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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Имам честта и удоволствието да ви представя том втори на научната поредица на
Института за изследване на населението и човека – Сборник доклади на Националната школа
за докторанти и млади изследователи в социалните науки. Настоящият том включва доклади,
представени на ХII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните
науки, която се проведе онлайн от 28 до 30 октомври 2020 г.
И тази година станалата вече традиционна докторантска школа събра на едно място
утвърдени учени и млади изследователи в дискусии върху актуални проблеми и бъдещи
тенденции в социалните науки. Темата ,,Кризата: индивидуални и социални проекции” не само
отразява уникалния исторически момент - пандемията от КОВИД-19, който заслужава
вниманието ни на учени и изследователи в социалните науки, но тя стимулира и един по-широк
поглед към ситуацията, през която преминахме, и промените, с които продължаваме да живеем:
да потърсим дълготрайните ефекти на преживяното и да очертаем насоки за осмисляне на
индивидуалната позиция, социалното развитие и културния напредък в човешкия живот.
Във форума взеха участие докторанти и млади учени от БАН, СУ «Св. Кл. Охридски», ПУ
“П. Хилендарски», Нов български университет, ВТУ «Св.св. Кирил и Методий», ЮЗУ „Неофит
Рилски“, както и от Военна Академия «Г.С. Раковски», Медицински Университет – Варна и
Икономически Университет – Варна. Изнесените доклади засвидетелстваха не само стремежа на
младото поколение в социалните науки да опитва силите със сложни феномени, но и техните
възможности за поставяне и решаване на научно-изследователски проблеми. Бяха представени
работи в различни направления и области на психологията - обща психология; културна и
диференциална психология; консултативна психология; клинична психология; психология на
труда и инженерна психология; военна психология; социална психология. Със свои разработки
участваха и млади учени от други социални науки като социология, политология и етнология.
Докладите, публикувани в настоящето онлайн издание със свободен достъп - електронен
сборник с ISSN (online) 2683 0868 – са включени в него след положителна рецензия. Създаването
на специална научна поредица, която представя материалите от школата, позволява обменът на
идеи и интереси сред младото поколение изследователи в социалните науки да излезе извън
времевите граници на самата школа. Новата поредица не само привлича вниманието към
работата на младите учени, но и разширява възможностите им за развитие в полето на
социалните науки и тяхното приложение.
Том втори на новия сборник предлага широк кръг от теми и разнообразни подходи към
сложните индивидуални и социални феномени, върху които авторите работят. Докладите са
обединени в четири глави, които представят различни гледни точки към индивидуалните и
социални измерения на човешкия живот и ситуацията на криза. Текстовете в глава първа
генерират ново знание и по-задълбочено разбиране на различни аспекти на психичното здраве
и поддържането му. Глава втора обхваща работи, които разглеждат аспекти на личността и
ресурсите й за справяне в различни условия. Докладите в глава трета демонстрират
разнообразни методи за изследване на емоции, възприятия и вярвания и осмисляне на ролята
им в саморегулацията на поведението. Включените в четвърта глава материали подлагат на
дискусия актуални процеси в сферата на образованието и на работното място.
От името на Редколегията на Сборника доклади на Националната школа за докторанти
и млади изследователи в социалните науки ви пожелавам приятно четене на втория том от
поредицата под заглавието “Кризата: индивидуални и социални проекции”!

София, 4 юни 2021 г.
проф. д-р Катя Стойчева
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ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И
БЪРНАУТ В РАБОТАТА НА ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ
Марита МИНКОВА
Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий”
БЪЛГАРИЯ, 5003 Велико Търново 5003, ул. „Теодосий Търновски” №2
maritaminkova70@gmail.com
Резюме: Емоциите и как ги управляваме са в основа на двете главни категории, които са
обект на настоящата работа, а именно емоционалната интелигентност и бърнаут синдрома и
взаимовръзката между тях. Емоционалната интелигентност е тази способност във всеки от нас,
която влияе върху поведението ни и това как го управляваме, как навигираме комплексните социални
взаимоотношения и лични решения, които водят до позитивни резултати. Емоционалната
интелигентност включва четири основни умения, които се вписват в две главни компетенции: лични
компетенции и социални компетенции и съдържащите се в тях способности /модела на Голман/.
