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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Междуетническото съжителство на трите най-големи етноси в 

България е с многовековна история. Исторически събития и 

процеси като Османско владичество и Възродителен процес 

безспорно оставят своя отпечатък върху цялостното развитие на 

междуетническите отношения у нас. От своя страна динамичните 

промени в общественото развитие през последните десетилетия 

както тук, така и в европейски план, добавят нови реални 

възможности за промяна в живота на индивида и в живота на 

общността и на нацията. Темата за предразсъдъците и за тяхното 

място и влияние върху междугруповите отношения е кокото 

класическа в изследователския смисъл на думата, толкова и 

модерна, и актуална в контекста на съвременното развитие на 

междуобщностни отношения. 

  Не би трябвало да се пренебрегва и самата социалноикономическа 

обстановка, включваща като значими фактори пазарът на труда с 

неговите оформени специфики, нивото на трудово възнаграждение, 

религиозната принадлежност, условията на живот, културно-

битовите различия и говоримия език. Налице е неравенство при 

икономическото състояние между различните общности на 

българи, турци и роми.Относително по-добри са тези показатели 

примнозинството (Bakalova D., et. al. 2015). Ромите все още остават 
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последни по отношение на образование и квалификация, условия 

на живот, доходи и заетост. Социалните неравенства създават 

условия най-малко за негативни взаимни представи и чувства, 

усещане за конкуренция, а и влияят върху количеството и 

качеството на контактите, както и върху нагласите и формирането 

на предразсъдъци спрямо „другите“ . 

Както социалноикономическите характеристики на начина 

на живот, медийно разпространяваните представи и нерядкото 

преувеличаване на единичния междуличностен или локален 

конфликт до събитие с национално значение и не на последно 

място раздвижването на етническата реална картина поради 

емиграционни и имиграционни процеси влияят върху халактера и 

развитието на междуетническите отношения на трите най-големи 

етноса в страната. Изучаването на същността на предразсъдъците 

спрямо етноси у нас и на социалнопсихичните фактори, 

въздействащи върху тяхната проява е особено актуално с оглед 

очертаване на реалните междуетнически отношения. Подобен 

анализ би осигурил възможност да се търсят пътища за редуциране 

на дискриминативните аспекти на предразсъдъците, а това ще 

допринесе за по-толерантни и мирни вътрешни отношения.  

Според Чл.6 от Търновската конституция “ (1) Всички хора се 

раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички 

граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 
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ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и 

обществено положение или имуществено състояние.» 

(Конституция на РБ, изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.). 

Дисертационният труд изучава и анализира явления като 

контакти между мнозинство и малцинства, съществуващите 

предразсъдъци от страна на етническите българи, разкриване на 

причините за намаляване и повишаване на социално-политическата 

подкрепа от страна на мнозинството, ролята на емоционалния 

„термометър“ в полето на етническите взаимоотношения. 

Глава 1. Теоретична част 

1.1. Формиране, структура и типове предразсъдъци 

Изследователската област на предразсъдъците  е във фокуса на 

учените повече от 70 години. Въпреки това не може да се каже, че 

в литературата съществува общоприета дефиниция. Общо съгласие 

се постига при категоризацията на предразсъдъка като вид 

нагласа.Според проф. Изидор Чейн нагласата е „диспозиция за 

оценяване на определени обекти, действия и ситуации по 

определени начини. Нагласата може да е съзнателна (позната от 

своя притежател) или несъзнателна. Може да е временна или 

продължителна. Ако е продължителна става устойчива в ситуации, 
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за които се отнася; в обратния случай (при временна нагласа) може 

да бъде незабелязана” (виж M. Fishbein., 1967, стр.52 ). Според 

проф. Леонард Дууб  ( Doob, 1947 ) човек не се ражда с нагласите, 

те се придобиват главно чрез процеса на учене, включват проблеми 

на възприемането и мотивацията и като резултат от дадена нагласа 

човек може да е по-склонен да приеме определени обекти, спрямо 

други. Също така авторът посочва две интересни характеристики 

на нагласата, а именно, че предварителното знание за нагласата не 

е достатъчно, за да се предвиди поведението на индивида и това, че 

индивидите могат да действат обратно на нагласите, които имат 

(пак там).  

„Симптоматичен за този период е експериментът на La Pierre от 

1934г”  (Зографова, 1992, стр 74).  La Pierre повежда на 

експериментално пътешествие двама китайци (мъж и жена). Във 

всички посетени 251 хотели и ресторанти китайците са приети 

добре, с изключение на един (La Pierre, 1967). При проведена 

анкета шест месеца по-късно до същите собственици на хотели и 

заведения 92% от 128 отговорили посочват, че не биха дали 

акомодация на „членове на китайската раса”. Този експеримент 

най-рано показва несъответствието между нагласа и поведение и 

устойчивостта на този феномен през времето, тъй като в 

съвременната литература съществуват редица данни да това 

разминаване (Crandall 2002, Dixon 2012). „Може да се приеме, че 
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едно от най-големите предизвикателства пред социалната 

психология е разминаването между нагласи и поведение..., а в 

нагласата се съдържа обща социалнопсихична репрезентация на 

съдържанието на възгледи, оценки и на възможното съответно 

поведение” (Зографова, 1992. стр 73).  

Дефинирайки термина „предразсъдък” могат да се изброят 

множество тълкувания като се започне с виждането на Олпорт – „ 

нагласа на враждебност или недоверие към човек, който 

принадлежи към дадена група, само поради неговата 

принадлежност, като се предполага, че обективно притежава 

качествата, приписвани на групата.” Авторът определя 

предразсъдъка като “антипатия, основана на погрешна и ригидна 

генерализация, която може да се почувства или изрази. Насочен е 

към групата като цяло или към индивида, защото е член на тази 

група” (Allport, 1954, стр 10).  

Във всекидневния живот предразсъдъците се изразяват най-

често върху отделни, самостоятелно-активни индивиди, които по 

външни белези или по критерии като потекло, религия, раса, пол и 

други са причислени към групи, към които се изпитват най-често 

негативни предразсъдъци. Така човекът става жертва на обобщена 

оценка за даден кръг от хора.Р. Бейрън и Д. Бърн говорят за 

неоправдана и незаслужена негативна нагласа към индивид 
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единствено на основа неговата принадлежност към дадена група 

(Baron & Byrne, 1991). 

Предразсъдъците се разглеждат като „изкривена” форма на 

мислене, която променя социалната реалност и води до оценка „на 

дадена личност на база на предубеждения, без да си правим труда 

да сверим вярванията си или да разгледаме основанията на 

оценката ни.” (Saenger 1953, стр 3). Рупърд Браун разглежда 

предразсъдъците като съвкупност от социални нагласи или 

подценяващи когнитивни вярвания, израз на отрицателни чувства 

или проява на враждебно или дискриминиращо поведение към 

членовете на дадена група на основата тяхната принадлежност към 

нея (Brown, 1995).  

Интересен е погледът на използването на предразсъдъка 

като инструмент за повишаване на самооценката. Според  Фейн и 

Спенсър, като проявяват предразсъдъци, много хора съхраняват 

самооценката си и чувството за собствена значимост и ценност, 

особено когато се чувстват заплашени(Fein & Spencer, 1997). 

Според тях предразсъдъкът може да бъде “себеутвърждаващ”. В 

този смисъл изразяването на предразсъдъци е най-опростената 

форма, която много хора намират, за да се почувстват добре в 

“собствената си кожа”, особено когато не съществува друго 

средство, с което да преодолеят застрашената си себеоценка и да се 

себе утвърдят (виж З. Ганева, 2010). 
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1.2. Негативните стереотипи като фактор за развитие на 

предразсъдъците 

За първи път понятието се използва през 1798 г. за 

отбелязване на калъпа, шаблона за отпечатване на едни и същи 

страници в процеса на печатане (вж. Ганева, 2012). Коренът на 

значението на термина „стереотип” идва от понятието за твърд 

отпечатък. В социалните науки терминът е въведен от Уолтър 

Липман през 1922 г. и се отнася до „умствените образи” за 

различни социални групи (Lippmann, 1956). Като политически 

журналист Липман разглежда стереотипите първоначално в 

светлината на това, че дипломати и граждани трябва да взимат 

решения по въпроси, по които нямат информация и са слабо 

запознати; като цяло хората смятат, че разбиранията им за известни 

общества и групи, някои от които дори не са срещали, реално 

представляват тези членове. Липман отхвърля тези идеи и твърди, 

че в по-голямата си част това са стереотипи, възприети от различни 

източници, а не са резултат от директен опит. Още повече тези 

представи трудно се приемат чрез пряко общуване, защото в него 

хората откриват и виждат това, което очакват и предпочитат. 

