive”; 

• Emotional reflection of a success of executing constructive 
actions - an emotional switching. 

 It is important for a psychologist to understand that the 
professional superstitions of the USSE employees help to structure 
inexplicable and incomprehensible events, to make the life in a center of 
an emergency more predictable, to sort out connections between objects 
and phenomena, to reduce psychological expenditures. 

But there is also a negative impact of superstitions on the 
specialists. It is a feeling of faith that dominates in psychological 
structure of superstitions and this feeling can brake thinking process. The 
possible problems are malfunction of intellectual activity, difficulty in 
adaptation to happening events, intensive emotional reactions (fear, 
panic, horror). All this will prevent a person from correct evaluation of 
the situation, taking an adequate decision and overcoming stress. 
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Thus a person believing in his/her talisman power will execute 
duties calmly, without any phobias but only until this talisman remains 
with him/her. And on the contrary, if this person loses the talisman, 
he/she becomes unable to execute professional duties. Rituals and taboos 
are more practical in such sense because their observance depends on the 
specialists themselves. But sometimes non-observance of a certain ritual 
by a member of the team can be one of the reasons of disorganization of 
the USSE specialists.  

Taking into account everything we wrote above we try to define the 
main peculiarities of rendering of psychological help to the USSE 
employees paying attention to their professional superstitions. 

1. Under conditions of an emergency elimination a psychologist 
should know how to identify the specialist who can need emergency 
psychological help by his possible superstitious behavior (wearing 
talismans, carrying out a ritual etc). When rendering help a psychologist 
should take into consideration his/her superstitions, personality and 
peculiarities of the problem that arose.  

2. Our research showed that superstitions can appear spontaneously 
during working in the center of an emergency. So the psychologists can 
create such superstitions that will have a necessary therapeutic function 
in certain situations. 

3. We can suppose that inculcating certain rituals into everyday life 
of a specialist of the USSE we will be able to transform the feeling of 
fear (for example fear of waiting an emergency) to the state of deep 
concentration and readiness to executing professional duties; frustration 
and anxiety (connected, for example, with unsuccessful executing 
professional duties or the death of friends) to a passionate desire of 
professional self perfection and strengthening of collective mind. 

Conclusions. As we can see, a combat behavior of the USSE 
employees taking part in emergencies elimination is specified by many 
factors. It is motivated by social, group, individual motifs and also by 
superstitions.  To know and to take into account their psychological 
mechanisms and effects means to control professional activity of the 
employees. 

The psychologist who works with the USSE employees should 
know, understand and accept the superstitions of the specialists he works 
with. On the one hand it will help to better understand and sometimes 
predict behavior of the specialist in extreme situation, to find quickly an 
effective way and methods of psychological help and the things that 
should not be done during rendering help. 



 760 

Besides, a psychologist can use “therapeutic” superstitions in the 
center of an emergency if this can help to relieve stress and anxiety at the 
specialists and to increase their psychological stability and self-assertion. 

One should remember that if emergency psychological help to the 
specialists is rendered incorrectly, ignoring professional superstitions, a 
psychologist risks increasing mental reactions at stress at his patients.  
They can become more nervous, frustrated, they can lose collective 
mind, ability to work and combat readiness and ability to adapt to a 
stress situation. This can make impossible their executing professional 
duties in the center of an emergency.  
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Abstract: This article presents the definition of connections and 

relationships categorical value "psychological security" with other concepts and 
their systems and develop a model of psychological safety of the individual 
specialist extreme activity. 

Key words: Psychological safety, specialist, extreme activity. 
 

Problem. The conditions under which the specialists of extreme 
activity execute their professional duties are characterized by the 
negative impact on the human psyche of a wide range of adverse, 
uncomfortable and threatening factors that can cause professional stress 
at the personnel. The personnel is exposed not only to physical threats 
(threat to personal health and life), and to a greater extent substantial risk 
of various mental disorders, reactions and states. The latter often become 
the direct cause of various disorders of the professional activity including 
the renunciation of work, significant reduction or loss of work capability, 
interpersonal conflicts, breaches of discipline, autoaggressive and 
deviant behavior (alcohol or drugs abuse) and other negative phenomena. 
Maintenance of a personal safety of the personnel of the extreme 
activities, which include military personnel of the Interior Troops of the 
Ministry of the Interior of Ukraine, is the main task of the commanders 
of all levels of military direction. An integral part of human security is a 
psychological component, which today becomes the focus of attention 
for a sufficiently large number of scientific studies that have attempted to 
describe the conditions of the formation and development of 
psychological security of a person from different positions, identify the 
main factors and determinants that positively and negatively affect it. 
Therefore, the theme of the study is actual. 

State of research of the problem. Today, the concept of 
"psychological safety" is used by scientists to study different aspects of 
human life. First - the study of emergencies, accidents and disasters, that 
are characterized by significant material and social consequences (L. 
Aleksandrova, T. Krasnyanskaya, T. Melnytskyaa, G. Pocheptsov etc.), 
where there is an examination of the role of human factors in such 
situations, a detailed analysis of the activities of people working at high 
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risk and  the analysis of appearing consequences (M. Kotik, P. 
Perepelitsa, I. Pistun, G. Silina, M. Khobzey, A. Yudin). The second big 
area of studies is connected with the study of the problem of 
informational, information-psychological and organizational security of 
a person and society (I. Baeva, M. Vary, G. Grachev, T. Exacusto, 
G. Zarakovskyy, N.Kulikova, I.Melnik I. Panarin, S. Reshetina, S. 
Roshchin, G. Smolyan, V. Sosnin, A. Sukhov, N. Shlykova etc.). The 
third area is connected with the research in a new field of knowledge – 
risk (riskology). It studies various aspects of risk: psychological, social, 
political, technological, financial, ecological and other risks, and predicts 
their consequences (I. Bovina, S. Ivanova, N. Lifintseva, A. Shapovalov, 
I. Shatarska, S. Yakovenko etc.). The fourth area is a study of the 
problem of the psychological protection of the individual and society, as 
well as culture of safety as a process of conservation and development of 
goals, ideals, values, norms and traditions of the individual, family and 
society (L. Yeryemyeyeva, R. Zachepytskyy, T. Kabachenko, T. 
Kolesnikova, V.lepskiy, O. Stoliarenko etc.). But these studies do not 
reflect the problem of the psychological safety of the personality of the 
specialist of extreme activity  

Purpose - definition of the system of connections and relationships 
of categorical value "psychological security" with other concepts and 
their systems and development of the model of psychological safety of 
the personality of the specialist of extreme activity  

The main material. To achieve the objectives of the study the 
following tasks were set and reached: bonding of the notion of 
"psychological safety" with other universally known and studied 
concepts and values, selection among these bonds the most important 
and significant; interpretation based on selected links of the relation of a 
group of experts to the researching notion; factorization of received data; 
argumentation of structural components and development of the model 
of psychological safety of the personality of the specialist of extreme 
activity. To address the objectives of the study we used psycho semantic 
method, based on a simulation of systems of values as structures 
representing experience in consciousness [1]. 

Previously in order to establish the scope and meaning of the notion 
of psychological security of a person we took and analyzed 67 words 
terms of Ukrainian and foreign dictionaries, many scientific theoretical 
and empirical research concerning this category. 69 specialists 
participated in research among them there were 35 experts psychologists 
of Internal Troops of Ukraine and Ministry of Emergencies of Ukraine, 
professors and teachers of various universities of Ukraine. The experts 
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were selected according to the following criteria: professional success, a 
higher education, professional experience of over 5 years, participation 
in hostilities, peacekeeping missions, the protection of public order 
during the Presidential elections in Ukraine in 2004, liquidation of the 
consequences of accidents and environmental disasters, other 
experiences in different emergency situations, the presence of degree and 
academic rank. 

Experts conducted ranking data of 67 words-terms, then they made 
35 scales-antonyms, related to the notion of psychological security of a 
person. Working with them a respondent assessed the level of expression 
of properties of the stimulus, and he was also asked to add his own 
versions of scales. The incentive was evaluated for each scale from 0 to 
7, where 0 - quality is not expressed, 7 - quality maximally expressed in 
this notion. Then a frequency of occurrence of a certain feature 
(indicator) was calculated by the experts. After assessing the degree of 
expression of each parameter (attributes), the experts were asked to do 
their own ranking from 1 to 35 in order to highlight the most important 
psychological characteristics that are directly related to the psychological 
security of individuals. 

As a result of a comprehensive study of the concept of 
psychological safety of the individual the profiles of the stimulus rating 
were developed, which is a set of rates of one feature by one expert. 
Then the profiles were compared using correlation coefficients. The 
frequency of occurrence of a particular indicator (high frequency 
indicated its importance or nonrandomness), and a set of important 
attributes was defined on the basis of specified criteria of significance at 
90% level, which strengthened the representation of the obtained 
semantic universal. Thus we obtained a set of stable similar rates by a 
homogeneous group of experts - semantic universal of the psychological 
safety of the individual, which includes the following indicators: safety 
(6.81), security (6.75), the absence of threat (6.69), vitality (6.54), stress 
stability (6.53), adaptability (6.42), neuropsychological stability (6.38), 
control (6.2), risk taking (6.17), optimism (6,04). Factor analysis of the 
matrices of the results of the expert evaluation of the concept of the 
psychological safety of the individual allowed obtaining its four-factorial 
structure that describes 76% of characteristics dispersion. 