Бърнаут синдромът в аспекта му на емоционалното изгаряне /теория на Маслах/ е съвкупността от
признаци, които се появяват у хора, работещи пряко с други хора. Между помагащия и получаващия
помощ се изграждат сложни отношения, изискващи освен висок професионализъм и хуманност, много
търпение, внимание, искренна загриженост, мотивация и психична устойчивост. Често работата на
хората от т.нар. помагащи професии (медицински специалисти, социален работник, психолог,
терапевт, учител и др.) е свързана с директна интеракция с проблемите на другите хора и е
съпътствано от сложна гама от чувства. За постигане на научно- изследователската цел е проведено
емпирично изследване в Държавна Психиатрична Болница- гр. Бяла през месец юни 2017 г. с
респонденти 30 души, работещи в психиатричната практика. Използвана е комплексна методика от
анкета, широко използвани въпросници за емоционална интелигентност и бърнаут. Получените данни
потвърждават работната хипотеза за наличието на обратна взаимовръзка между степента на
развиване на бърнаут синдрома и нивата на емоционална интелигентност при работещите в сферата
на психиатричната практика.
Ключови думи: Емоционална интелигентност; социална интелигентност; помагащи професии.
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Abstract: Emotions and how we manage them are the basis of the two main categories that are the
subject of this paper, namely emotional intelligence and burnout syndrome and the relationship between them.
Emotional intelligence is this ability in each of us that influences our behavior and how we manage it, how we
navigate complex social relationships and personal decisions that lead to positive results. Emotional intelligence
includes four basic skills that fit into two main competencies: personal competencies and social competencies
and the abilities contained in them (Goalman's model). Burnout syndrome in its aspect of emotional burnout
(Maslach's theory) is the set of symptoms that appear in people working directly with other people. A complex
relationship is built between the helper and the recipient, which requires, in addition to high professionalism
and humanity, a lot of patience, attention, sincere concern, motivation and mental resilience. Often the work of
people from the so-called. helping professions (medical professionals, social worker, psychologist, therapist,
teacher, etc.) is associated with direct interaction with other people's problems and is accompanied by a
complex range of feelings. To achieve the research goal, an empirical study was conducted at the State
Psychiatric Hospital in Byala in June 2017 with respondents of 30 people working in psychiatric practice. A
complex methodology of the survey, widely used questionnaires for emotional intelligence and burnout were
used. The obtained data confirm the working hypothesis for the existence of an inverse relationship between the
degree of development of burnout syndrome and the levels of emotional intelligence in those working in the field
of psychiatric practice.

Keywords: Emotional intelligence; burnout; helping professions.
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Интелектът, емоциите и психическата устойчивост в работата на всяка една професия са от
съществено значение. Много често те се явяват като ключов фактор, заедно с професионалната
компетентност, по отношение на високи и адекватни професионални постижения и поведенчески
реакции в работна среда. В особено голяма степен това важи за т. нар. помагащи професии, при които
крайният продукт от професионалната дейност е насочен към физическото или менталното здраве на
човека. Емоциите и как ги управляваме са в основа на двете главни категории, които са обект на
настоящата работа, а именно емоционалната интелигентност и бърнаут синдрома и взаимовръзката
между тях. Емоционалната интелигентност е тази способност във всеки от нас, която влияе върху
поведението ни и как навигираме комплексните социални взаимоотношения и лични решения, които
водят до позитивни резултати. И двете понятия: емоционална интелигентност и бърнаут, които са
теоретичната основа на настоящата работа, се появават по-осезателно на психологическата сцена в
средата на 90-те години на миналия век, като до този момент по отношение на тях има разработени
редица теории. Именно към средата на 90-години те се популяризират по-масово и стават обект на
множество изследвания. Бърнаут синдромът е добре проучен както в световен мащаб, така и в България
привлича вниманието на голям брой специалисти. Изучаването и изследването на емоционалната и
социалната интелигентност и нейните компетенции е темата и областта, която предлага една доста добра
теоретична база с практическа насоченост, разработена предимно в психологичната наука в САЩ. Тази
област от науката, вече изследвана и от български автори, се превръща в широко достъпен обект на
изучаване, проучване, тренинги и програми.