Книгата „Общественото мнение” на Липман предизвиква 

одобрение, приемане и възхищение сред социалните изследователи 

и след неговото публикуване те започват да използват термина 
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„стереотип” в смисъла, в който го описва той.  Като обобщение за 

термина стереотип вече се разбира следното: 

1) опростено твърдение, не разкриващо в дълбочина и пълнота 

характеристиките на обекта; 

2) по-скоро е невярно отколкото вярно; 

3) придобито е от дистална и препредавана информация, а не от 

личен опит с обекта; 

4) ригидна и устойчива представа, въпреки нов натрупан опит.  

Стереотипите имат голямо значение за разбиране на 

човешкото поведение. Липман определя стереотипите като 

прекалено опростени представи за света, които задоволяват 

необходимостта той да се възприема като по-разбираем и 

управляем отколкото е в действителност. Те предполагат икономия 

и опростяване при възприемане на реалността, тъй като чрез тях се 

намалява сложността чрез категоризиране. Освен тази когнитивна 

функция те изпълняват и защитна функция, която се изразява в 

запазването на доминиращата позиция на някои групи над други. 

Те са опростен метод за възприемане на света, който улеснява 

адаптацията (Чавдарова-Костова, 2005а).  

Според Зографова когнитивната социална психология 

обогатява дефиницията на „стереотип” „прибавяйки свойствата на 
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междугруповата диагностичност и търсейки възможностите на 

стереотипите да отразят т.нар външногрупова хомогенност 

(приписване на по-голяма еднородност на чуждата група, в 

сравнение със своята)” ( Зографова, 1998, стр 123). 

Въпреки подчертаването на  негативния аспект на 

стереотипите, много от тях отразяват реалните групови различия 

(Lee, Jussim, & McCauley, 1995). Силите, образуващи тези групови 

различия не винаги са очевидни за възприемащия. Ако групите 

систематично се различават една от друга по забележим начин, 

възприемащите разликите ще ги отразят във вярванията и 

възприятията им (Bodenhausen, 2011). За да се формират точни 

стереотипи за модел трябва да се вземат релевантни, 

непредубедени извадки от групата. От тази отправна точка може би 

не е учудващо, че някои общо познати джендрови стереотипи са 

относително акуратни (Swim, 1994), имайки предвид 

продължителният опит, който повечето хора имат с членове и на 

двата пола.  

Въпреки че понятията стереотип и предразсъдък са тясно 

свързани, очертаването на различията между тях обикновено се 

асоциира с различията между вярвания или мнението и нагласите. 

Нагласите към социалните групи са също така и резултат от 

вярванията за членовете им. Стереотипите са вярвания или мнение 
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за характеристиките на социалните групи или техни членове, а 

предразсъдъците се определят като негативни нагласи към други 

групи (Ashmore & Del Boca, 1981) и се основават на стереотипи.  

1.3.Междуличностни и междугрупови отношения; Видове 

социални идентичности 

Концепцията за социалната идентичност е ключов 

конструкт в социалната психология, свързващ когнитивната 

репрезентация на членството на индивида с конкретно 

междугрупово поведение (Ellemers, Spears, & Doosje, 1999 ). 

Тя се фокусира върху взаимодействието между личностната и 

социална идентичности.  Нейната цел е дасе определят и предвидят 

обстоятелствата, при които индивидите са склонни да мислят за 

себе си като отделни личности или като членове на дадена група, 

както и да предвиди личностните възприятият и груповото 

поведение. Превърнала се вече в класическа теория, тя разглежда 

различните идентичности на човека, базирани на групите, в които 

членува. Теорията постулира, че основен стремеж на индивида е 

поддържането на позитивен имидж. В някой случаи индивидът ще 

разчита на личната си идентичност, а в други на социалната такава. 

Първият вид идентичност се състои от  моралните устои на 

индивида, стремежа му за постижения, усъвършенстване и 

компетенции, докато социалната идентичност е част от Аз-
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концепцията, която произлиза от членството му в дадена социална 

група или групи, заедно с емоционалната значимост на това 

членство. Хората имат потребност от положителен имидж. 

Социалната идентичност се използва за неговото придобиване.  

Друга класическа теория, попадаща в раздела на 

когнитивистките парадигми, е Теорията за реалистичния конфликт 

на Шериф. Полевите експерименти, които извършва Шериф през 

50-те години на XX век (Sherif & Scherif, 1953; Scherif et al., 1961) 

предхождат изследванията на Тажфел за междугруповите 

взаимоотношения. Те се основават на идеята, че предразсъдъците и 

дискриминацията към членове на другите групи се дължат на 

съществуващ обективен конфликт на интереси. Резултатите от 

експеримента на Шериф и колеги показват, че проявената 

дискриминация спрямо членове на другите групи и 

предпочитанията към собствената група са резултат от конфликт на 

интереси между групите.  

Тажфел анализира когнитивните основи при образуване на 

предразсъдъците и стига до заключението, че разглежданият 

конфликт не е необходим. Според него дори само принадлежността 

към дадена група е достатъчно условие, за да е налице 

предпочитание към членовете на собствената група и да се 

проявява дискриминация към членовете на другите групи, 

различни от собствената. Фаворизирането на собствената група се 
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отнася до склонността на хората да виждат членовете на групата си 

като стоящи по-високо по редица показатели и да раздават награди 

на своята група. Хенри Тажфел формира минималната групова 

парадигма с експеримент, разделящ напълно непознати хора на 

групи по безсмислени критерии като например хвърляне на ези-

тура, както и напълно произволно разпределение. Участниците са 

напълно непознати един на друг и действията им в експеримента са 

напълно анонимни. Резултатите показват, че към участниците от 

собствената им група, била тя и разделена по незначителен или 

случаен признак се проявява предпочитание.  

В същността на дизайна на настоящото изследване са 

вплетени ТСИ и ТСК – те са като основна опорна линия, тъй като 

обясняват както етносоциалната идентичност, националната 

идентичност на респондентите, така и категоризацията и оценката 

на качествата на „Другите“. Като се има предвид особено 

дълговременното съжителство и възможности за всекидневни 

контакти на регионално равнище между представителите на 

етническите общности у нас, в модела на изследване се залагат 

очаквания за тесни връзки между категоризационните процеси под 

формата на предразсъдъци за другите и тентенциите към 

себеотграничаване на база на етническа идентичност. 
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1.4.Медиаторната роля на емоциите при влиянието на 

контакта върху предразсъдъците 

 

В  началото на 90те години на миналия век изследователите, 

започват да свързват пряко емоциите с груповото членство, 

предполагайки, че определени емоции могат да се изпитват от 

хората, когато те мислят за себе си като членове на определена 

група, а не само при срещи лице в лице. В тази съвременна 

перспектива емоциите, свързани с групово членство вече не се 

разглеждат като ирационални подбуди, предизвикани от дълбоки 

личностни конфликти. Вместо това те се разглеждат като 

адаптивни и разбираеми, произлизащи от фактори като конфликт и 

конкурентност между групите, културни разлики или липса на 

близост и опит на междугрупови интеракции. С други думи 

вероятно е всеки от нас да изпита емоции, да реагира към членове 

на външна група.  

Въпреки многократно доказвания ефект на позитивния контакт 

при намаляването на междугруповите предразсъдъци, някои 

изследвания разкриват невидимото му и подвеждащо действие. 

Както Джакман изтъква, чепод влияние на дълготрайно и 

устойчиво неравенство не е нито функционално, нито възможно за 

членовете на доминантната група да поддържат негативно 

отношение в неформалния им контакт с подчинената група 
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(Jackman, 1994). Естествено започва да се наблюдава двустранен 

позитивен контакт.  

Други източници сочат, че още през периода на 

робовладелството в САЩ се наблюдават примери, доказващи 

горното твърдение. В архиви на робовладелци се намират лични 

бележки, споменаващи доброта и угаждане в поведението към 

„преданите роби” и такива, които осъждат бичуването заради 

мъжка страст или злоба. Дали тези свидетелства за почитане на 

човешкото и осъждане на „животинското” поведение са 

несъвместими с концепцията за робство? Анализ на Дженовезе и 

Дженовезе потвърждава, че е точно обратното (Genovese & 

Genovese,2005). Робовладелците, имащи благосклонни нагласи към 

робите си използвали това, за да затвърдят и оправдаят статуквото, 

разглеждайки го като взаимнозависими отношения, които 

изграждали връзка на интереси и окуражавали християнското 

поведение.  