In this obtained model of the psychological safety of the individual 
the first structural component - moral communication is the most 
informative - 25,13%, its content is determined by the correlation with 
such indices as the morality of (0.89), sociability (0.89), benevolence 
(0.86), communicativeness (0.84), conscientiousness (0.76), politeness 
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(0.71), organization (0.70). As you can see, this component comprises 
two groups of qualities: moral and communicational; in general, it can be 
interpreted as moral regulators of individual interaction with the social 
environment. 

The second structural component - motivational and volitional 
is almost as powerful as the first one, it is 24.38% informative. Its 
content is determined by the correlation with indicators such as vitality 
(0.74), optimism (0.85), control (0.70), activity (0.77), creativity (0.74), 
commitment (0.77), confidence (0.75), the inclination to innovation 
(0.66). These figures are related to the peculiarities of setting and 
achieving goals: flexibility and intensity of setting goals, as well as the 
flexibility and will to achieve goals. These provisions were justified by 
E. Ilyin in one of the conceptual theories of will, which describes it as 
setting goals, arbitrary motivation. 

But foreign researchers S. Kobasa, S. Maddi, D. Koshaba, P. Barton 
et al., who studied the psychological mechanisms that contribute to 
successful coping with stress, marked out a separate category - 
hardiness, which D. Leontiev translated as vitality, which is the system 
of settings or beliefs of the individual to withstand stressful situations 
maintaining internal balance and without decreasing the activity success 
[2]. Later many Ukrainian and foreign researchers who studied the 
viability of a person in different conditions of life, confirmed the basic 
statements of this theory about that viability allows a person to interact 
with the environment and contributes to growing of his subjective sense 
of well-being and personal will to self-perfection. Similar in content, in 
our opinion, is the integrated psychological characteristics as resilience 
(translated as viability, invulnerability, elasticity), which was isolated 
and scientifically proved by scientists A. van Breda, M. Galinskaya, R. 
Green, M. McGowan, J. Nesh, J. Rychman, M. Fraser et al., which is an 
individual human capacity for social adaptation and self-regulation, a 
mechanism of management of own mental resources (emotional, 
motivational and volitional, cognitive) in the context of social and 
cultural norms and environmental conditions. 

The third component - value-semantic, its information value is 
13.61%, the content is determined by the correlations with indicators 
such as fearlessness (0.80), involvement in the event (0.79), social 
responsibility (0.80), vitality (0, 64). This component can be interpreted 
as passionarity or purport and life component of psychological safety, 
where the responsibility and involvement in events are the characteristics 
of the consciousness of life that go into personal potential proposed by 
D.O. Leontiev [2]. 
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The fourth structural component - internal comfort, its 
information value is 12.44%, the content correlates with indicators such 
as safety (0.91), the absence of threat (0.92) and security (0.79). This 
component can be interpreted as a self-assessment of the safety of the 
individual or the assessment of the interaction with the environment. 

We should note that such indicators as adaptability, stress stability, 
anxiety, neuropsychological stability, mental health and others were 
included into the four-factorial model of the psychological security of 
individual, but they showed a law level of statistically significant 
correlation (from -0.4 to 0.4) and they were put background. This is 
probably connected with the idea of psychologists and researchers about 
the psychologically safe, accommodating personality in peaceful life, 
whose livelihoods goes in a positive, non-conflict "ideal" environment 
under normal everyday conditions. 

Thus, the system of psychological safety of individual in normal 
conditions demands active steps to achieve: 

- moral-communicative regulation of relations between the 
individual and the social environment; 

- viability of the individual, which is a system of a person’s set to 
overcome extreme events maintaining internal balance and without 
decreasing the success of activity; 

- perception of the field of activity of the individual, recognition of 
own influence at world and responsibility for changes to it (purport and 
life component of the life of a person); 

- reflection on own safety state - positive assessment of the state of 
the interaction of the individual with the environment. 

However, in our view, the model of psychological safety of the 
individual in general conditions of life will be transformed in case of the 
extreme conditions where a person can be and the performance of 
professional activities related to the real threat to health and life. So the 
next step of our study was the use of semantic differential technique 
where experts were representatives of risk professions whose work was 
directly related to the direct risk to health and life, in order to identify the 
structural components of psychological safety of the individual. In 
addition, this group also includes the results of expert evaluation of the 
psychologists (academics and practitioners) who directly participated in 
such activities or had experience in rendering psychological assistance to 
victims, or in rehabilitation activities conducted during the medical and 
psychological support. In sum at this stage of empirical research of the 
psychological safety of the personality of the specialist of extreme 
activity 46 experts took part. 
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A factorization of the results of expert evaluation confirmed our 
hypothesis and showed that the model of psychological security of 
individuals in extreme conditions of activity is represented by the 
following four structural components: moral and volitional settlement 
(norms), value-semantic, coping strategies to cope with stressful 
situations and posttraumatic growth that describe 72.81% of the total 
variance of the traits. 

The first structural component - the most powerful, its 
informative value is 36.98% it is likely to correlate with almost half of 
the indicators proposed to describe the category of psychological safety 
of the personality of the specialist of extreme activity. Its content is 
determined by the presence of significant direct correlations with 
indicators that describe volitional and normative settlement of the 
relations: 

- indicators that describe volitional area of the personality: 
commitment (0.94), self-sufficiency (0.86), confidence (0.85), control 
(0.83), self-discipline (0.79), independence (0.77), risk taking (0.65); 

- indicators that reflect moral (normative) settlement of the relations 
and the features of interaction with other people: benevolence (0.91), 
social responsibility (0.71), politeness (0.82), honesty (0.86), 
conscientiousness (0.86), morality (0.86), sensitivity (0.87), modesty 
(0.78), communicativeness (0.82). A correlation with the index of high 
intelligence (0.68) shows that the relations are normative.   

Unlike the previously presented model of psychological safety of 
individual of "peacetime" this factor structure that describes the idea of 
psychological safety of the specialists of extreme activity with traumatic 
experience, settlement, and here the orderliness of the relations is 
supplemented with the indicators related to volitional area of the 
personality and intelligence. We can assume that the traumatic 
experience puts the perception of the norms of the relations at the center 
of consciousness, promotes the formation of the heavily developed 
reflexive mechanism that is why this component includes scales of 
control, will and intellect. 

Thus, we can see the union of the first (moral and communicative) 
and second (motivational and volitional) components of the 
psychological safety of individual at the personnel of extreme activities 
who experienced a traumatic event. We marked it as moral-volitional 
settlement (norms). In addition to positive aspect associated with 
reflection and strengthened control of the norms of relations, this union 
can also indicate a possible flattening of the motivational sphere of the 
survivors of various emergencies. 
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The content of the second structural component, which 
informativity is 15.47% is determined by the presence of significant 
direct correlations with such indices as initiative (0.78), activity (0.71), 
the inclination to innovation (0.64), involvement in event (0.68). This 
component, as in the previous model of psychological safety of 
individual, can be described as value-semantic. Unlike the similar 
structural component of the previous model, it includes more indices that 
describe an active life position of the realization of the obtained sense. 
This agrees well with the existing modern studies that show that people 
with a traumatic experience, are inclined to impose senses acquired in 
trauma to surrounding. 

The third structural component (informative value is 13.89%) 
correlates with indicators that describe the stability, resistance to 
stresses, feeling of the psychological well-being and ways of its 
achievement: 

- resistance to stresses: neuropsychological stability (0.84), vitality 
(0.72), stress stability (0.67), mental health (0.49); 

- sense of psychological well-being: safety (0.70), security (0.55), 
the absence of threat (0.52); 

- means to achieve psychological well-being: adaptability (0.71), 
this component has a specific shade due to negative correlations with 
indicators such as modesty-shamelessness (-0.50) and  commutability- 
reticence (-0.51). 

Here we can also see the transformation of the structural 
components of psychological safety of individuals who experienced an 
extreme traumatic event. By its content this structural component 
combines two components that were identified as motivational and 
volitional (resilience) and inner comfort (feelings of psychological well-
being) at the previous model of psychological safety of individuals, the 
obtained combination of parameters we will mark as a component of a 
strategy of control  over  stressful situations (coping). The indicators 
included in this component of psychological safety of individuals and 
having negative correlations confirm that this cannot always be 
productive strategy for mastering stress, such coping as distancing 
(closure) or drawing attention to oneself even at the cost of negative 
effects (shamelessness). 

The content of the fourth structural component, which 
information value is 6.47%, is determined by the correlations with such 
indicators as healthy lifestyles (0.83), optimism (0.59) and vitality 
(0.45). This component can be symbolically marked as post-traumatic 
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growth that is increasing of the value of life, its quality as a result of 
experience of obtained traumatic experience. 

As you can see, almost all the major indices of four structure 
components of the model of psychological safety of individual in the 
general conditions of life are also represented in four structural model of 
psychological safety of individuals who experienced an extreme 
traumatic situation. However, we saw their regrouping due to the 
appearance of three new components - moral and volitional settlment 
(norms), coping strategies and post-traumatic growth, and value-
semantic component remained unchanged it only supplemented with 
several indicators that describe an active life position of the realization of 
the obtained sense. Such component of the model of psychological safety 
of individual of a "peacetime" as a moral and communicative one, on the 
contrary, under the conditions of a real vital threat receded into the 
background, and it is the preservation of life and health that came at the 
foreground. The obtained results are confirmed by Ukrainian (V. 
Lefterov, O. Ohremenko, E. Potapchuk, A. Safin, A. Timchenko etc.) 
and foreign authors (P. Barton, A. Bodrov, O. Karajany, A. Maklakov, I. 
Syromyatnikov etc..), whose researches were devoted to the study of 
human activity under specific conditions, one of the key findings is that  
under the conditions of a real vital threat these are lower basic human 
needs - for example the need for their own security  -that actualize, and 
higher needs become less significant in this period. 