„Емоционалната интелигентност”, като понятие и термин, дължи появата си основно на
постиженията в психологията и неврологията в края на XX век. Емоционалната интелигентност е
относително нова област в психологията и за нея се говори по-често през последните няколко
десетилетия. В началото на миналия век, традиционните дефиниции за интелигентността са се
фокусирали предимно върху когнитивните сфери /памет, проблемно ориентирано мислене и т.н/, но са
започнали да се зараждат идеи за важността и на некогнитивните и аспекти. През 1920 г. Е. Л. Торндайк
от Университета Колумбия използва понятието „социална интелигентност”, описвайки с него
способността за разбиране и работа с други хора. През 1940 г. Д. Уекслър описва влиянието на
неумствените фактори върху интелигентното поведение, подкрепяйки становището си с тезата, че
настоящите модели за интелигентността няма да са завършени без тях. През 70-те години на XX век
Хауърд Гарднър, започва проучвания в областта на развитийната психология и невропсихология, които
водят до създаването на теорията за множеството интелигентности и през 1983 г. , описва теорията в
книгата си “Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences” (Фундаменти на ума: теорията на
множеството интелигентности). Основната му идея е, че тя включва от една страна, способността да се
разбират намеренията, мотивациите и желанията на другите хора, а от друга- способността на човек да
разбира себе си, своите чувства, страхове и мотивация.
Първото по-отчетливо споменаване на понятието „емоционална интелигентност” е в доктората на
Уейн Пейн под заглавие “A study of emotion: Developing emotional intelligence “ от 1985 г. Поради това, че
той не публикува текста, статията на Питър Саловей и Джон Майер от 1990 г. се разглежда като първата
систематична научна разработка по въпроса за емоционалната интелигентност. През 1993 година, е
издаден сборника на Х. Гарднър: „Multiple Intelligence: The Theory in Practice” (Множествените
интелигентности: теория и практика). А в средата на първото десетилетие на XXI век, двадесет и пет
години след раждането на идеята му за множествената интелигентност Х. Гарднър, създава нов поразширен поглед към теорията си за множеството интелигентности, която описва в книгата
„Множеството интелигентности: нови хоризонти в теорията и практиката”. Обръща внимание на
отношението на интелигентността към другите човешки когнитивни способности като креативност,
експертност и гениалност. Една интелигентност трябва да може да се кодира в символна системакултурологична система от знаци, която носи и предава важни форми на информация. (Гарднър 2014:17)
Емоцоналната интелигентност „представлявава способността ни да осъзнаваме емоциите си, да
разбираме тяхното значение, да можем да откриваме финните нюанси в тях, да успяваме да ги
управляваме по такъв начин, че те да подпомагат нашето мислене, емоционално и интелектуално
развитие”. (Бургов 2015:197) Можем да добавим, че освен това „емоционалната интелигентност
предполага способност и умение да разпознаваме емоциите на другите, да се съобразяваме с тях и да
реагираме на техните потребности, спрямо изискванията на ситуацията, повлиявайки я благоприятно”.
(Бургов 2020: 138)
Терминът „емоционална интелигентност” се появява за пръв път извън научните среди и става
попурярен и достъпен за широката аудитория, чрез едноименния бестселър на д-р Даниъл Голман през
1995 г. Вече като актуално понятие, привлича интереса на специалисти от различни сфери на науката:
психология, неврология, психиатрия, образование, лайф коучинг, бизнес среди и други. През 2000 г.