В дисертационното изследване особен интерес представлява 

търсенето и разкриването на мястото на емоционалния аспект в 

етническите отношения.  То става толкова по-важно, колкото ясно 

се разкрива от прегледа на литературата противоречивото място на 

контакта между представителите на различните етнически 

общности, както и на други социални групи. Афективната страна 

при предразсъдъка е активизиращата му част по посока 
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поведенчески прояви, и това също мотивира да проучим конкретно 

изразения емоционален градус спрямо всяка общност от страна на 

българите. Силните добри или пък лоши чувства са движещи сили 

относно подкрепящи поведения и дейности спрямо другите етноси 

или обратно – относно дискриминативни или неглижиращи 

нагласи. 

1.5. Дискриминация към подчинени групи и влиянието на 

социалните норми върху нея 

Социалната психология познава два вида расизъм - 

„модерен”, възникнал след 1965 г. като резултат от движението за 

защита на гражданските права в САЩ и„стар” от първата половина 

на ХХ век. Пример за стария вид е изразеното мнение, че е 

необходимо сегрегацията да се узакони юридически. В новия 

расизъм чувствата на гняв и яд или проявата на ясно изразено 

враждебно поведение към членове на дадена етническа или 

национална група не са обичайни. Модерният расизъм се крие зад 

абстрактни принципи за справедливост и негативни чувства, 

придобити в процеса на ранна етническа, национална и 

политическа социализация, по-често по невербален начин, а не от 

директен личен контакт и опит с представители на различни етноси 

или в лична конкуренция с тях. 
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Особено внимание заслужават психологическите процеси, 

съпътстващи потискането на предразсъдъците в модерните 

общества. Редица автори определят предразсъдъците днешно време 

като старомодни и твърдят, че бележат устойчив спад. Крандал 

поставя интересни въпроси свързани с тази тенденция – „До каква 

степен спадът в изразяването на предразсъдъци отразява вътрешна 

промяна в нагласите?”, „До каква степен е налична интернализация 

на социалните норми” или просто промяна, говори за конформизъм 

(Crandall, 2002, стр 360). Данни, сочещи ниски нива на открити и 

високи нива на маскирани предразсъдъци говорят за съгласие, 

подчинение, промяна на поведението, без да е налична такава 

(промяна) в личните възгледи. 

Крендал и колеги проверяват това в серия любопитни 

изследвания. Той развива лист със 105 групи, които са мишени на 

предразсъдъци. Измерва социалната приемливост за изразяване на 

предразсъдъци към всяка група. Резултатите показват, че в 

отрицателния полюс са групи като наркодилъри, терористи, 

изнасилвачи, по средата – алкохолици, мързеливи хора, 

комарджии, а в положителния полюс – хора с недъзи, жени 

домакини, фермери. След това лицата определили 

„нормативността” на предразсъдъците трябва да посочат своите 

предразсъдъци към дадените групи. Резултатите показват, че 

корелацията на двете променливи е r = ,96, което обозначава, че 
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мерят едно и също нещо т.е. лицата съобщават  собствените си 

предразсъдъци спрямо това, колко те са социално приемливи.  

Социалните норми имат ефект върху дискриминативното 

поведение. Минард  изследва поведението на черни и бели 

миньори в град в южните щати. Той наблюдава тестваните лица 

под и над земята. Под земята, където социалните норми диктували 

приятелско поведение към колегите миньори 80 бели миньори 

проявявали приятелско поведение към черните им колеги. Над 

земята, обаче, където по онова време са царували масови 

предразсъдъци към тъмнокожите, този брой спада до 20 (Minard, 

1952). 

В серия любопитни експерименти на Крандал   се показва до 

каква степен намаляването на изразяването на предразсъдъци 

отразява промяна в нагласите; до каква степен то отразява 

интернализация на преобладаващите социални норми; или до каква 

степен отразява конформност без интернализация. Има 

доказателства, които сочат, че значително количество от 

редуцирането на предразсъдъците е благодарение на 

конформизмът и натиска на социалните норми вместо на 

фундаментална промяна в разбиранията на хората(Crandall, 

Eshleman, O’Brien, 2002). 

Социалните норми са едни от най-силно детерминиращите и 

регулиращи социалните поведения и отношенията както на 
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личностно, така и на междугрупово равнище. Както показва 

анализът на изследванията в тази сфера нормите могат да 

предизвикат просоциални и помагащи поведения или пък да 

потиснат такива пориви дори едни положителни нагласи спрямо 

другите. Не се откриват проучвания на сложната им връзка с 

предразсъдъците на етническа основа и това е едно от 

предизвикателствата в настоящата теза. 

 

1.6.Ролята на социалните дистанции върху развитието на 

предразсъдъците 

 

Терминът „социални дистанции” е определен от 

американския социолог Emory Bogardus. Той го дефинира като 

”нивото и видовете разбиране и чувства, които хората отнасят едни 

към други – разбирателството между хората, техните позитивни и 

негативни чувства”. Определени по този начин социалните 

дистанции са чудесен индикатор за расовите, етнически и друг вид 

предразсъдъци.  

Социалните дистанции между етническите групи могат да се 

разглеждат като междуетническата готовност за осъществяване на 

социален контакт в сферата на съседството, колегиалните 

отношения, приятелство и семейни връзки (Зографова, 1996). 
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Дистанциите са най-големи между хората, различаващи се 

по раса. Те също така откриват, че нивото на поддържаните 

дистанции варира по социална класа – елитът на обществото 

изразява по-слаби дистанции в сравнение с по-ниската класа хора 

(Triandis and Davis, 1965). 

Психичните (социалните) дистанции са феномени, 

фиксиращи степента на  "отвореност" или "затвореност" по 

отношение представителите на други групи. 

В литературата е налице тенденция социалната дистанция да 

се разглежда като детерминанта и възприемането на 

предразсъдъците като следствие.  При фокусирането на социалната 

дистанция като  детерминанта се подчертават разликите между 

социалните единици, включващи раса, пол, етническа  

принадлежност, благосъстояние и статус. При фокусиране на 

социалната дистанция като  следствие,  подчертават моделите на 

взаимодействие като предразсъдъци, дискриминация, харесване,  

женитби, хранене заедно и т.н. Разбира се, имплицитното 

социологическо значение е във връзката  между двете, например, 

дифиницията на Комаровски, спомената по-горе, комбинира 

елементи на  социалната дистанция и като причина, и като 

следствие. 

 Социалните дистанции са традиционно включван фактор в 

изследванията из областта на междуетническите отношения. 
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Интересно е, че те са по-променливи в сравнение с нагласите или 

предразсъдъците. Дори и при някои негативни представи за 

„съседа“ или за „колегата“, в зависимост от социалната дейност 

и всекидневно битие, които ни свързват, социалните дистанции 

могат да се намалят максимално и така да окажат обратно 

въздействие, водещо до сближаване на старните, или толкова да 

се увеличат, че да прекъсне общуването за дълги периоди. 

Същевременно в проучването са включени по един своеобразен 

начин паралелно с няколко фактора като напр. социалните норми, 

емоциите и др, за да се очертае тяхното взаимовлияние, а не 

единствено тяхната регистрация. 

1.7.Взаимовръзката на междугрупов контакт и предразсъдъци 

Редукцията на предразсъдъците чрез междугрупов контакти 

се обяснява най-добре с реконцептуализирането на груповите 

категории. Гордън Олпорт твърди, че предразсъдъците са пряк 

резултат от генерализации и пре-опростявания направени за цели 

групи от хора, базирани на нецяла или грешна информация. 

Основната обосновка е, че предразсъдъците могат да бъдат 

намалени като индивидите научават повече за категориите хора. 

(Allport, 1954). Промените във вярванията чрез контактът като 

генерален когнитивен процес, от който атрибутите на членовете на 
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категория модифицират тези на цялата категория (Rothbart and 

John,1985). 

Когато човек срещне индивид, идващ от група с различна 

култура, вярванията му се определят от създалия се контакт. След 

това същите вярвания модифицират или развиват вярванията за 

цялата прилежаща категория. Мета-анализ на 515 отделни 

проучвания дава убедителни доказателства в подкрепа на ролята на 

контакта при редуцирането на предразсъдъците. По-специално е 

открито, че контактът лице в лице между членовете на различните 

групи значимо намалява предразсъдъците; колкото по-чест 

междугрупов контакт е наличен, толкова по-малко предразсъдъци 

докладвали запитваните лица. Също така мета-анализът разкрива, 

че ползотворните ефекти на контакта са по-големи, когато са 

спазени задължителните условия, описани от Олпорт (Pettigrew, T. 

F., & Tropp, L. R., 2008). 