Empirically developed transformational model of psychological 
safety of the personality of the specialist of extreme activity is 
schematically shown in Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1: Transformational model of psychological safety of the personality of the 
specialist of extreme activity 
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The obtained data were also confirmed by experts with the help of 
ranking of the indicators of psychological safety of individual in the 
following order (top ten ranking): safety, security, threat absence, 
resilience, adaptability, stress stability, control, neuro-psychological 
stability, optimism, risk taking, other indicators did not receive 
statistically significant rank. 

Conclusions. 1. The conducted empirical study with the use of the 
technique of semantic differential allowed: compare profiles and select 
group universals for ratings of the category of the psychological safety of 
the individual according to scales that were equally valued by the 
majority of experts; identify the factor structure of the model of 
psychological safety of individual in the general conditions of life which 
includes the following components: moral-communicative, motivational-
volitional, value-meaning and inner comfort; justify the model of 
psychological safety of individuals that experienced an extreme 
traumatic situation, and this model consists of components: moral-
volitional settlement (norms), coping strategies, value-semantic, 
posttraumatic growth. 

2. The developed transformational model of psychological safety of 
the personality of the specialist of extreme activity can represent some 
essential properties of the object under study; it has scientifically based 
structural components that can vary depending on the activity conditions. 
The model meets the following requirements: applicable for consistent 
description of empirical data, it can help to check the assumption of 
these data and describe the functions, mechanisms and processes that 
explain the obtained results. 

 
References 

1.  Серкин, В. П. (2004) Методы психосемантики. М.: Аспект-Пресс. 
2.  Леонтьев, Д. А., Рассказова, Е. И. (2006) Тест жизнестойкости. 

М.: Смысл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 770 
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Резюме: В статье определены основные профессионально-важные 
качества начальника караула оперативно-спасательной службы Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Украины.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, пострадавший, оператив-
но-спасательная служба, МЧС Украины. 

 
С целью определения основных профессионально-важных 

качеств (ПВК), обеспечивающих эффективность деятельности 
(ОСС) гражданской защиты (ГЗ) Украины, нами был проведен 
опрос группы. В эту группу вошли начальники пожарно-спаса-
тельных частей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 
Украины и их заместители, которые имеют длительный стаж 
службы и являются общепризнанными профессионалами. Их 
оценка психологических качеств, необходимых в профессиональ-
ной деятельности начальников караулов ОСС ГЗ, выступила как 
объективный показатель особенностей данной профессии. 

Проведенный контент-анализ ПВК начальника караула ОСС ГЗ 
позволил выделить наиболее значимые из них. Учитывая выводы о 
структуре личности по А.Н. Леонтьеву [1], К.К. Платонову [2], 
О.М. Столяренко [3], нами был составлен целостный «портрет» 
успешного начальника караула ОСС ГЗ, в который включены 9 
групп ПВК: профессиональная направленность, профессиональная 
компетенция, управленческие, интеллектуальные, мнемические, 
эмоционально-волевые, психомоторные, сенсорно-перцептивные и 
атенциональные качества. 

Полученные результаты исследования ПВК начальников 
караулов ОСС ГЗ приведены в таблице 1. В таблицу вошли качест-
ва, получившие наибольшие оценки: являются «необходимыми для 
службы» (4 балла) и «крайне важными для успешной работы» (5 
баллов). 
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Если перечислить максимально значимые по оценкам экспер-
тов ПВК, то для начальников караулов ОСС ГЗ являются 
свойственными: 

- развитый интеллект, прогрессивное мировоззрение, эруди-
ция; 

- способность организовывать деятельность подчиненных, ста-
вить конкретные задачи, сплачивать коллектив, проявляя при этом 
требовательность и критичность (в том числе, - требовательность к 
себе и самокритичность); 

- способность управлять собственным поведением в критиче-
ских обстоятельствах; 

- способность психологически влиять на подчиненных в 
критических обстоятельствах, заряжать их энергией, оптимизмом, 
уверенностью; 

- достаточный объем, скорость и точность запоминания и 
восприятия; 

- способность брать на себя ответственность за принятые 
решения и действия; 

- способность принять правильное решение при недостатке 
необходимой информации или отсутствии времени на ее 
осмысление; 

- способность к активности, инициативности, распорядитель-
ности; 

- способность длительное время сохранять устойчивое внима-
ние, несмотря на усталость и посторонние раздражители; 

- высокая физическая выносливость, устойчивость к физиче-
ской усталости. 

Таблица 1: ПВК начальника караула ОСС ГЗ 
Оценка ПВК 
Хср± δ 

Профессиональная направленность 

направленность на содержательный производительный труд 4,24±0,51 

готовность к профессиональному саморазвитию и совершенствованию 4,15±0,36 

способность достигать поставленной задачи 4,11±0,47 

способность избегать неудач в профессиональной деятельности 4,02±0,35 

Профессиональная компетентность 

экстремальная профессиональная компетентность, т.е. способность 
действовать в внезапно усложняющихся условиях 4,26±0,33 
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умение чётко донести до подчинённых свои мысли и намерения  4,18±0,39 

умение дать объективную оценку действиям подчинённых  4,1±0,46 
умение в конфликтных ситуациях проводить адекватную ситуации 
стратегию коммуникативного поведения, изменять стиль общения  4,01 ±0,51 

Управленческие 

способность организовывать деятельность подчиненных, ставить 
конкретные задачи, сплачивать коллектив, проявляя при этом 
требовательность и критичность (в том числе требовательность к себе и 
самокритичность) 

4,71±0,38 

способность брать на себя ответственность за принятые решения и 
действия 4,65±0,47 

способность к активности, инициативности, распорядительности 4,52±0,31 
способность формировать мотивацию у подчиненных к выполнению 
поставленных задач 4,49±0,45 

умение давать четкие, ясные, уверенные формулировки при постановке 
задач, доклады 4,37±0,41 

способность добиваться успеха в решении служебных дел 4,31±0,36 

Интеллектуальные  

развитый интеллект, прогрессивное мировоззрение, эрудиция 4,73±0,38 

способность принять правильное решение при недостатке необходимой 
информации или отсутствии времени на ее осмысление 4,62±0,27 

умение выбирать из большого объема информации ту, которая 
необходима для решения задачи 4,51±0,31 

аналитический склад ума, прогностические способности 4,46±0,51 

умение действовать творчески, нешаблонно 4,35±0,43 

способность рассмотреть проблему в целом 4,34±0,62 

Мнемические 
достаточный объем, скорость и точность запоминания и восприятия 4,67±0,36 

способность в течение длительного промежутка времени удерживать в 
памяти большое количество информации 4,42±0,36 
способность в течение короткого срока удерживать в памяти 
расположение предметов, их цвет, размер 4,37±0,36 

способность быстро ориентироваться в новой и незнакомой обстановке, 
оценивать степень важности поступающей информации 4,23±0,36 

способность замечать изменения в обстановке, не сосредотачивая 
сознательно на них внимание 4,18±0,36 

Эмоционально-волевые 

способность управлять собственным поведением в критических 
обстоятельствах 4,69±0,51 
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способность психологически влиять на подчиненных в критических 
обстоятельствах, заряжать их энергией, оптимизмом, уверенностью 4,69±0,32 

способность к смелым, решительным, инициативным действиям 4,42±0,57 
уравновешенность и самообладание в условиях угрозы личной 
безопасности 4,33±0,46 

настойчивость в преодолении трудностей 4,33±0,62 

высокая стрессоустойчивость 4,26±0,32 
склонность к разумному и оправданному профессиональному риску 4,21±0,42 

Психомоторные 

высокая физическая выносливость, устойчивость к физической 
усталости 4,5±0,37 
развитая координация движений, устойчивость к тремору 4,28±0,56 

точность движений и способность к быстрому действию в условиях 
дефицита времени 

4,16±0,41 

способность использовать мускульную силу как взрывного, так и 
статического характера 4,02±0,63 

Сенсорно-перцептивные 
повышенные требования к зрительной, слуховой чувствительности и 
вестибулярного аппарата  4,2±0,54 

Атенциональные  

способность длительное время сохранять устойчивое внимание, 
несмотря на усталость и посторонние раздражители 4,51±0,39 
способность быстро переключать внимание с одного вида деятельности 
на другой 4,19±0,65 

умение распределять внимание при выполнении нескольких функций, 
задач в условиях дефицита времени 4,06±0,42 

 
Примечание: Хср – среднее значение; δ – стандартное 

отклонение. 
 
Учитывая среднегрупповые показатели и их стандартные 

отклонения нами была построена иерархия выделенных групп ПВК. 
На первом, наиболее важном уровне для начальников караулов 

ОСС ГЗ, выступают интеллектуальные ПВК - среднегрупповой 
показатель находится в диапазоне 4,73 - 4,34 балла (р ≤ 0,05). При 
выполнении пожарно-спасательной задачи крайне необходимо 
правильно оценить обстановку, принять правильное решение при 
недостатке необходимой информации или отсутствии времени на ее 
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осмысление, найти оптимальные способы его выполнения, поста-
вить задачи подчиненным, а также предусмотреть их последствия. 
Все это становится возможным при наличии интеллектуальных 
качеств. 