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Голман въвежда разграничаването на емоционалната интелигентност като черта и емоционалната
интелигентност като способност. Моделът му за емоционална интелигентност (1998) се фокусира върху
ЕИ като широк спектър от компетенции и умения, които задвижват лидерската ефективност:
самоосъзнаване, социални умения, емпатия, мотивация. Съвместно с Richard Boyatzis, развива идеята за
социалната интелигентност, като успоредна на емоционалната. Моделът им за емоционална и социална
интелигентност (Emotional and Social Intelligence Leadership Competencies) включва четири основни
области:
самоосъзнатост,
самоуправляване,
социална
осъзнатост
и
управляване
на
взаимоотношенията и съдържащите се в тях компетенции. Като всичките четирите основни области,
съдържат общо 12 умения, и се вписват в две главни категории: лични компетенции и социални
компетенции (Key Step Media, 2017). Кратката дефиниция, която д-р Д. Голман дава за емоционалната
интелигентност е следната: „Това е способността да разпознаваш своите собствени чувства и тези на
другите, да управляваш своите емоции и да влизаш в ефективни взаимодействия с тях.” (Goleman 2017)
Травис Брадбери и Джийн Грийвс, други изследователи, в областта на емоционалната интелигентност
и съоснователи на „Талънт смарт”- консултантска агенция, въз основа на домейните на Д. Голман,
определят, че емоционалната интелигентност се състои от четири умения, разпределени в две основни
групи компетенции. Първата група е в областта на личните компетенции и включва самосъзнание и
самоконтрол, а втората група се отнася до социалната компетентност и включва социално съзнание и
управляване на взаимоотношенията. Личната компететност е преди всичко насочена към
индивидуалността, към способността да се осъзнават собствените емоции и да се управлява собственото
поведение и наклонности. Докато социалната компетентност се фокусира върху способността на
индивида да разбира настроенията на другите, да осъзнава поведението и мотивите им и по този начин да
подобри на едно по- качествено ниво взаимоотношенията си с тях. Изследвайки големи групи от хора, те
установяват, че 90% от тези, които имат най- добри показатели в работата, притежават и висок процент
на емоционална интелигентност. (Брадбери 2019: 33- 56) Емоционалната интелигентност, също така е
отговорна за 58% от високите професионални постижения. (Talent Smart, 2020)
„Бърнаут синдромът”, който в съвремието ни вече е със статут на диагноза и е свързан с
професионално прегаряне, е всеизвестно, че застрашава преди всичко специалистите, чията дейност е
насочена и свързана с хора /лекари, социални работници, учители, полицаи и др./ Фактологичните дани
за първите статии за синдрома „ Бърнаут”, датират от средата на 70- години на XX в. В САЩ. Като
термин, в смисъл на „прегаряне на персонала”, се споменава от Брадли, в статия за ръководещи
терапевтична програма за непълнолетни престъпници. За откривател на състоянието „бърнаут” и
въвеждането на термина се приема Хърбърт Фройденбергер, който в работата си като психиатър,
забелязва постепенно емоционално изчерпване на енергията, загуба на мотивацията и ангажираност, при
много от колегите му и при него самия. По същото време, независимо от Фройденбергер, друг
изследовател по социална психология, Кристина Маслах, също изучава феномена „burnout”. Няколко
години след като Фройденбергер и Кристина Маслах, въвеждат концепцията си за бърнаут синдрома,
той се превръща не само в популярна тема, но и обект на множество научни изследвания. През 80-те
години на XX в. интересът към него става емпиричен и се създава въпросника на Маслах за изследване
на синдрома (Maslach Burnout Inventory, MBI). Теорията на Maslach and Jackson е най-широко
използваната теория в изследванията на бърнаут (Schaufeli and Enzmann, 1998). Maslach и Jackson
описват прегарянето като триизмерен синдром, характеризиращ се с емоционално изтощение,
деперсонализация и намалени професионални постижения.
Бърнаут синдромът в аспекта му на емоционалното изгаряне е съвкупността от признаци, които се
появяват у хора, работещи пряко с други хора. Между помагащия и получаващия помощ се изграждат
сложни отношения, изискващи освен висок професионализъм и хуманност, много търпение, внимание,
искренна загриженост, мотивация и психична устойчивост. Често работата на хората от т.нар. помагащи
професии (медицински специалисти, социален работник, психолог, терапевт, учител и др.) е свързана с
директна интеракция с проблемите на другите хора и е съпътствано от сложна гама от чувства. Тогава
когато професионалистите не съумеят да осъзнаят своите собствени емоциите, да ги управляват
правилно чрез самоконтрол, да различат емоциите у другите, и как проявата на емоциите влияят и
рефлектират върху взаимоотношенията, лесно и бързо могат да достигат до емоционално изтощение и
бърнаут синдром. Когато нещо е осъзнато, в случая емоциите, то винаги много по-лесно може да бъде
анализирано, а от там и ефективно управлявано и развивано в благоприятна насока в личностен и
междуличностен план.