Огромната част от изследванията за междугрупов контакт са 

фокусирани върху редуцирането на предразсъдъците към афро-

американците. Изследвано е количеството контакт, който белите 

атлети имат със своите черни съотборници, играещи съответно 

отборни спортове като волейбол, футбол или баскетбол или 

индивидуални като тенис, лека атлетика, плуване. Проучването 

показва, че атлетите, практикуващи отборни спортове, в които се 

изисква кооперативност, екипна работа, поощрява се 
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партньорството и добрата комуникация в общата цел да се победи, 

показват значително по-малко предразсъдъци от индивидуалните 

спортистите (Brown, Brown, Jackson, Sellers, and Manuel, 2003) 

Мета-анализ върху повече от 200 изследвания дава убедителни 

доказателства, за средна до силна връзка на контакта с членове на 

външната група и по-позитивните нагласи към тях и че този ефект 

е особено силен, когато контактът е под формата на близко 

междугрупово приятелство (Davies, Tropp, Aron, Pettigrew,&Wright, 

2011). 

Дисертационното изследване верифицира структурирани 

за целите му модели и разглежда контактът както като 

периферен така и като основен предиктор на нагласи 

(W.G.Stephan & Stephan, 2000). Засегната е както класическата 

Контактна хипотеза на Олпорт, така и съвременни механизми с 

контакта като проводник на предразсъдъци и действия.  

 

1.8.Междугрупови политически действия и нагласи   

Бежанците често се възприемат като заплаха за националния 

суверенитет, икономика и социална кохезия, което отваря 

въпросите за правата и подкрепата, която би трябвало или не би 

трябвало да получават (Verkuyten, 2004). Различията във 

възприятията спрямо подобни групи може да засегне нагласите и 

поведението Verkuyten (2004). Така например е открита връзка 
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между изпитваната емпатия към политически бежанци и по-

щедрите политически нагласи, докато гневът, към индивиди, 

възприемани като икономически бежанци определят подкрепа към 

по-сурови политически действия. Въпреки че предразсъдъците 

предлагат обяснение, емоциите също имат роля при предвиждането 

на поведението към различните групи (Cottrell & Neuberg, 2005; 

Cottrell, Richards, & Nichols, 2010; Iyer & Leach, 2009). Открито е, 

че страхът и гневът усилват склонността за негативни действия 

спрямо членове на външните групи (Mackie, Devos, & Smith, 2000).  

Хартли публикува изследване през 2015, направено върху 

извадка от 159 австралийски граждани, със средна възраст M=39 

години, повече мъже (54%), отколкото жени (46%). Като цяло 

респондентите са с високо образование - 38% имащи или 

завършващи в момента бакалавърска степен, докато други 9% имат 

по-високи научни степени. Сравнено с данните от Австралийското 

бюро по статистика тази извадка е с по-високо образование, в 

сравнение със средното за страната. Дизайнът на изследването 

включва термометър на нагласите, като този използван в 

емпиричната част на настоящата дисертация. (Hartley & Pedersen, 

2015). В изследването на Хартли и Педерсън  термометърът мери 

нагласите на австралийците спрямо легалните и нелегални 

бежанци. Резултатите от корелационния анализ сочат, че 

подкрепата за по-ограничаващи политики за бежанци в обществото 
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са значимо свързани с предразсъдъците към бежанците (Hartley & 

Pedersen, 2015). 

Не е задължително негативния предразсъдък да се корени в 

лоша оценка или имидж на личността. Диксън и колектив засягат 

темата за „добронамерените” предразсъдъци, които носят маска на 

грижа и внимание, но в същността си подценяват и омаловажават 

личността. В статията си „Отвъд предразсъдъците” се разглеждат 

някои съвременни парадоксални явления по пътя на усилията за 

намаляване на негативните оценки (Dixon, Levine, 2012). 

Инструменти за поддържане на статуса са поощрения и награди, 

когато член на подчинената група изпълнява точно „ролята си”, 

показване на зачитане и ценене и любов от страна на 

„господарите”.  Този модел на поведение наподобяващ дресировка, 

отдалечава вниманието от неравенството и подценяването като ги 

заменя с позитивни емоции. Най-лесно за илюстриране на този 

модел е отношението на мъжете към жените. Половата 

дискриминация, която е актуална тема и днес, е дискриминация от 

страна на мъжете (доминантната група) към жените (подчинената 

група). Джакман използва подобни рамка, за да обясни наличието 

на негативни и позитивни чувства по време на робството в САЩ. 

Тя отбелязва, че робовладелците са изпитвали отговорността да 

предоставят „бащина грижа”, „доброта и понякога снизхождение” 

към робите си (Jackman1994; 2005). В продължение авторката 
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смята, че въпреки факта, че робството е история, все още налице 

остава сложна комбинация от доброжелателство, враждебност и 

расово неравенство в днешно време. (Jackman 1994). 

В целта на изследването стои като съществен аспект 

идентифицирането на реалните влияния на отношенческите 

феномени върху поведенческите прояви, върху социалните 

активности, които предприемат или не биха предприели 

изследваните български респонденти спрямо малцинствените 

групи у нас. В случая това е конкретната практическа сфера на 

социалнополтическата подкрепа спрямо последните, която 

отразява и нагласите, и въздействието на социално нормативния 

контекст, а също и самата гражданска включеност. 

Глава 2. Изследователска част 

2.1.Цели на изследването 

Целта на изследване на настоящата дисертация е да се 

разкрият и анализират факторите, които влияят върху формирането 

и редуцирането на предразсъдъците към двете най-големи 

етнически малцинства в страната; да се определят ролята и 

влиянието на етническите предразсъдъци  върху социално-

политическата подкрепа от страна на българското мнозинство, 

както и  да се проучат  значимите социални елементи, 

опосредстващи това влияние.  
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т.е. за различни имигрантски общности. 

Задачи на изследването: 

1. Да се очертае същността и ролята на предразсъдъците в 

междуетниеските отношения 

2. Да се създаде модел на взаимовръзката на явните предразсъдъци и 

социално - политическата подкрепа (СПП) към малцинствата. 

3. Да се изследва връзката на социалните фактори контакт, социални 

норми, социални дистанции и позитивни емоции с явни 

предразсъдъци. 

4. Да се изследва връзката на социалните фактори контакт, социални 

норми, социални дистанции и позитивни емоции със социо-

политическата подкрепа от страна на мнозинството. 

5. Да се изследва влиянието на  положителните емоции в условията 

на класическата контактна хипотеза .   

2.2.Хипотези: 

H1. Очакваме явните предразсъдъци да са в значима отрицателна 

връзка със социо-политическата подкрепа от страна на 

мнозинството към двете малцинства(Hartley, Pedersen, 2015, Dixon 

and co. , 2012). 
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Н2. Очаква се позитивните емоции да влияят значимо и 

положително върху връзката на предразсъдъците и СПП. (Allport, 

1954, Cottrell & Neuberg, 2005; Cottrell, Richards, & Nichols, 2010; 

Iyer & Leach, 2009) 

H3. Очакваме явните предразсъдъци да са в значими взаимовръзки 

с увеличаването на социалните дистанции към двете малцинства. 

(Bogardus 1925) 

Н3.1. Очаква се социалните дистанции от страна на мнозинството 

да се свързват отрицателно с действието на предразсъдъците към 

СПП(Bogardus 1925) 

H4. Социалните норми ще имат засилваща модераторна роля при 

връзката на явните предразсъдъци и социо-политическата 

подкрепа от страна на мнозинството към двете малцинства. 

(Crandall, 2002) 

 Н.4.1. Вероятно е егалитарната социална норма да има 

значимо позитивно влияние върху връзката на предразсъдъците и 

СПП.(Crandall, 2002) 

Н.4.2. Вероятно е дискриминативната социална норма да 

има засилващо негативно влияние върху връзката на 

предразсъдъците и СПП.(Crandall, 2002) 



 
30 

 

Н6. Очаква се честотата на контакт да се свързва положително с 

подкрепата на малцинствата от страна на мнозинството. (Allport 

1954, Davies, Tropp, Aron, Pettigrew,&Wright, 2011) 

H7. Медиаторният ефект на положителните емоции ще е значим 

по отношение  влиянието  на положителни контакти върху 

редуциране на явните предразсъдъци. (Smith 1993, Allport 1954, 

Hartley, Pedersen, 2015) 

2.3.Модели на взаимовръзките между изследваните 

променливи 

2.3.1.Модел за медиаторната роля на значими социални фактори 

при   връзката   на предразсъдъци и социално-политическа 

подкрепа 
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2.3.2.Втори Модел за медиаторната роля на позитивните 

емоции по отношение на връзката на предразсъдъци и 

позитивен контакт 

 

 

 

Процедура и методи на изследване 

Процедурата на изследването преминава през три етапа: 

 

В изследването се използват количествени методи. След 

провеждане на пилотно изследване, данните за надеждността на 

някой от скалите наложиха трансформации. В окочантелния си 

вариант въпросникът за българи включва 161 айтема за българи. 