Второй уровень занимают управленческие ПВК. Их средне-
групповой показатель находится в диапазоне 4,71 - 4,31 балла 
(р ≤ 0,05). Начальник караула ОСС ГЗ МЧС Украины осуществляет 
руководство личным составом пожарно-спасательного подразде-
ления, ставит им задачи и контролирует ход их выполнения, 
организует взаимодействие между личным составом подразделения. 
В связи с вышеизложенным, в экстремальных ситуациях на первый 
план выступает потребность в целенаправленном, квалифициро-
ванном руководстве подчиненными. Острый лимит времени, 
отведенный на принятие решения, усиливает чувство повышенной 
ответственности, которое возникает вследствие того, что ошибки 
допущенные руководителем, могут вызвать расширение масштабов 
экстремальной ситуации, увеличение количества травмированных 
людей. Некомпетентность и психологическая неподготовленность 
руководителя в таких ситуациях может иметь непоправимые 
последствия. 

На третьем уровне находятся эмоционально-волевые ПВК, 
имеющие среднегрупповые показатели в диапазоне 4,69 - 4,21 балла 
(р ≤ 0,05). Они приобретают первостепенное значение при работе 
начальника караула ОСС ГЗ МЧС Украины в экстремальном 
режиме. Ситуации, требующие эмоционально значительных воле-
вых усилий, возникают часто и регулярно. Степень эмоционального 
напряжения разнообразна и колеблется в широких пределах от 
умеренной до очень высокой, поэтому волевые качества играют 
решающую роль в формировании устойчивости начальника караула 
ОСС ГЗ к воздействиям поражающих факторов и психотрав-
мирующих условий чрезвычайной ситуации (ЧС). От уровня раз-
вития эмоционально-волевых характеристик зависит способность 
начальника караула ОСС ГЗ действовать в условиях, связанных с 
риском для его здоровья и жизни. 

Четвертый уровень занимают мнемические ПВК, имеющие 
среднегрупповые показатели в диапазоне 4,67 - 4,18 балла 
(р ≤ 0,05). Одним из главных условий успешного хранения и пере-
работки информации начальником караула ОСС ГЗ МЧС Украины 
обладание мнемическими качествами. Мнемические качества - это 
умение запоминать и актуализировать хранящиеся сведения (уме-
ние вспомнить именно то, что необходимо в данный момент в 
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сложных условиях), а также умение отфильтровывать информацию, 
которая уже использована и не потребуется в дальнейшем. Требо-
вания к объему долгосрочной и оперативной памяти достаточно 
высоки. Высокие требования выдвигает деятельность в экстремаль-
ных условиях к прочности и точности сохранения информации: 
слишком велика цена ошибки. Повышены требования и к готов-
ности памяти. Навык забывать неприятные события - важное 
средство сохранения нервно-психического здоровья начальника 
караула ОСС ГЗ. 

Для определения места, роли и веса каждого из личностных 
качеств в структуре психологической основы, определяющей 
эффективность профессиональной деятельности начальников карау-
лов ОСС ГЗ, нами был проведен факторный анализ методом 
главных компонент с Varimax raw вращением. В качестве критерия 
значимости результатов выступила факторный вес 0,47. Это позво-
лило выделить основные факторы психологической основы лично-
сти начальника караула ОСС ГЗ, которые определяют эффектив-
ность его профессиональной деятельности. 

Первый фактор составили такие ПВК: экстремальная 
профессиональная компетентность, т.е. способность действовать в 
условиях которые внезапно усложнились (0,653), способность дли-
тельное время сохранять устойчивое внимание, несмотря на уста-
лость и посторонние раздражители (0,624), способность управлять 
собственным поведением в критических обстоятельствах (0,770), 
способность к смелым, решительным, инициативным действиям 
(0,426), высокая стрессоустойчивость (0,611). Данный фактор пред-
ставляется возможным обозначить как волевой компонент в 
структуре личности. 

Второй фактор включает в себя следующие компоненты: 
развитый интеллект, прогрессивное мировоззрение, эрудиция 
(0,800), способность быстро переключать внимание с одного вида 
деятельности на другой (0,610), умение выбирать из большого 
объема информации ту, которая необходима для решения задачи 
(0,733), умение распределять внимание при выполнении нескольких 
функций, задач в условиях дефицита времени (0,389); аналитиче-
ский склад ума и прогностические способности (0,420), умение 
действовать творчески, нешаблонно (0,678), способность рассмот-
реть проблему в целом (0,389). ПВК, которые были объединены в 
данном факторе, можно назвать интеллектуально-когнитивным 
компонентом в структуре личности. 

Все полученные данные предоставлены в таблице 2. 
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На основе полученных данных можно отметить, что наиболь-
шее значение в профессиональной деятельности начальников 
караулов ОРС ГЗ играют интеллектуальные, управленческие, 
эмоцио-нально-волевые и мнемические качества. 

 
Таблица 2: Факторная структура ПВК  

начальников караулов ОСС ГЗ 
Rotated Component Matrix(a) 

Component  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Направленность на 
содержательный 
производительный труд 

       ,125  ,309 

Готовность к 
профессиональному 
саморазвитию и 
совершенствованию 

     -,385    ,235 

Способность достигать 
поставленной цели        -,240 ,300 -,135 
Экстремальная 
профессиональная 
компетентность, т.е. 
способность 
действовать в условиях 
которые внезапно 
усложнились 

,653          

Умение четко донести 
до подчиненных свои 
мысли и намерения 

   ,118 ,174  ,229 ,102  -,119 

Умение дать 
объективную оценку 
действиям 
подчиненных 

   ,371       

Способность 
длительное время 
сохранять устойчивое 
внимание, несмотря на 
усталость и 
посторонние 
раздражители 

,624   -,170 -,163   -,130 -,194  

Способность быстро 
переключать внимание 
с одного вида 
деятельности на другой 

 ,610         

Умение распределять 
внимание при 
выполнении 
нескольких функций, 
задач в условиях 
дефицита времени 

 ,389    ,116     
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Способность управлять 
собственным 
поведением в 
критических 
обстоятельствах 

,770      ,265    

Способность 
психологически влиять 
на подчиненных в 
критических 
обстоятельствах, 
заряжать их энергией, 
оптимизмом, 
уверенностью 

    ,548   -,542   

Способность к смелым, 
решительным, 
инициативным 
действиям 

,426          

Уравновешенность и 
самообладание в 
условиях угрозы 
личной безопасности 

          

Настойчивость в 
преодолении 
трудностей 

          

Высокая 
стрессоустойчивость ,611          
Склонность к 
разумному и оправдан-
ному профессиональ-
ному риску 

          

Развитый интеллект, 
прогрессивное миро-
воззрение, эрудиция 

 ,800         

Способность принять 
правильное решение 
при недостатке необхо-
димой информации или 
отсутствии времени на 
ее осмысление 

    ,239      

Умение выбирать из 
большого объема 
информации ту, 
которая необходима 
для решения задачи 

 ,733         

Аналитический склад 
ума, прогностические 
способности  

 ,420      -,231   

Умение действовать 
творчески, нешаблонно  ,678    ,198     
Способность рассмот-
реть проблему в целом  ,389      -,195   
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a Rotation converged in 38 iterations. 
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Наличие таких групп качеств обеспечивает эффективность 
профессиональной деятельности подчиненных пожарных-спаса-
телей МЧС Украины во время выполнения оперативных задач по 
тушению пожаров, ликвидации последствий аварий, чрезвычайных 
ситуаций техногенного или природного происхождения. 

Несколько меньшее значение отводится следующим качествам: 
психомоторным, атенциональным, сенсорно-перцептивным, про-
фессиональной направленности и компетенции, что косвенно 
указывает на доминирующую роль в деятельности начальника 
караула ОСС ГЗ именно управленческих, а не исполнительных 
качеств. 

С целью изучения особенностей взаимосвязи уровня сформи-
рованности ПВК начальников караулов ОСС ГЗ и успешности их 
профессиональной деятельности, нами был проведен корреляцион-
ный анализ с помощью r-критерия Пирсона в группе высокоуспеш-
ных специалистов. Такая статистическая процедура позволила 
определить относительно устойчивую структурную организацию 
индивидуально-психологических свойств личности, отметить дей-
ствие компенсационных механизмов, изучить причинно-следствен-
ные связи между функционированием ПВК личности. Корреля-
ционная структура психологических особенностей дополнила раз-
работанный перечень ПВК начальников караулов ОСС ГЗ и 
придала ему завершенный вид (рис. 1). 
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концентрация внимания 

Организаторские 
способности 
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сверхконтроль Оптимистичность Ригидность 
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Склонность к 
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службе 
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Интернальный  
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– прямая корреляция; – обратная корреляция. Примичание 

 
 

Рис. 1: Корреляционная связь профессионально важных качеств личности 
начальника караула ОСС ГЗ с высокими показателями успешности 

профессиональной деятельности 



 779

Была установлена прямая тесная взаимосвязь между уровнем 
успеваемости начальника караула ОСС ГЗ МЧС Украины и уровнем 
развития у него организаторских и коммуникативных качеств; 
(r = 0,76, р ≤ 0,01); интернальным локусом контроля (r = 0,30, 
р ≤ 0,05) – умеренная взаимосвязь с тенденцией к слабому; гибко-
стью мышления (r = 0,39, р ≤ 0,05), распределением и концентра-
цией внимания (r = 0,43, р ≤ 0,05), пространственным воображением 
(r = 0,40, р ≤ 0,05) и показателем обобщения и анализа информации 
(r = 0,37, р ≤ 0,05) переключения внимания (r = 0,34, р ≤ 0,05), 
невротическим сверхконтролем (r = 0,34, р ≤ 0,05), оптимистич-
ностью (r = 0,32, р ≤ 0,05), ригидностью (r = 0,32, р ≤ 0,05) – уме-
ренные положительные корреляционные связи. 