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Емпирично изследване
В резултат на изследователски интерес, по отношение на това съществува ли взаимовръзката между
нивата на емоционална интелигентност и нивата на бърнаут синдрома в работата на помагащите
профессии, се проведе емпирично изследване. Обект на изследването са професионалисти от помагащите
професии от психиатричната практика (медицински и немедицински специалисти). Респондентите са
практикуващи в Държавна Психиатрична Болница- гр. Бяла, те са специалисти работещи с пациенти с
тежки психични разстройства: шизофрения, БАР, депресия, мания, епилепсия, алкохолизъм, наркотична
зависимост, умствена недостатъчност и геронто-психиатрия, в клинико – диагностична, терапевтичната
или друга насоченост свързана с лечебната дейност в болницата. Целта на изследването бе да се проучи
връзката между емоционалната интелигентност и бърнаут синдрома у професионалистите от
психиатричната практика в контекста на професионалната им дейност; да се анализира явява ли се
емоционалната интелигентност успешен превантивен фактор, който предпазва рисковите за бърнаут
професии от професионалното прегаряне. Работната хипотеза бе свързана с предположение за наличието
на обратна взаимовръзка между степента на развиване на бърнаут синдрома и нивата на емоционална
интелигентност при работещите в сферата на психиатричната практика.
Емпиричното изследване е проведено през м. юни 2017 в Държавна психиатрична болница – гр. Бяла
(ДПБ- гр. Бяла), с участници 30 души, работещи в ДПБ- медицински и обслужващ персонал, подбрани на
случаен принцип, чрез групово анонимно изследване. За постигане на научно- изследователската цел е
използвана комплексна методика от анкета, широко използвани въпросници за емоционална
интелигентност и бърнаут. Използваният инстрементариум за целта съдържа:
Анкета с цел събиране на статистически данни за участниците /обща информация за пол, възрастова
група, ниво на образование, трудов стаж на настоящата месторабота/;
Тест за емоционална интелигентност на френския психиатър Кристоф Андре /по модела на Голман/,
състои се 42 твърдения с четири степенна възможност за оценяване: от напълно невърно до напълно
вярно. Инструментариумът измерва обща емоционална интелигентност в три нива- висока, средна и
ниска емоционална интелигентност (Kunchev, 2017).
Тест за бърнаут синдромът - въпросникът на Кристина Маслах (Maslach Burnout Inventory, MBI),
съдържа 22 твърдения със 7 степенна скала за отговор: - от не никога до винаги и измерва следните
компоненти: чувство на емоционално изтощение в смисъл на безразличие, изчерпване, хронична умора;
деперсонализация в смисъл на дехуманизация и проявяване на негативно отношение към клиенти,
пациенти, колеги, което може да достигне до цинизъм; професионални постижения в смисъл на
субективно себевъзприемане в професионален аспект – чувство, че се справяш
успешно с
професионалните си задължения или тъкмо обратното, че се проваляш. И трите подобласти отчитат три
нива на краен резултат: ниско, средно и високо (Statisticssolutions, 2017).