Явни предразсъдъци са измерени с адаптирана скала на 

Godfrey, 2000, Leidner, 2010, Pettigrew, 1995, McConahay 1986, в 

 

Позитивен 
контакт(X) 

Позитивни 
емоции(M

i
) 

Явни 
предразсъдъци 
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която са добавени айтеми от българския екип, създадени специално 

за постановката на това изследване. Респондентите отговарят по 5-

степенна ликертова скала като отговорите варират от „Напълно 

несъгласен (1)” до „Напълно съгласен”(5). Комбинираната скала 

показва следната надеждност и включва следните айтеми: 

• 5 айтема за български турци – Алфа на Кронбах = 0.81 

• 5 айтема за роми - Алфа на Кронбах = 0.76 

Скала на явните предразсъдъци за роми: 

1. Интелигентността на ромите е по-ниска от интелигентността на 

други етнически общности. 

2. Моралните ценности са по-слабо развити сред ромите. [морални 

ценности означава, например, да бъдеш честен и да уважаваш 

другите]  

3. Ромите имат своите права, но е най-добре да бъдат в свои райони, 

квартали и училища 

4. Физически и нискоквалифициран труд изглежда подхождат на 

способностите на ромите повече от висококвалифицирана и 

отговорна работа. 

Скала на явните предразсъдъци за български турци: 

1. Интелигентността на българските турци е по-ниска от 

интелигентността на други етнически общности. 
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2. Моралните ценности са по-слабо развити сред българските турци 

(морални ценности означава, например, да бъдеш честен и да 

уважаваш другите). 

3. Българските турци имат своите права, но е най-добре да бъдат в 

свои райони, квартали и училища 

4. Физически и нискоквалифициран труд изглежда подхождат на 

способностите на българските турци повече от 

висококвалифицирана и отговорна работа. 

Скалата на позитивните емоции се състои от два айтема, един 

от които е адаптиран от Voci &Hewstone 2007, а другият е 

съставени за това проучване. Респондентите отговарят по 5-

степенна ликертова скала като отговорите варират от „Не изобщо 

(1)” до „Да, напълно”(5). Надежджността на тази скала е доста 

добра: 

• 3 айтема за български турци – Алфа на Кронбах = 0.89 

• 3 айтема за роми - Алфа на Кронбах = 0.84  

Скалата на позитивните емоции за групата на българските 

турци: 

1. Доверявате ли се на българските турци? 

2. Можете ли да споделяте радости и мъки с българските турци? 

3. Можете ли да разбирате чувствата на българските турци? 

Скалата на позитивните емоции за групата на ромите: 

1. Доверявате ли се на ромите? 
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2. Можете ли да споделяте радости и мъки с ромите? 

3. Можете ли да разбирате чувствата на ромите? 

 

Позитивния контакт се измерва с един айтем, който е следния 

съответно за двете групи. На този айтем интервюираните лица 

отговарят по  5-степенна ликертова скала като отговорите варират 

от „Никога (1)” до „Винаги”(5): 

 Колко често срещите с български турци, които познавате 

добре, са приятно преживяване за Вас 

 Колко често срещите с роми, които познавате добре, са 

приятно преживяване за Вас 

Скалата за социалнополитическа подкрепа е смесена за 

двете малцинства и е съставена изцяло от българския екип за 

целите на това проучване. Включва айтеми с добра 

надеждност.Респондентите отговарят по 5-степенна ликертова 

скала като отговорите варират от „Напълно несъгласен (1)” до 

„Напълно съгласен”(5). 

• 4айтема - Алфа на Кронбах = 0.70 

 

Скалата за социалнополитическа подкрепа: 

1. Управляващите би трябвало да подобрят стандарта на живот 

(здравеопазване, възможности за работа, образование, жилища, 

инфраструктура) в ромските общности. 
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2. Управляващите би трябвало да осигурят задължителен брой 

работни места на пазара на труда за представители на етническите 

малцинства. 

3. Важно е да се положат усилия за повишаване на образованието на 

ромите. 

4. Важно е етническите малцинства да защитават интересите си чрез 

собствени политически партии и сдружения. 

Социални норми към български турци са измерени със скала, 

специално разработена за това изследване и включва три айтема за 

всяка група. Респондентите отговарят по 5-степенна ликертова 

скала като отговорите варират от „Напълно несъгласен (1)” до 

„Напълно съгласен”(5). :  

 3 айтема за български турци Алфа на Кронбах = .70  

• 3 айтема за роми - Алфа на Кронбах = .63  

Социални норми за български турци:  

1. Дискриминацията спрямо българските турци все още е проблем в 

България. 

2. Етническите българи имат негативни чувства към българските 

турци 

3. В България е приемливо да изразяваш негативни чувства към 

българските турци 

Социални норми за ромите: 
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1. Дискриминацията спрямо българските ромите все още е проблем в 

България. 

2. Етническите българи имат негативни чувства към ромите. 

3. В България е приемливо да изразяваш негативни чувства към роми. 

Социални дистанции са измерени с част от скалата на Bogardus, 

1925. Респондентите отговарят по 5-степенна ликертова скала като 

отговорите варират от „Напълно несъгласен (1)” до „Напълно 

съгласен”(5) и показват следната свързаност: 

 3 айтема за български турци – Алфа на Кронбах = 0.75 

 3 айтема за роми – Алфа на Кронбах = 0.73 

Социални дистанции към български турци: 

1. Бихте ли приели български турци за съседи? 

2. Бихте ли се съгласили да работите заедно с български 

турчин/туркиня? 

3. Бихте ли сключили брак или живели заедно с български 

турчин/туркиня?  

Социални дистанции към роми: 

4. Бихте ли приели ромите за съседи? 

5. Бихте ли се съгласили да работите заедно с ром/ромка? 

6. Бихте ли сключили брак или живели заедно с ром/ромка?  

Честота на контакта е измерена с по един един айтем за БТ и 

роми, както отговорите имат 5 нива, изразяваща честота и варират 

от «Никога (1)» до «Всеки ден (5)»: 
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Честота на контакта с български турци: 

1. Колко често имате кратко контакти с български турци, 

например, да размените няколко думи в автобуса/влака, на улицата, 

в магазина, в квартала и на други места? 

Честота на контакта с роми: 

1. Колко често имате кратко контакти с роми, например, да 

размените няколко думи в автобуса/влака, на улицата, в магазина, в 

квартала и на други места? 

 

3. Резултати 

Първа хипотеза: Очакваме явните предразсъдъци да са в 

значима отрицателна връзка съссоцио-политическата 

подкрепа от страна на мнозинството към двете малцинства. 

Таблица №1 Регресионен анализ на явни предразсъдъци 

към роми и СПП към малцинствата 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,298
a
 ,089 ,087 ,75110 

a. Предиктор, Явни предразсъдъци към ромите 

 

Най-важната и основна връзка в Модел 1, а именно тази между 

предразсъдъците към малцинствената група (роми) и социално-
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политическата подкрепа от мнозинството  се оказва силна и 

значима (-.298, p<0.01). Това означава, че предразсъдъците към 

ромите значимо намаляват подкрепата за социални реформи от 

страна на етническите българи. 

Таблица №2 Регресионен анализ на позитивните емоции към 

турците и социално-политическата подкрепа към малцинствата 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,194
a
 ,038 ,036 ,77572 

a. Предиктор: Позитивни емоции към турците 

 

Регресионен анализ между позитивните емоции към групата на 

българските турци като предиктор и социално-политическата 

подкрепа към малцинствата (зависима променлива) показва слаба и 

положителна значима връзка (N=568; β=,194, p<0,01). Тези 

резултати сочат, че с увеличаването на позитивните емоции към 

българските турци се слабо се увеличава и СПП към 

малцинствата.С тези резултати Хипотеза 1 се потвърждава. 

Втора хипотеза: Очаква се позитивните емоции да влияят 

значимо и положително върху връзката на предразсъдъците и 

СПП.  
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Таблица № 2 Медииращ ефект на позитивните емоциите към роми 

(Mi) върху връзката между предразсъдъците към роми (X) и 

социално-политическата подкрепа към малцинствата (Y) 

Model 

(Hayes, 

2013) - 

Preacher & 

Kelley 

(2011) 

Kappaa - 

sq.med.effect 

Indirect 

effect 
Boot SE Boot LLCI Boot ULCI 

 -,0124 0,0051 -,0226 -,0028 

 

Проведеният анализ, показан на Таблица № 20 сочи, че 

явните предразсъдъци към роми като самостоятелно влияние са 

значим и отрицателен предиктор за социално-политическата 

подкрепа към малцинствата от страна на българското мнозинство (-

,0727; 0,0051, -0,0226 ).  