Считаем, что полученные взаимосвязи помогли более досто-
верно определять основные ПВК начальника караула ОСС ГЗ. 

Совокупность выделенных качеств подтвердила полученную в 
начале исследования структуру эталона начальника караула ОСС ГЗ 
Украины и может использоваться при проведении профессиональ-
но-психологического отбора кандидатов на службу и учебу. Кроме 
этого, целесообразно использование полученного перечня ПВК в 
процессе определения категории пригодности специалиста на 
определенную должность, поскольку корреляционный анализ дока-
зал существование тесной взаимосвязи между категорией пригод-
ности и профессиональной успешностью личности. 
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ПОВЕДЕНИЕ В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ – 
ОЦЕЛЯВАНЕ В КОНЦЕНТРАЦИОНЕН ЛАГЕР 

 
Адриан Николов 

 
Бруно Бетелхайм, американски философ и психолог от 

австрийски произход; въвежда понятието „екстремна ситуация, 
която субектът изживява като водеща неминуемо до неговото 
унищожение и на която той може да противопостави само 
психологически защитни механизми“. Авторът прекарва годините 
1938-39 в два концентрационни лагера в Дахау и Бухенвалд. В тези 
лагери затворниците са били измъчвани умишлено, страдали са от 
недохранване, но е трябвало да извършват тежка физическа работа. 
Всеки един миг от живота им е бил под стриктно регулиране и 
надзор, затворниците не са знаели защо са били затворени, нито за 
колко дълго. Това може да обясни защо затворниците са лица, 
намирали се в "екстремни" ситуации. 

Личните си наблюдения върху проблема с оцеляването в 
концентрационните лагери описва и австрийския психиатър Виктор 
Франкъл. В книгата си „В търсене на смисъла“ той разказва за 
собствения си опит, който след време го води до разработването на 
логотерапията. Гръцката дума "логос" означава смисъл, а логоте-
рапията може да се определи като центрирана върху смисъла 
психотерапия. Мотивационната теория, залегнала в основата на 
подхода на Франкъл, се насочва към така наречената от него "воля 
за смисъл" за разлика от "волята за мощ" и "волята за удоволствие" 
(принципа на удоволствие). Тъкмо волята за търсене на смисъл е 
била решаващия фактор, помогнал на Франкъл да оцелее в 
екстремната среда на концентрационните лагери. 

Според Франкъл може да се обобщи, че затворниците преми-
нават през три фази на психическа реакция към лагерите: периода 
на влизане и кратко време след това; периода, в който хората вече 
са свикнали с ежедневната рутина и накрая третата фаза започва 
след освобождаването им. Първата фаза се характеризира с шок, 
като при определени условия шокът дори идва преди самото 
влизане в лагерите. Индивидите с по-слаба психика изпадат в шок 
още при задържането им, при пътуването им в товарните вагони, 
където се сблъскват с първите проблеми свързани с физическото си 
оцеляване. За педиода на влизане е характерна и кратката „илюзия 
за помилване“, която изпитват хората, които добре знаят къде 
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отиват и  какво ги чака, но подсъзнанието им все още отказва да 
възприеме тази толкова рязка житейска промяна.  

В периода на живот и борба за оцеляване в лагера, затворникът 
получава неимоверно физическо и психическо натоварване, което 
бързо може да се окаже пагубно ако не му се противодейства по 
някакъв начин. Бруно Бетелхайм започва да прави наблюдения и 
проучвания на третия месец след попадането си в концлагера. Към 
това го подтиква усещането, че постепенно полудява, че постепенно 
губи реалната представа за очертанията на собствената си личност, 
и като професионален психолог проумява, че за да оцелее, трябва да 
се заеме с някакво занимание. 

Тогава той започва да изучава поведението на хората в 
концлагера. Тъй като тези му занимания били свързани със срещи и 
разговори с много хора в гъмжащия от доносници концлагер, 
проучвателната му дейност по същество е била доста опасна. 
Фактите и резултатите от проучванията си той “записва” само в 
паметта си, тъй като не е разполагал с листове и молив, за да си 
води записки, а и воденето на такива записки е било изключително 
опасно. Той не прави предписания и правила за поведение, а е само 
описание на една възможност за съхраняване на психологическата 
цялост на индивида в екстремните условия на концлагера. 

Бетелхайм определя една от целите на концентрационните 
лагери като превръщането на затворниците в полезни за държавата 
обекти. Това се постига чрез излагането им на екстремни ситуации. 
Той разделя процеса на различни етапи. Първият от тях е центриран 
около първоначалния шок от неправомерното лишаване от свобода. 
Основното събитие на втория етап е въвеждане в лагера и първите 
преживавания в него. Следва един бавен процес на промяна в 
живота на затворника и личността му, адаптиране към лагера. 
Последният етап е когато затворникът се е адаптирал към лагера, 
той се характеризира с коренно променено отношение към 
действителността. 

Според автора още при създаването им концентрационните 
лагери са имали предназначението да бъдат използувани за експери-
ментална база за превръщането на човека в “идеален затворник” 
чрез пълна автоматизация на неговото поведение по една-
единствена и елементарна формула “заповед-подчинение”; крайната 
цел на тази “педагогическа програма” е била “да превъзпита чове-
ка”, като го трансформира в неразсъждаващ и безупречно дей-
ствуващ биологически механизъм. Според неговите проучвания 
едва през 1942 г. вече става ясно, че така формулираната програма е 
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неефективна, и тогава именно лагерите започват да изпълняват нова 
функция - масово физическо унищожение, преди което обаче задъл-
жително се извършва морално и психическо унищожаване на 
човешката личност. 

Според Бруно Бетелхайм системата, наречена “превръщане на 
концлагериста в идеален затворник” включва четири основни 
метода. 

Първият метод той нарича “вдетеняване на възрастния човек”. 
Социалната психология разглежда личния и груповия инфанти-
лизъм като една от формите на дефанзивното човешко поведение. 
Стратегията в тези случаи е била насочена към включването на 
човека в групата и поставянето на групата в условията на грозяща 
опасност и катастрофа, при което личното и груповото поведение 
придобива неадекватен характер, характеризиращ се преди всичко 
със своята безпомощна ексцентричност и трагикомичност, харак-
терна за малките деца. 

Според автора затворническите власти са преследвали така 
поставената им цел с изключителна настойчивост, а основните 
методи за нейното постигане са били: хроническото недохранване, 
което е карало хората непрекъснато да мислят за ядене и яденето да 
бъде основната и постоянната тема на техните разговори и пове-
дение, често пъти водещо до фатални сблъсъци за няколко трохи 
хляб; фанатичното поддържане на идеалната чистота е изисквало 
превръщането на цялото човешко тяло в обект и територия за 
непрекъснати проверки и поводи за жестоки наказания; създаване 
на една истинска джунгла от инструкции и забрани, всяко движение 
сред която води до грешки и опасности, които постепенно превръ-
щат човека в постоянно изплашено до смърт дете, започващо “да 
осъзнава голямата си виновност” и да очаква “полагащото” му се 
наказание. 

Вторият метод е пряко свързан с първия и се свежда до 
“поемане на колективна отговорност”. Благодарение на този метод 
създаденото чрез първия метод чувство за вина се превръща в 
естествено душевно състояние, приемащо всяко наказание, включи-
телно и газовата камера, като напълно естествен и напълно спра-
ведлив акт. 

При приемането на основателността и естествеността на идеята 
за колективната отговорност лагерниците започвали сами да следят 
за реда в лагера и да изпълняват репресивните функции на властите; 
така се постигала парадоксалната ситуация на пълно съвпадение на 
интересите на властта и интересите на лагерниците. 
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Поддържането на фона на съвпадението на интересите 
постоянно се извършвало и чрез публичните зверски мъчения и 
разстрели, при които изборът на жертвата на пръв поглед е 
изглеждал съвсем случаен, но винаги е бил дълбоко мотивиран и 
закономерен - изборът винаги падал върху онзи, който изпъквал по 
някакъв начин сред “раираната маса”, т. е. все още е съхранявал в 
себе си нещо индивидуално, нещо свое - нещо, което е различно от 
общото. 

Така, в резултат от прилагането на този метод воденият от 
инстинкта си за самосъхранение човек започвал сам и умишлено да 
разрушава своята индивидуалност и човешка личност. 

Третият метод се характеризира като “подмяна на спонтанните 
човешки реакции по заповед” и е насочен към пълното унищо-
жаване на способността на хората за самостоятелна оценка на 
заобикалящата ги действителност и постигане на пълна психоло-
гическа дезориентация. 

За тази цел са били прилагани редица способи: било е напълно 
забранено носенето на часовници, тъй като разпределяйки времето 
си, човек може в определена степен да управлява дадена ситуация; 
публичните наказания и екзекуции винаги били извършвани при 
съпровод на класическа музика, изпълнявана от сформирани от 
лагеристите оркестри; пълното отнемане на едно от най-мощните 
средства за психологическа защита и самоутвърждаване – възмож-
ността за упражняване на крепящия личностното самочувствие 
квалифициран труд и поставянето в такива трудови условия, които 
ликвидират и последните останки на човешката съвест. Психологи-
ческото послание в тези случаи се е свеждало до внушението “Ти 
умееш да правиш само онова, което умее да прави всеки друг; ти си 
еднакъв с останалите; ако искаш да оцелееш, бъди такъв и не се 
опитвай да бъдеш друг!”. 