Таблица 1. Резултат от тест за емоционална интелигентност за ниво на емоционална интелигентност в процентно
съотношение [Table 1. Emotional intelligence test result for emotional intelligence level in percentage]
Високо ниво на емоционална интелигентност

Средно ниво на емоционална интелигентност

63,3 %

36,7 %

Таблица 2. Резултат за разпределение на трите компонента от тест за Бърнаут при респондентите с високо и средно
ниво на емоционална интелигентност [Table 2. Result for distribution of the three components of the Burnout test in
respondents with high and medium level of emotional intelligence]
При високо ниво на емоционална интелигентност
Емоционално изтощение
Отрицателен резултат 64,7 %
Средни показатели 29, 4 %
Положителен резултат 5,9 %
Деперсонализация/ Дехуманизация
Отрицателен резултат 70 %
Средни показатели 23,5 %
Положителен резултат 5,9 %
Професионални постижения
Висококи постижения 35,3 %
Средни постижения 47,1 %
Ниски постижения 17,6 %

При средно ниво на емоционална интелигентност
Емоционално изтощение
Отрицателен резултат 55,6 %
Средни показатели 33,3 %
Положителен резултат 11,1 %
Деперсонализация/ Дехуманизация
Отрицателен резултат 11,1 %
Средни показатели 66,7 %
Положителен резултат 22,2 %
Професионални постижения
Високи постижения 0 %
Средни постижения 33,3%
Ниски постижения 66,7 %
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Получените резултати от проведеното емпирично изследване са обработени с MS Excel, обобщените
данни в процентно съотношение, са представени в табличен вид.
Анализ на получените резултати
Видно от получените резултатите и процентно съотношение е, че колкото по- висока е емоционалната
интелигентност, толкова компонентите към бъраут са по- ниски. Прави впечатление, че при наличието на
висока емоционална интелигентност, професионалните постижения и субективните усещания за
професионално удовлетворение, също са високи. Дори и да се наблюдават следи от емоционална умора,
резултатите за високи нива на емоционално осъзнаване- лично и социално, дават индикация за наличието
на умения за ефективно управлявне на емоциите и взаимоотношенията, сочат данните от резултатите на
проведеното експериментално проучване. При резултатите за средно ниво на емоционална
интелигентност, се отчитат и следи за тенденция към бърнаут. Открива се ясно очертана зависимост в
резултат на получените данни- Колкото повече емоционалната интелигентност е по-висока, толкова
по- често се отчитат по- ниски нива на компонентите за бърнаут, и обратно колкото емоционалната
интелигентност е по- ниска, толкова бърнаут синдрома показва по- високи стойности. Тоест, в пониските си равнища средната интелигентност започва да става суспектна за бърнаут /от анг. Suspectподозрителен, съмнителен/. Един от основните изводи, които могат да се направят е, че там където е
налице резултат за емоционална интелигентност, има лично и социално осъзнаване и емоциите и
взаимоотношенията могат ефективно да се управляват, което се явява като гаранция за успешно
професионално функциониране, без наличие на професионално изгаряне. Въз основа на което, може да
се направи следния извод: Високата и средна емоционална интелигентност е фактор, който
допринася за ниските нива на бърнаут синдрома при професионалистите в психиатричната практика.
Обобщение и заключение
Резултатите и обобщените данни от емпиричното изследване, потвърждават хипотезата за наличието
на обратна взаимовръзка между степента на развиване на бърнаут синдрома и нивата на емоционална
интелигентност при работещите в сферата на психиатричната практика. Може да се обобщи, че
наличието на висока и средна емоционална интелигентност се явява като предиктор за ниските нива на
бърнаут. Тоест, високото ниво на емоционална интелигентност не допуска или изключва изявата на
бърнаут синдрома. В резултат на получените резултати става видно, че наличието на емоционална
интелигентност /средно и високо ниво/, се явява като предиктор /от анг. predictor- предсказател/,
прогностичен параметър, предсказващ липсата на професионално изгаряне /синдрома на бърнаут/. По
отношение на обекта на изследването: професионалистите от психиатричната практика- медицински и
немедицински персонал, пряко ангажирани в диагностично- лечебна и обгрижващата дейност с пациенти
с тежки психични разстройства е известно, че поради естеството на работа са застрашени от бърнаут.
Този тип специалисти от помагащите професии са подложени на емоционално напрежение и стрес в
работатата си, което би могло да доведе до професионално изгаряне- ежедневен контакт и грижа за
пациенти с тежки психози и продължителни хоспитализации и свързаната с това висока степен на
инвалидизация. Какво спасява и предпазва специалистите от помагащите професии да не „изгорят”,
помагайки на другите? Безспорно, емоционалната интелигентност се явява като един от тези фактори.