Медиаторното влияние на позитивните емоции се явява 

отрицателно, значимо и със средна валентност (-,0124; 0,0051, -

0,0226). Медииращата роля на позитивните емоции се свежда до 

леко редуциране силата на отрицателното влияние на явните 

предразсъдъци към ромите върху социално-политическата 

подкрепа. Когато на пътя на явните предразсъдъци застанат 
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позитивните емоции, явните предразсъдъци леко отслабват, но 

продължават да са значим отрицателен предиктор. 

 

Таблица №3 Медиаторният ефект на позитивните емоции към 

българските турци (Mi) при връзката на явните предрасъдъци към 

турци (X) и социално-политическа подкрепа (Y) 

Model (Hayes, 2013) - Preacher & 

Kelley (2011) Kappaa - sq.med.effect 
Effect 

Boot 

SE LLCI ULCI 

Позитивни емоции 
-

,1134 

,0283      ,1763      ,0594 

 

Индиректният ефект на тази променлива се изразява в 

значима отрицателна медиация (-,1134; 0,1763; 0,0594). При 

повишаване на явните предразсъдъци към българските турци 

намаляват позитивните емоции към същата група и това води до 

понижаване на СПП. Позитивните емоции не могат да претопят 

явните предразсъдъци и тяхното негативно влияние върху СПП 

остава. 

Трета хипотеза:Очакваме явните предразсъдъци да са в 

значими взаимовръзки с увеличаването на социалните 

дистанции към двете малцинства.  
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Таблица №4 Медиаторният ефект на социалните дистанции (Mi) 

към роми при връзката на явните предразсъдъци (X) със СПП (Y) 

Model (Hayes, 2013) - 

Preacher & Kelley (2011) 

Kappaa - sq.med.effect Effect 

Boot 

SE 

Boot 

LLCI BootULCI 

Социални дистанции към 

роми 

-

0,0222 0,0053 -0,0327 -0,0117 

 

Медиаторният анализ показва, че е налично умерено и 

отрицателно значимо индиректно влияние на социалните 

дистанции към роми (Mi) при връзката на предразсъдъците към 

роми (X) и социално-политическата подкрепа към малцинствата 

(Y) (effect -0,0222; 0,0053; -0,0327 ). ). В продължение на този 

резултат се наблюдава, че директният ефект на X върху Y е по-

голям (-0,0511; p<0,01), както и тоталният ефект на двете 

променливи явни предразсъдъци и дистанции към роми (X и Mi) 

дават тотален силен отрицателен и значим ефект върху социално-

политическата подкрепа към малцинствата (-0,0733; p<0,01). Това 

означава, че двете променливи заедно силно намаляват СПП, 

докато индиректното влияние на дистанциите към роми не прибавя 

допълнителен негативен ефект към този на самостоятелното 

действие на предразсъдъците. 
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От този медиаторен анализ може да се направи заключението, че е 

създаден смислен и стабилен модел, при който двете независими 

променливи действат значимо върху социално-политическата 

подкрепа от страна на етническите българи. Виждаме, че 

обединеното действие на по-малки предразсъдъци и по-къси 

социални дистанции засилват желанието на мнозинството за 

промяна на статуса на малцинствата. 

Таблица №5 Медиаторният ефект на социалните дистанции към 

български турци (Mi)  при връзката на явните предразсъдъци (X) 

със СПП (Y) 

Preacher & Kelley (2011) Kappaa - 

sq.med.effect Effect 
Boot 

SE 
Boot 

LLCI BootULCI 

Социални дистанции към 

български турци 0,098 0,0261 0,0456 0,1457 

 

Налице е умерено и значимо индиректно влияние на 

социалните дистанции (Mi) при връзката на предразсъдъците към 

български турци (X) и социално-политическата подкрепа към 

малцинствата (Y). В допълнение, описаната медиация отговаря за 

9,8% от социално-политическата подкрепа към малцинствата в 

България. 

Този коефициент дава нелоша обяснимост на СПП, който заедно 

със социалните норми и позитивни емоции обяснява над 1/3 от 
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решението на българите за подобряващи политики спрямо 

малцинствата. Тези данни потвърждават Хипотеза 3 и при двете 

изследвани малцинства.  

 

Четвърта хипотеза .Социалните норми ще имат засилваща 

модераторна роля при връзката на явните предразсъдъци и 

социо-политическата подкрепа от страна на мнозинството към 

двете малцинства.  

Таблица 6. Модераторен анализ на връзката на явни предразсъдъци 

към роми(X) и СПП (Y) чрез социалните норми (М) 

  coeff se t P LLCI ULCI 

constant 4,8318 3,0039 1,6085 0,1105 -1,119 10,7826 

Социални 

норми 
-

0,9527 1,6077 
-

0,5926 0,5546 
-

4,1376 2,2321 

Явни 

предразсъдъци 

-

0,1046 0,1474 

-

0,7091 0,4797 

-

0,3966 0,1875 

Интеракция 

със СПП 0,0325 0,078 0,4166 0,6777 
-

0,1221 0,1871 

 

При проведения модераторен анализ сред N=118 

респондента не се наблюдава наличие на модерация от страна на 

социалните норми върху връзката на явните предразсъдъци към 

роми и социално-политическата подкрепа (p =0,5546; LLCI =-

4,1376; ULCI=2,2321). 
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Таблица 7. Модераторен анализ на връзката на явни предразсъдъци 

към български турци(X) и СПП (Y) чрез социалните норми (М)  

  coeff se t p LLCI ULCI 

Constant 4,026 0,9245 4,3549 0,000 2,1921 5,8599 

Социални норми 

-

1,0351 0,5832 -1,775 0,0789 

-

2,1919 0,1217 

Явни предразсъдъци 

-

0,0483 0,067 -0,721 0,4726 

-

0,1812 0,0846 

Интеракция със СПП 0,0207 0,039 0,5317 0,5961 

-

0,0566 0,0981 

 

За да се провери модераторната роля на социалните норми за 

явните предразсъдъци е приложена модерация. Полученият 

резултат показа, че не е налице интеракция между тези два 

предиктора и социално-политическата подкрепа. 

Социалните норми действат самостоятелно и силно върху СПП, но 

не работят като модератор, поради доста слабата, почти 

незначителна връзка, която трябва да засилят или отслабят. С това 

хипотеза четири не се доказва. 

 

Хипотеза 6. Очаква се честотата на контакт да се свързва 

положително с подкрепата на малцинствата от страна на 

мнозинството.  
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Таблица №8 Медиаторният ефект на честотата на контакта с роми 

(Mi)  при връзката на явните предразсъдъци (X) със СПП (Y) 

Model (Hayes, 2013) - Preacher 

& Kelley (2011) Kappaa - 

sq.med.effect Effect 

Boot 

SE 

Boot 

LLCI BootULCI 

Честота на контакт с роми 

-

0,0013 0,0014 -0,0046 -0,0012 

 

Предложеният анализ на индиректният ефект на честотата 

на контакта върху връзката на явни предразсъдъци и социално-

политическата подкрепа към малцинствата показва доста слабо, но 

значимо негативно влияние. Този резултат говори, че честотата на 

контакт с роми има тенденция да намалява подкрепата от страна на 

мнозинството към двете малцинства. 

Представенят анализ подкрепя допусканията ни, че 

честотата на контакта с роми е непредставителна величина при 

намесата в социално-политическите реформи от страна на 

българското мнозинство.  

Честите контакти не формират нито положителна, нито 

отрицателна връзка със социално-политическата подкрепа, което 

говори че българското мнозинство съзнава, че въпросните чести 

контакти не са достатъчни, за да се формира сериозна позиция към 
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групата на ромите и не биха повлияли не решението им „за“ или 

„против“ подобряването на статуса на малцинствата.  

Таблица №9Медиаторният ефект на честотата на контакт с 

български турци (Mi)  при връзката на явните предразсъдъци (X) 

със СПП (Y) 

Model (Hayes, 2013) - Preacher & 

Kelley (2011) Kappaa - 

sq.med.effect Effect 

Boot 

SE 

Boot 

LLCI BootULCI 

Честотата на контакт с български 

турци 0,0045 0,0025 0,0001 0,0099 

 

Налице е слаба, но значима положителна медиация. Това 

означава, че честотата на контакта с български турци, които са 

добри познати все пак редуцира тенденцията за отрицателно 

влияние на явните предразсъдъци върху социално-политическата 

подкрепа към малцинствата.  