Четвъртият метод се е свеждал до насаждането на стремеж към 
причисляване към “лагерния елит” и “участие във властта”. Така 
съучастието в престъплението се е превръщало не само и не толкова 
в стремеж към самосъхранение, колкото и преди всичко в пред-
ставата за участие във важно и високоавторитетно дело. 

След освобождаването си много от концлагеристите стават 
социопати. Мнозина от тях така и не се възстановяват психически 
от преживяното и пренасят натрупаната агресия в личния си живот - 
малтретират физически близките си, стават алкохолици или са 
мълчаливи и некомуникативни.  
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Намиране на смисъл в страданието и цел в живота са един от 
най-големите стимули за оцеляване - тази своя теза Франкъл облича 
в една мисъл на Ницше: „Този който има защо да живее може да 
мине със всякакво как“. Според него ако има смисъл в живота 
изобщо, то трябва да има смисъл и в страданието. Страданието е 
неотделима част от живота, дори само като съдба и смърт. Без 
страдание и смърт човешкия живот не е цялостен. 
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ПСИХОДИНАМИКА НА ОТНОШЕНИЯТА  
„ДОНОР–РЕЦИПИЕНТ” ПРИ СЛУЧАИ НА 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН 
 

Румяна Крумова-Пешева, Любомир Спасов, 
Виолета Михайлова 

Университетска болница „Лозенец“, София,  
България, rutsi@abv.bg 

 
Резюме: Изследването на връзките между донор и реципиент в 

случаите на дарителство на орган от жив човек показва интензивна емо-
ционална динамика в рамките на предоперативния и особено на след-
оперативния период. Взаимоотношенията преминават през редица трудни 
моменти, които имат своята съзнателна и безсъзнавана природа. Едни от 
основните двигатели са чувството за вина, благодарност и страх. 

Авторите представят различни аспекти на психичния травматизъм, 
идеята за загубата и спасяването на живота при два случая на трансплан-
тация на орган. Донорството се явява ключов аспект за продължаването на 
живота, но и сериозен психотравматичен фактор, който се отразява на 
функционирането на донора, реципиента и на взаимодействията между 
тях. Пациентите са проследявани в периода 2007-2013 година, преди и 
след присаждането на органа. Донорството е осъществено от родител на 
дете. Единият случай е на чернодробна, а другият – на бъбречна транс-
плантация.  

Ключови думи: психотерапия, бъбречна трансплантация, чернодроб-
на трансплантация 

 
RELATIONSHIP PSYCHODYNAMICS BETWEEN DONOR AND 

RECIPIENT IN ORGAN TRANSPLANTATION CASES 
 

Krumova-Pesheva R., Spasov L., Mikhailova V. 
Lozenets University Hospital, Sofia, Bulgaria, rutsi@abv.bg 

 
Abstract: The research of the relationship between the donor and the 

recipient in cases of organ donation from a living donor shows intense 
emotional dynamics during the pre-operation period and especially during the 
post operation period. The relationships are a complex of conscious and 
unconscious emotions. The main feelings are guilt, gratitude and fear. 

The authors present various aspects of the psychic traumatism, on one 
hand the idea for losing the life and on other the idea for saving the life (ex. two 
cases of organ transplantation). The donation is the key to continue the life yet a 
serious psychotraumatic factor which reverberates on the functioning of the 
donor, recipient and their relationships. The research is done during the period 
between 2007 and 2013;the consulting is in the pre and post transplantation 
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period. The donation is from a parent to a child. The first case is liver 
transplantation and the second case – renal transplantation. 

Key words: psychotherapy, renal transplantation, liver transplantation 
 
Въведение 
Донорството на органи е тема, която поставя много важни 

въпроси от психологично, етично, религиозно, медицинско и друго 
естество. В личната история на всеки отделен случай темата за 
даряването се възприема драматично и с множество емоционални 
отговори. Да се откажеш от част от тялото си в името на някой друг, 
освен аспектите на благородство и хуманност, включва редица 
съзнателни и безсъзнавани аспекти. Решението за донорство в 
различни случаи е спонтанен акт, под който стоят неназовани и 
неназовими мисли и преживявания. 

В психологичното консултиране и психотерапия в предтранс-
плантационния и следтрансплантационния период донорите и 
реципиентите показват различни рационални и емоционални 
особености, които имат специфична динамика. Тази динамика е 
интензивна и е част от психичното справяне и стабилизиране на 
пациентите. Тя е свързана с преработването на травматизма, който 
се съдържа в една процедура по присаждане на орган. 

 
Цел 
Цел на настоящия материал е да представим част от 

емоционалните аспекти на взаимоотношенията между донора и 
реципиента при два случая: донорство за чернодробна и донорство 
за бъбречна трансплантация. Отразяваме само онази част от 
психологичната и психотерапевтична работа, която се отнася до 
състоянието на донора. 

 
Материал и методика 
Настоящoто изследване обхваща психологичната работа по два 

случая на трансплантация в периода 2007 – 2013 г. В единия случай 
е осъществена бъбречна (на 23-годишен мъж), а в другия – 
чернодробна трансплантация (на 12-годишно момиче). Донорството 
в двата случая е от родител на дете. Органите са дарени от майките. 
Операциите по присаждането са осъществени в Университетска 
болница „Лозенец“. Професионалните дейности са следните: 

- психологична оценка на донора и реципиента в предтранс-
плантационния период, 

- психологично консултиране в рамките на хоспитализацията, 
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- психоаналитична психотерапия на амбулаторен принцип 
след изписването от болничното заведение. 

Психологичната оценка се провежда в динамика и върви 
успоредно с процедурите на консултирането в предоперативния 
период. Основава се на самия консултативен процес и не се ограни-
чава до параметрите на „моментна снимка“ на състоянието на 
пациентите. Проследява психичните феномени в тяхното развитие и 
промяна. Базирана е на следните показатели, изведени на основата 
на клиничната практика: 

- механизъм на вземане решението за донорство на орган – 
емоционални и рационални аспекти, 

- равнище на информираност по отношение на донорството 
като медицинска процедура, 

- равнище на информираност по отношение на двете 
операции – на донора и на реципиента, 

- очаквания и опасения относно операциите 
- степен на психично инвестиране на реципиента от страна на 

донора, 
- динамика на взаимоотношенията, произтичаща от акта на 

даряването на орган 
- други. 
Психотерапевтичната работа се основава на психоана-

литичната парадигма като обяснителен механизъм за разглеждане и 
разбиране на психичните феномени. В психоанализата изследването 
и лечението съвпадат. Диагностиката и терапията вървят успоредно 
и се коригират взаимно. В настоящoто изследване представяме 
работата с донорите като показателна за психичните процеси, които 
се случват в резултат акта на даряване на орган. 

 
Резултати и обсъждане 
В двата наблюдавани случая майките са дарили органи на 

своите деца. Соматичните заболявания на реципиентите имат тер-
минален характер. В случая на 12-годишното момиче хирургичната 
интервенция е в порядъка на спешност и неотложност. Степента на 
привързаност и близост при двата случая е в достатъчно добри 
граници. Децата са във висока степен инвестирани психично от 
родителите. Личните истории показват сериозни нива на подкрепа, 
разбиране и съчувствие. Световната практика отбелязва като най-
висока и надеждна мотивацията на донорство от родител на дете. 
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Случай на донорство за чернодробна трансплантация: 
Решението за донорство е взето от майката спонтанно и 

категорично. Историята на болестта на детето е продължителна и 
чернодробната трансплантация се явява единствената алтернатива 
за продължаване на живота. Мотивите са изцяло емоционални и 
напълно разбираеми. В психичната реалност на донора изцяло 
доминира идеята за донорството като спасение на живота на 
реципента.  

Равнището на информираност е недостатъчно. Наблюдава се 
„психична неспособност“ за информиране. Хирургичната интервен-
ция се възприема като „чудодеен похват“, съдържащ спасението. 
Налице са хипоманийни психични защити, идеализация на ситуа-
цията на донорство и на присаждането на органа. Всяка медицинска 
информация се приема като застрашаваща. Донорът показва 
понижена критичност относно евентуални рискове. В психичното 
пространство преобладава хиперболизацията на операцията и това 
„движение“ измества всички аспекти на външната реалност. 
Хипоманийното поведение на майката има защитни психични цели, 
а именно – да я предпазва от високата тревожност, от свръхтре-
вогата. Страховете трудно могат да бъдат конкретизирани, опред-
метени и вербализирани. 

В същото време наблюдаваме тенденция у донора към негли-
жиране значението на собственото здраве. Пациентката не показва 
никакъв интерес и желание за информиране по отношение донор-
ската операция. Всички рискове загубват стойност в името на 
спасяването живота на детето. Пренебрегнато е значението на 
здравето, дори от гледна точка на това, че майката е необходимо да 
е здрава, за да се грижи за детето си след хирургичната намеса. 
Забелязва се изместване като защитен механизъм, предпазващ от 
евентуални здравословни рискове. 

Очакването на трансплантацията е свръхтревожно. Наблюда-
ваме при донора понижена способност за толериране на неяснотата 
и неизвестността. Не са налице ефективни копинг-стратегии за 
справяне с дистреса. В такава ситуация за майката е особено трудно 
да осигурява емоционална подкрепа на детето си. Нейната свръх-
тревожност се предава у реципиента и е трудна за контролиране. 