Гореизложените резултати дават основание да се каже, че шеста 

хипотеза е частично потвърдена.Когато етническите българи 

контактуват с български турци, които познават добре срещите им 

не са изненадващи, както и продуктът на общуването им. При 

учестяване на тези срещи лицата се допускат по-близо в личния си 

свят и това намалява предразсъдъците към цялата група. Говорейки 

за действия към социално-политически промени обаче, честотата 

на тези общувания би се отразил само в началото, защото в 
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характера си той не е изненадващи обръщащ централните 

вярвания. 

Седма хипотеза. Медиаторният ефект на положителните 

емоции ще е значим по отношение  влиянието  на положителни 

контакти върху редуциране на явните предразсъдъци.  

Model 4 (Hayes, 2013) – 

 Preacher & Kelley (2011) 

Kappa-sq.med. effect 

Total 

effect 

of X 

on Y 

Indirect 

effect 

of X on 

Y 

Boot 

SE 
BootLLCI BootULCI 

Медиаторната роля на 

позитивни емоции (Mi) 

върху връзката на 

позитивния контакт(X) и 

явните предразсъдъци (Y) 

към роми  

-,2297  -,3611  ,0451  -,4558  -,2766  

 

Позитивните емоции към роми като действат като механизъм за 

връзката на контакта и редуцирането на предразсъдъците (-,2297; -

,4558, -,2766 ).  

Медиаторното влияние на позитивните емоции се явява 

отрицателно, значимо и със по-висока валентност от директният 

им ефект върху зависимата (-,3611).  
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 Този резултат е образец за действието на медиаторът. 

Тук най-ясно се илюстрира как благотворното действие върху 

предразсъдъците на контакта се медиира през позитивните емоции. 

При задълбочените изследвания на контакта е установено, че 

притушаващото действие върху предразсъдъците преминава през 

емоциите (Smith 1993). 

 

Налице е значима медиация (Mi = -0,4045). Позитивните 

емоции към турци действат като медиатор на връзката между 

позитивния контакт и намаляването на предразсъдъците към 

групата. Въпреки това обяснимостта на тази медиация е по-слаба 

от обяснимостта на емоциите като самостоятелен предиктор, тъй 

като регресионният анализ показа, че само позитивните емоции 

имат значима отрицателна връзка и влияние (R = -,634, p<,001) с 

явните предразсъдъци. 

Аналогично на получената медиация при групата на 

ромите, тези резултати ни показват, че опитът да разкрием 

значителна роля на емоциите като медиатор не се увенчава с пълен 
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успех, тъй самостоятелната роля на позитивните емоции към роми 

като предиктор е доста по-силна.  

Разкритата значима медиация потвърждава седмата 

хипотеза, но по-важният резултат от анализите е, че позитивните 

емоции имат близо два пъти по-силна връзка с предразсъдъците, 

отколкото позитивния контакт, който се изтъква в литературата 

като най-ефикасния начин за редуциране на предразсъдъци.  

Заключение, изводи и насоки за бъдещи изследвания 

Холистичният модел за определяне на факторите, влияещи 

на политическата подкрепа към малцинствата от страна на 

мнозинството (Модел 1) дава една детайлна обща картинка, но и 

остава доста поле за бъдещо изследване. 

Предразсъдъците към ромите значимо намаляват подкрепата за 

социални реформи от страна на етническите българи. Но от друга 

страна става ясно, че освен чрез предразсъдъците, 

социалнополитическата подкрепа към ромите се обяснява и с 

редица фактори, които не са предмет на дисертационното 

изследване. Потвърдена е първата хипотеза а именно, че 

подкрепата за по-ограничаващи политики към малцинства са 

значимо свързани с предразсъдъци на мнозинството (Hartley& 

Pedersen, 2015), 
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Медиаторното влияние на позитивните емоции се явява 

отрицателно, значимо и със средна валентност. Медииращата роля 

на позитивните емоции се свежда до леко редуциране силата на 

отрицателното влияние на явните предразсъдъци към ромите върху 

социално-политическата подкрепа. Когато на пътя на явните 

предразсъдъци застанат позитивните емоции, предразсъдъците 

донякъде отслабват, но продължават да са значим отрицателен 

предиктор. Погледнати като самостоятелен фактор, позитивните 

емоции към роми имат умерено влияние за увеличаване на 

социополитическата подкрепа към малцинствата. Хипотези 2 и 3 се 

подкрепят в допусканията, че явните предразсъдъци са в 

отрицателна връзка със социо-политическата подкрепа от страна на 

мнозинството към двете малцинства и че позитивните емоции ще 

влияят положително върху връзката на предразсъдъците и 

подкрепата. Не се наблюдават ефектите на модерния, маскиран 

расизъм, при който облагодетелстваната група изпитва позитивни 

емоции към мацинствата, но в същото време декларира приемането 

на ограничаващи за тях политики (Pettigrew, 1971; Jackman, 1994). 

Този резултат, получен в български условия, дава 

обнадеждаващата индикация за прямота в изразяването поведение 

и реалните намерения на етническите българи спрямо роми и 

турци. Тук не може да се говори за скрити предразсъдъци и 

символен расизъм, защото имаме еднопосочност на декларираните 
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нагласи от страна на българите и техните емоции. В противен 

случай щяха да са налице добронамерени емоции, които обаче не 

биха имали практическа стойност в междуобщностната помощ. 

Посочените резултати говорят, че за да се предприемат реални и 

сериозни действия за подкрепа на положението на малцинствата, 

етническите българи ще бъдат повлияни от позитивните емоции, 

които изпитват към роми, но биха им били нужни други „стимули”, 

за да направят тази стъпка. 

Аналогичните като посока резултати за групата на 

българските турци са с по-слабо предиктивно влияние, отколкото 

тези по отношение на ромите. Всъщност, не се установява връзка 

между предразсъдъците към български турци и 

социополитическата подкрепа към малцинствата, но налице е 

медииращ ефект на позитивните емоции. Директното влияние не се 

отличава значително от това при групата на ромите. Този значим 

индиректен ефект на емоциите всъщност опосредства основната 

връзка в модел и говори за изявеното им значение по отношение на 

турци. 

Социалните норми са доказан силен регулиращ фактор за 

политически действия от страна на мнозинството (Crandall 2002). В 

проведеното изследване, обаче, не се установи социалните норми 

да служат като механизъм на връзката между предразсъдъци и 
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социално-политическата подкрепа в нито една от групите. Липсва 

връзка и между социалните норми към роми и подкрепата към тях. 

Това отхвърля Хипотеза 4, заедно с двете й подхипотези, 

твърдящи, че социалните норми биха опосредствали връзката на 

явните предразсъдъци и социо-политическата подкрепа от страна 

на мнозинството. Въпреки това допълнително предложените 

регресионни и корелационни анализи дават ценни разкрития за 

участието на нормите за групата на българските турци в 

изследването. Откри силна взаимовръзка между общоприетата 

социална норма, касаеща дискриминацията на български турци и 

готовността за политическа подкрепа към малцинствата. 

Действащата толерантна социална норма към българските турци 

предполага одобряване на про-малцинствени политики, докато 

дискриминативната социална норма предполага тяхното 

отхвърляне. Тази здрава връзка говори, че егалитарната норма 

акредитира българските турци като пълноправни членове на 

българското общество, заслужаващи неговата подкрепа. Докато 

при резултатите за групата на ромите може да се каже, че без 

значение каква е приетата социална норма към роми, тя не е от 

значение мнозинството да предприеме нормативни коригиращи 

действия за по-добро състояние на етноса. Тук не се касае за 

скрити предразсъдъци или публичен конформизъм, а за липса на 

влияние на тази променлива. 
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Социалните норми касаещи групата на българските турци се 

оказват силен и значим предиктор при формиране на готовността 

за политическа промяна на социалното и правно статукво на 

малцинствата. Това означава, че колкото по-дискриминативна е 

социалната норма, толкова по-слаба е подкрепата към политически 

промени за малцинствата от страна на българите и обратното. При 

по-егалитарна норма подкрепата се увеличава. В този случай 

говорим за изявено значение на законовата приета публична норма 

при действие от страна на мнозинството. Този факт също може да 

се обясни с по-високото ниво на интеграция на БТ, съпричастност, 

приемане като събратя, споделена идентификация на национално 

ниво, което задава перспектива за бъдещи изследвания. Каквито и 

да са причините за това явление, неоспоримо е голямото значение 

на нормите за реалното предприемане на действие от българите. 

Тези резултати дават ясното знание, че при една по-толерираща 

норма, която осъжда и забранява дискриминацията мнозинството 

би се ангажирало с нейното нормативно спазване. Всъщност 

законово-установената национална норма в България е именно 

такава, действаща от десетилетия. Стъпките за успешното ѝ 

действие за толерантна нация би трябвало да са към съблюдаване 

на действителната й приложимост. Предвид голямото значение на 

социалните нормите за реалното предприемане на действие за про-

малцинствени политики от етническите българи следва да се 
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подходи към популяризиране, агитиране и налагане на иначе 

съществуващата толерантна норма в обществото ни.   

 

Хипотеза 3 напълно се доказва, като социалните дистанции 

демонстрират значими взаимовръзки с явните предразсъдъци и 

социалнополитическата подкрепа към малцинствата. Социалните 

дистанции действат като механизъм засилващ негативната връзката 

на предразсъдъците към роми и социално-политическата подкрепа. 

Като логично продължение на този резултат се наблюдава, че 

заедно предразсъдъците и дистанциите имат общо влияние, което 

намалява про-малцинствената подкрепа. Тъй като предразсъдъци и 

дистанции „вървят ръка за ръка” тяхната кумулативна сила при 

отказа на политическа помощ не е изненадващ. В продължение на 

това твърдение медиацията на социалните дистанции, при групата 

на българските турци, опосредства иначе несъществуващата връзка 

на явни предразсъдъци към турци и СПП. Явните предразсъдъци 

имат почти незначителна тенденция да влияят самостоятелно на 

подкрепата към малцинствата, но с включването на дистанцията 

като механизъм, негативното действие на предразсъдъците е вече 

видимо. Като заключение може да се каже, че социалните 

дистанции стабилно подпомагат редуциращото действие на про-

малцинствените политики от предразсъдъците. Скъсявайки 
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дистанциите между етнически българи, роми и турци, се постига 

едновременно анти-дискриминативен и анти-предразсъдъчен 

ефект, който предполага цялостно подобряване на 

междуобщностните връзки. Явните предразсъдъци и социалните 

дистанции заедно значимо редуцират социално-политическата 

подкрепа към малцинствата. Неподкрепата от мнозинството работи 

чрез механизма на дистанциите. Така трябва да се действа към 

скъсяване на тези дистанции най-вече чрез общи цели и труд. 

Честотата на контакт на етническите българи с двете 

малцинства не се свързва с политическата подкрепа към тях. . 

Също така няма и пряка връзка между честотата на контакт и СПП. 

С това, пета хипотеза H5 (Allport 1954, Davies, Tropp, Aron, 

Pettigrew,&Wright, 2011)  не се потвърждава. 

 

В Модел 2 е избрани да се разглежда ефектът на контакта 

върху етическите предразсъдъци, тъй като той е безспорно най-

ефективният фактор и първополагащата стъпка при  реалната 

промяна на предразсъдъците във фактически междугрупови 

ситуации. От изложените в предната глава резултати заключаваме, 

че хипотезата ни относно значимият опосредстващ ефект на 

положителните емоции при  връзката  на положителни контакти 

върху редуциране на явните предразсъдъци (H7 = 1), (Smith 1993, 

Allport 1954, Hartley, Pedersen, 2015)се потвърждава, тъй като 
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положителните емоции се оказват значим медиатор на връзката 

между позитивен контакт и предразсъдъци и към двете 

малцинства. Разкрива се участието на емоциите в една класическа 

връзка в груповите отношения, тази на контакт и предразсъдъци 

(Allport, 1954). Регресионният анализ на модела, обаче дава по-ясна 

информация. Виждаме, че в конкретно изследваните случаи, не 

контактът, а емоциите са по-значимият фактор,  за намаляване на 

предразсъдъците  спрямо двете малцинства.  

Общо може да се каже, че за разлика от ситуацията с ромите,  

позитивните контакти на българи с турци съвсем леко отслабват 

предиктивната сила на позитивните емоции. По отношение на 

ромите контактът увеличава силата на емоциите, от което може да 

се направи извода, че качеството на контакт между роми и 

етнически българи подобрява последвалите емоции към 

малцинствената група. Докато при случаят с турците позитивният 

контакт не повлиява ролята на емоциите, което може да е 

обусловено от дългогодишното междуетническо съжителство с 

тази малцинствена група. Разликите в стойностите на влияние на 

емоциите при роми и български турци водят към заключението, че 

интегрираното присъствие на българските турци в икономическия 

живот е изиграло благотворна роля за приемането на тази група. За 

да се повиши имиджа на ромското малцинство трябва да се 
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предостави възможно за постигане на социално-икономически 

успехи, значими за българите. 

 

 

Получените резултати не противоречат на Контактната 

хипотеза, напротив. Те я допълват и конкретизират по отношение 

на българските реалности, очертавайки като самостоятелен фактор 

едно от нейните „задължителните условия”, а именно наличие на 

позитивни емоции при осъществявания контакт. Това откритие 

изисква нов поглед от социалните психолози, неправителствени 

организации и политици относно начините за преодоляване на 

предразсъдъците в България, тъй като контактът изисква 

физическо двустранно участие, докато емоции към групи или 

членове от групи могат да се изпитват безконтактно, без участие в 

дадено събитие или директна свързаност.  Емоциите се проявяват 

като по-влиятелният и по-достъпен фактор за туширане на 

предразсъдъчното мислене, а оттам и за по-успешни и толерантни 

отношения между различните общности в страната, са 

инструментът, към който трябва да се обърне научното и 

обществено-политическото внимание. Известна е и огромната роля 

на медийните послания именно в сферата на масови настроения, 
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емоции, взаимни представи, а това изисква една много внимателна 

стратегия на средствата за масово осведомяване. 

Позитивните контакти водят до позитивни емоции значимо и 

силно и към роми и към български турци като тук заслужава да се 

отбележи, че тази връзка по отношение на  ромите е по-силна, 

отколкото  по отношение на българските турци.  

Познанието в тази актуална област на междугруповите отношения 

би могло да се използва за  създаване на условия, произвеждащи 

позитивни емоции между българи, турци и роми, тъй като 

контактът изисква физическо двустранно участие, а емоциите се 

явяват много по-ефикасен, бърз и лесен инструмент за редуциране 

на предразсъдъците към роми и БТ. Емоциите могат да бъдат 

преживявани без пряк контакт, без участие в дадено събитие или 

директна свързаност. 

 

Разликите в стойностите на влияние на емоциите при роми и 

български турци могат да се обяснят с по-дългата обща история и 

по-интегрирано присъствие на българските турци, докато с 

ромския етнос взаимоотношенията традиционно са пренебрегвани 

у нас, което не подпомага нормализиране и създаване на 

положителни  емоции от страна на етническите българи, вкл. по 
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посока на конструктивизъм в отношението им спрямо 

малцинството.  

Импликации за бъдещи изследвания  би било приложението 

на този модел с останалите малцинствени малцинства в страната – 

тези на емигрантите. Интересно би било да се провери дали 

етническите българи  се повлияват също така по-силно от 

позитивните емоции, отколкото от реалният позитивен контакт с 

емигрантите, но имайки предвид и предразсъдъчните нагласи. 

Все пак и имайки предвид, че всяко научно изследване 

осветлява в по-голяма степен даден специфичен аспект в съответно 

дискутираната сфера, в случая в междугрупов контекст и като е 

ясно, че немалък брой фактори не биха могли да бъдат обхванати 

едновременно и в едно проучване, остава с цялата  сериозност на 

проблем от много висока реална значимост, системното изучаване 

на всички страни на междугруповите отношения. Още по-

съществено е резултатите от психологическите изследвания да се 

отчитат с оглед оптимизирането на социалните контакти между 

различните общности, поддържането на един толерантен и 

емоционално позитивен социалнопсихичен климат с цел 

редуцирането на предразсъдъци, на дискриминация и на социални 

неравенства. 
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ПРИНОСИ 

1. Дизайн на холистичен модел, включващ  променливи, 

целящ определянето и изследването на факторите, влияещи 

върху решението за социалнополитическа подкрепа от 

етническите българи за малцинствата на роми и български 

турци.  

2. Дизайн на втори допълнителен модел, даващ възможност да 

се изследва редуциращото действие на контакта върху 

предразсъдъците чрез механизма на позитивните емоции. 

3. Разкриване на високо определящата роля на емоциите в 

междуетническите отношения за редуциране 

предразсъдъците, което обогатява и допълватрадиционно 

изследваната роля на контакта. 

4. Адаптирана е за български условия методика за измерване 

на явни предразсъдъци и позитивни емоции и е създадена 

методика за измерване на социалнополитическа подкрепа от 

етническите българи към двете най-големи малцинства в 

страната (ромско и турско). 

5. Получените резултати и анализи насочват към практически 

приложения в сферата на егалитарните политики и на 

подходи от страна на неправителствени и държавни 
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институции, както и от страна на медийните субекти в 

страната 
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