Свръхтревогата става основна линия в отношенията „донор-
реципиент“ в следоперативния период. Различните страхове се 
конкретизират вече основно върху приемането или отхвърлянето на 
органа. Заедно с повишената тревожност продължително време 
наблюдаваме свръхпротективно отношение от майката към детето, 
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до степен на симбиотична цялост. Тя не е склонна да се отдели от 
него. Става особено бдителна към всичките му състояния. Реагира с 
паника по различни поводи. Прави впечатление, че тя неглижира 
всички останали и свръхакцентира детето. При много добро здаво-
словно състояние на реципиента, донорът става подозрителен и 
реагира параноялно на лабораторните изследвания. Показва вкопч-
ване, което затруднява детето в неговото психично справяне и 
„приемане“ на новия орган. Свръхтревогата на донора провокира 
огромно напрежение у реципиента и у останалите семейни членове.  

Продължително време майката е затруднена да интегрира 
психически случилото се, да направи разстояние от травматизма на 
събитието, за да го преработи емоционално. Нейните емоционални 
трудности довеждат до различни конфликти с дъщеря й и у донора 
преобладава чувството на отчужденост и хладност в отношенията. 

В този случай можем да приемем, че преработването на трав-
матизма на трансплантацията преминава през етап на свръхтре-
вожност и конфликтност в отношенията между донора и реципиен-
та. Тази свръхтревожност е в продължителни периоди от време и е 
провокирана от емоционалното състояние на донора. 

 
Случай на донорство за бъбречна трансплантация: 
Решението за донорство и при този случай се реализира 

веднага, категорично и спонтанно. Заболяването на реципиента е с 
остро начало. Възниква внезапно, без история на предишни здраво-
словни проблеми и хоспитализации. Психичното интегриране факта 
на диагнозата е свързано с огромен дистрес в семейството. Въз-
можността за живо донорство от член на семейството мобилизира 
цялата семейна система.  

Характерно за поведениео на реципиента е амбивалентността 
по отношение получаването на орган от майката. От една страна е 
желанието за приключване с хемодиализата, със зависимостта от 
нея, с болестта. От друга страна е сериозната загриженост за здра-
вословното състояние на майката. Тази противоречивост е продъл-
жителна и прави неконсистентно желанието и мотивацията относно 
самата трансплантация на бъбрек. 

При донора се наблюдава абсолютна убеденост и категорична 
интегрирана нагласа за даряването на органа. Водещи са емоцио-
налните мотиви. Информираността по отношение присаждането на 
бъбрек е сравнително висока. Майката има стремеж към информи-
ране предимно за хирургичната интервенция на реципиента. 
Активно търси и получава информация. При нея наблюдаваме 
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склонност към засилени проекции в бъдещето, в което възприема 
сина си като абсолютно свободен от диализните процедури и здрав. 
Тези проекции имат изцяло защитен характер. 

Както при случая на чернодробна трансплантация, и тук забе-
лязваме елементите на пълно неглижиране на собственото здраво-
словно и емоционално състояние и функциониране. Не е налице у 
донора стремеж към информиране относно собствената операция. В 
психологичното консултиране въпросът за рисковете не се допуска, 
сякащ съдържа заплаха за неуспех. При двамата донори не се 
допускат в съзнанието факти относно евентуални раневи и други 
следоперативни усложнения, инфекции и др. Приемането на такъв 
род информации е застрашаващо във вътрешно-психичен аспект. 

Очакванията и опасенията са ориентирани изцяло с процеду-
рата по присаждане на органа за реципиента. Страхът за детето е 
водещ и доминира психичното пространство и в този случай на 
донорство. За разлика от свръхтревожността в първия случай, тук 
наблюдаваме хипоманийно, неестествено приповдигнато настрое-
ние, свръхактивно поведение. Смятаме това поведение отново за 
изцяло защитно. То понижава равнището на критичност и реали-
стичност на нагласата и представите на донора. 

Психичното инвестиране и в този случай е ефективно и доста-
тъчно високо. Синът и майката са в сплотени близки отношения. 
Семейството разполага с достатъчно и добри подкрепящи системи. 
Емоционалната атмосфера е благоприятна. 

В следтрансплантационния период наблюдаваме реакции на 
дистанциране и хладност в отношенията между донора и реципента. 
Майкатасподеля усещане за отчужденост на сина й от самата нея. 
Близостта е поставена под въпрос. В психичната реалност на донора 
са активизирани редица депресивни елементи. Депресивитетът се 
интензифицира на базата на променените отношения. На основата 
на психотерапвтичната работа приемаме, че повод за такъв тип 
емоционална динамика е чувството за загриженост и страх за 
донора от страна на реципиента. Реципиентът е склонен да избягва 
своя донор с цел да избегне съзнателното и безсъзнаваното си 
чувство за вина към него. От друга страна е преживяването за 
задълженост, което дълго време доминира съзнанието на реци-
пиента. Това преживяване е свързано с нуждата от репарация, от 
възстановяване в едни сравнително нееквивалентни отношения. 
Нарушен е балансът на емоционален обмен. Реципиентът изпитва 
потребност да благодари за жест, който няма еквиваленти. За много 
пациенти трансплантацията е със статут на „второ раждане“. Това 
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прави задължеността осбено висока. За реципиента е необходимо да 
благодари, да се издължи за нещо, за което няма как да се отбла-
годари и издължи. Той изпада в психичен парадокс, който 
разрешава много трудно в себе си. 

Виждаме, че балансът на взаимоотношенията при двата случая 
е нарушен. Възстановяването и стабилизирането на отношенията 
преминава през емоционални кризи, в които близостта е поставена 
под въпрос. В психотерапията на тези пациенти се наблюдава 
трудното психично интегриране на травматизма на една трансплан-
тация, както и трудното приемане на даряването на орган във 
вътрешно-психичен смисъл. 

 
Изводи 
1. Трансплантацията на орган е животоспасяваща процедура, 

която съдържа висок травматизъм в психичен аспект за донора и 
реципиента. 

2. Даряването на орган в неговите емоционали измерения 
често е свързан с криза в отношенията между донора и реципиента 
в следоперативния период. 

3. Все още броя на трансплантациите в България е недоста-
тъчен, за да можем да търсим потвърждение или отхвърляне на 
посочените тенденции. 

4. Психоаналитичната психотерапия дава възможност на 
пациентите да преработят психотравматичние преживявания, да 
преодолеят емоционалните кризи , критичните моменти и периоди в 
техните взаимоотношения. 
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ИДЕЯТА ЗА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ  
ПРИ ПАЦИЕНТИ С “ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА 

НЕДОСТАТЪЧНОСТ” – ТЕРМИНАЛЕН СТАДИЙ 
 

Румяна Крумова-Пешева, Любомир Спасов, 
Виолета Михайлова 

Университетска болница „Лозенец“, София,  
България, rutsi@abv.bg 

 
Резюме: Пациентите с „Хронична бъбречна недостатъчност“-терми-

нален стадий поддържат живота си в хемодиализните центрове. Този факт 
поставя сериозен отпечатък върху всички сфери от техния живот и върху 
тяхното психично функциониране. Заболяването ограничава болния до 
един затворен периметър, в който са водещи депресията, тревожността и 
чувството за липса на перспектива. Настоящият материал представя дан-
ните от психологичното консултиране и проследяване на 9 случая (5 мъже 
и 4 жени), които са на хемодиализа в УБ“Лозенец“ в периода 2005-2013 г.  

Авторите представят особеностите на емоционалната динамика на 
болните, както и идеята за бъбречна трансплантация като психична 
защитна стратегия пред темата за смъртта. 

Ключови думи: хемодиализа, бъбречна трансплантация, психоло-
гично консултиране 

 
THE IDEA FOR RENAL TRANSPLANTATION OF PATIENTS  

WITH CHRONIC RENAL FAILURE-TERMINAL STAGE 
 

Krumova-Pesheva R., Spasov L., Mikhailova V. 
University hospital Lozenets, Sofia, Bulgaria, rutsi@abv.bg 

 
Abstract: The patients with “chronic renal failure” – terminal state 

survive through hemodialysis. This reflects in severe repercussions in their 
lifestyle and psychics. The disease restrains the patients in a perimeter where 
leading are the depression, anxiety and lack of perspective. The following 
material presents the data from the psychological consulting of 9 cases (5 men 
and 4 women). The patients are on hemodialysis in University Hospital Lozenec 
during the period between 2005-2013. 

The authors show the specifics of the emotional dynamics of the patients 
and the idea for renal transplantation as a matter of psychic defense strategy 
before the death.     

Key words: hemodialysis, renal transplantation, psychological consulting 
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Въведение 
Хемодиализата се превръща в начин на живот за пациентите с 

диагноза „Хронична бъбречна недостатъчност“-терминален стадий. 
Диагностицирането на заболяването в повечето случаи е психотрав-
матичен момент за болните. Посещението на хемодиализните цен-
трове ограничава възможностите на пациентите и създава у тях 
усещане за дълбока зависимост и не-свобода. Връзката с апарату-
рата се превръща в сериозна привързаност към персонала, ангажи-
ран с тази професионална дейност. За пациентите хемодиализата се 
превръща в безсъзнателна алтернатива на семейна среда и приятел-
ски кръг. Компенсира ограничената територия на социалните кон-
такти и социалните активности, която е провокирана от болестта.  

 
Цел 
Целта на материала е да представи емоционалната динамика на 

болните в рамките на дългосрочно психологично консултиране и 
проследяване, както и идеята за бъбречната трансплантация като 
съдържаща оптимизъм и обслужваща защитни психични цели. 

 
Материал и методика 
В изследването са включени 9 болни (5 мъже и 4 жени), които 

са на хемодиализа в Университетска болница „Лозенец“. С болните 
е провеждано психологично консултиране в продължителен период 
от време – 2005-2012г. Консултирането е по лично заявено желание 
и потребност от пациентите. Реализирано е при постоянни условия 
– конкретен ден и час един път седмично в рамките на 50 минутна 
сесия за всеки. Случаите са проследявани от гледна точка на 
психоаналитичната парадигма, според която диагностиката и лече-
нието вървят успоредно и се коригират взаимно. Случаите са 
диагностицирани и са на хемодиализа средно две години преди 
началото на психологичното консултиране, провеждано с тях.  

Клиничното наблюдение е провеждано по следните параметри: 
история на заболяването, степен на приемане на болестта във 
вътрешно-психичен план, идентитет и самооценка, комуникативни 
умения и адаптивни възможности, копинг механизми за сравяне с 
дистреса и тревожността, минали психотравматични събития и 
равнище на справяне с тях, подкрепящи систми и ефективност на 
подкрепящите системи, стресоустойчивост, толеранс към фрустра-
ция и тревога, отношение и нагласи относно предстояща бъбречна 
трансплантация, проекция на бъдещето и др. Основава се на 
Методика за психологическа оценка. (2) 
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Резултати и обсъждане 
Психоанализата е задълбочен начин за изследване и клинично 

наблюдение над човешката природа. Тя показва вътрешната 
конфликтност на човека като основно движещо начало на раз-
личните равнища на психична организация. В сферата на повлия-
ването върху психичния апарат на болните психоаналитичната 
перспектива ни помага да разбираме по-пълно различни теми като 
загубата и траура, проблемите с контрола върху себе си и соб-
ственото тяло, проекциите на бъдещето, защитните механизми на 
психиката и др.  

Историята на заболяването при повечето пациенти е свързана с 
неочаквано и драстично начало. Болестта е открита изведнъж, по 
повод на някакво неразположение и произтичащи от това лабора-
торни изследвания. В личен аспект такова начало е шокиращо и 
приемането му е сложно, изисква продължително време при всеки 
един от случаите. Интегрирането на болестта преминава през опре-
делени етапи, които могат да бъдат описани по следния начин: 

- отричане – рационално има приемане на фактите, но емо-
ционално се наблюдават процесите на динайл /denial/, на пълно 
отхвърляне на рационалната реалност, 

- агресивно отреагиране – често застъпено, понякога с 
необуздани прояви на отреагиране и неприемане на загубата и 
фактите от външната реалност, 

- самосъжаление – “защо точно аз”, “защо на мене”, понякога 
в доста продължителни периоди от време, 

- отчаяние – включва усещането за безсилие, липса на кон-
трол и безперспективност, 

- скърбене – търсенето и откриването на по-конструктивни 
начини за емоционално справяне със загубата, 

- проекции в бъдещето – изграждането на по-оптимистични 
картини за ново начало след евентуалната трансплантация на орган, 

- същинско приемане – приемане на необходимостта и 
неизбежността на хемодиализата и търсене на възможности къде да 
бъде диализиран болният. 

От всичко това следва, че пациентът извървява доста сложен 
път на психична преработка на факта на заболяванто. То се явява 
психотравматично събитие, заплашващо със загуба на контрол и 
анихилация. 

По отношение на параметъра „идентитет“ личността на всички 
пациенти показва стабилност и плътност. Пациентите разполагат с 
добри асоциативни способности, с добри способности за символи-
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зиране и метафоризиране, с достатъчни възможности за интроспек-
ция и себерефлексия. Самооценката им е занижена на основата на 
заболяването. Всички споделят чувство на инвалидизираност, про-
изтичащо от ограниченията и особеностите на болестта им, както и 
от зависимостта от апаратурата. За тях хемодиализата означава 
поддържане на живота, но болните са критични относно факта, че 
не им носи излекуване. Смятат, че тя с времето ги уврежда и 
дестабилизира физически и психически. Имат достатъчно критични 
и реалистични нагласи и очаквания.  

Комуникативните способности и адаптационният потенциал 
при всички случаи е добър, но е променен отново от болестната 
история. При всички от посочените случаи се наблюдава изолация 
от социалните контакти и социалните активности. Външната реал-
ност постепенно, с годините в диализа, се „стеснява“. Периметърът 
на функциониране се измества към хемодиализните центрове, в 
които болните прекарват голяма част от времето си. Физическото 
им състояние също не позволява активно функциониране. Секторът 
по хемодиализа в болницата започва да става аналог на значима 
социална група, на референтно място, към което пациентите се 
съотнасят. Става аналог на семейна среда, на приятелска група и 
т.н. Болните влизат в по-лични отношения с персонала, вълнуват се 
от отношенията си с него и помежду си. Развиват силна съпричаст-
ност един към друг, която на моменти има конкурентна природа. Те 
се съревновават за вниманието на персонала, за грижата и зачи-
тането. Държат на всяка цена да бъдат забелязвани като гаранция за 
факта, че съществуват, че ги има.  

Постепенно, с течение на времето и диализните процедури, 
копинг-стратегиите на пациентите се влошават. Стават еднообразни 
и неефективни. Чувства се трудното толериране на престоя в хемо-
диализния център. Пациентите развиват тревожни състояния в рам-
ките на този престой. Толерансът към фрустрация и време намалява 
чувствително. Преживяват себе си като ненужни, непълноценни и 
без липса на ясни перспективи. Проекцията на бъдещи събития е 
нарушена. Болните си позволяват да планират само близки събития 
с незначителна за тях стойност. Те преживяват болестта си като 
силно фрустриращ фактор и фактор, който намалява нарцистичната 
им стойност. Те неволно преразглеждат позицията си в семейството 
като неутрализирана и променена в маргинална. По същия начин 
преживяват професионалната си идентичност. Постепенно започват 
да се възприемат като изолирани, незабележими и нарцистично 
наранени. Изолацията и самотата стават водещи усещания, приори-
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тетна част от психичния апарат. Те засилват преживяването за 
витална заплаха, което наблюдаваме сред групата болни. 

Прави впечатление, че относно евентуална бъбречна транс-
плантация пациентите показват амбивалентно отношение. От една 
страна присаждането на орган може да означава за тях свободен и 
независим от хемодиализата живот. От друга страна се забелязват 
редица страхове и опасения, които засилват заплахата за болния до 
огромни размери. До такава степен, че той трудно я вербализира. Не 
може да я обективизира и назове. Една хирургическа интервенция 
крие редица рискове. Тези рискове за нашите болни присъстват 
неимоверно преувеличени. Дотолкова, че трансплантацията на 
бъбрек е парадоксално по-голяма опасност, отколкото възможност. 
Допускането за такъв тип операция е вид защитна стратегия пред 
темата за смъртта. По-важно е болните да знаят, че съществува 
такава перспектива, отколкото тя да стане реалност. Важна е идеята 
повече от нейната реализация. Пациентите си представят една 
евентуална трансплантация като далечна перспектива във времето, 
а не като близка възможност. Допълнителен аргумент за това са 
въпросите за донорството – от близък човек или от трупен донор. 
Идеята за донорство от близък отново е възприемана амбивалентно. 
От една страна е благодарността за жеста. От друга е вината, че 
може такъв тип оперативна намеса да увреди потенциалния донор. 
Пациентите са много загрижени за своите близки.  

Във връзка с благодарността възникват редица въпроси около 
темите за задължеността и компенсацията на такова дарение. Това 
дава сериозен отпечатък върху взаимоотношенията в семейството и 
променя хода и динамиката на тези взаимоотношения. Мотивацията 
за приемане на чуждия орган от близък човек е противоречива. 
Потенциалните реципиенти искат и не искат този акт едновременно. 
Това повишава равнището им на дистрес и напрежение. 

В процесите на психологичното консултиране става ясно, че с 
течение на времето в диализа болните стават свръхчувствителни 
относно минали техни психотравматични събития. Прави впечат-
ление фактът, че тези събития не са преработени психически или са 
преодолени частично. В хода на консултативната работа те се 
проявяват много емоционално наситени и са в състояние да 
дестабилизират пациента. Той изглежда много реактивен спрямо 
тях. Има желание да се справи на рационално равнище и точно 
толкова нежелание на емоционално и несъзнавано ниво. Капаци-
тетът за справяне е значително понижен. 
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Психологичното консултиране и проследяване на болните дава 
възможност те да вербализират редица свои състояния, да ги видят 
от различна призма и да преодолеят голям брой психотравматични 
моменти. Една от насоките е свързана с идеята за бъбречна 
трансплантация като все по-допустима и реална възможност. Друга 
насока е автономизирането на пациента в една психотерапевтична 
работа на амбулаторен принцип при ясно регламентирани условия. 

 
Изводи 
1. Проследяваните болни с „Хронична бъбречна недостатъч-

ност” – терминален стадий преживяват като сериозен психотравма-
тичен момент поставянето на тяхната диагноза, както и нуждата от 
хемодиализните процедури. 

2. Пациентите се чувстват чувствително ограничени по повод 
на хемодиализата във физическото си и психическо функциониране. 

3. В психологичното консултиране те получават възможност за 
преработване на травматизма, за емоционално стабилизиране и 
възвръщане на усещането за собствената си значимост. 

4. Идеята за предстояща бъбречна трансплантация се явява 
защитна психична стратегия пред темата за смъртта и загубата на 
здраве. Тя се възприема като далечна перспектива, съдържаща 
оптимизъм в бъдеще време. 
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