При резултати за ниски нива на средна емоционална интелигентност и индикации или наличие на
бърнаут синдром е подходящо да се предложат на помагащите специалисти, стратегии за повишаване на
емоционалната интелигентност под формата на обучителни тренинги, с цел овладяване на
емоционалното изгаряне и превенция на професионалното прегаряне. „Там, където рационалният
интелект (IQ) е в норма и няма индикации за психично страдание, но въпреки това психичната адаптация
на индивида страда или е неадекватна и личностните и професионални постижения са ниски, трябва да
знаем, че става въпрос за дефицит на емоционална интелигентност.” (Минкова 2020:150) Емоционалната
интелигентност е способността ни, която се явява като отличителна черта на уникалната ни човешка
същност: Личностна характеристика, която изкуственият интелект няма как да притежава; Социална
компетентност, която ни предпазва от това да „горим” в професията без да „изгаряме”; Когнитивна
способност и умение, които чрез свободната ни воля и личностна мотивация може да усъвършенстваме и
развиваме, като капацитет без ограничение.
Емоционалната интелигентност е необходима не само за лидера, за да осъзнава как емоционално
интелигентно да ръководи екипа си, но и предимно за хората от помагащите професии, които работят в
екип- да осъзнават какви са техните емоции, какво чувстват другите и как емоционално интелигентно
може да си взаимодействат с тях. Тя е от изключително значение по отношение на междуличностната
интеракция в съвременният глобализиран, мултикултурален свят от различни етноси, религии и
ценностни системи. Свят, който към момента е достигнал сравнително високо технологично ниво, но все
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още е в зората на емоционалното си осъзнаване по отношение на овладяване и усъвършенстване на
емоционално и социално интелегентно поведение.
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Резюме: Настоящият текст представя работен модел на стационарна групова
психотерапия при два вида групи психотични пациенти- високо и нискофункциониращи. Целта е да се
представят спецификите на процесния модел на психотерапия при работа с психотично болни, в
стационарни условия. Използвани са психотерапевтични методи, от ориентиран към
взаимоотношенията процесен модел. Резултатите са представени под формата на а) описание на
характеристиките на груповия процес по категориите терапевт, групов процес между пациентите с
фокус върху взаимоотношенията, проблемни моменти по време на сесията и б) анализ на ролята на
водещия. Приложимостта на резултатите може да послужи както за практиката на клиничните
психолози и психотерапевти, така и като източник на идеи за научни разработки по темата за
приложението на психотерапията в стационарни условия. Приносите на изследването са свързани с
модифицирането на познатия модел за групова психотерапия, съобразен с изискванията на болничната
среда. Бързата смяна на пациентите, отворения тип група, предполага различен от традиционния модел
на работа и има своите изисквания към ролята на водещият психотерапевт.
Ключови думи: стационарна психотерапия; групов процес; ориентиран към взаимоотношенията модел;
психотични пациенти.
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Abstract: This text presents a working model of inpatient group psychotherapy within two types of
groups of psychotic patients - high and low functioning. The goal of the study is to present the specifics of the
process model of psychotherapy when working with mentally ill patients in an inpatient setting. Psychotherapeutic
methods have been used from a relationship-oriented process model. The results are presented in the form of a)
description of the characteristics of the group process such as the role of the facilitator, patients’ relationships
within the group process, problems arising in the group session, and b) analysis of the role of the facilitator. The
applicability of the results can serve both for the practice of clinical psychologists and psychotherapists, as well
as a source of ideas for research on the application of psychotherapy in an inpatient setting. The contributions of
the research are related to the modification of the known model for group psychotherapy, in accordance with the
requirements of the hospital environment. The open type of the group and the exchange of new patients in every
session imposes a different from the traditional model of work and has its own requirements for the role of the
leading psychotherapist.
Keywords: inpatient psychotherapy; group process; relationship-oriented model; psychotic patients.

УВОД
Груповата психотерапия в условията на психиатрични стационари се прилага под различни форми и
различни наименования, води се от специалисти с различен психотерапевтичен опит и е изцяло
зависима от политиката на администрацията и ръководството на болницата. Налице е необходимост от
систематично проучване на спецификите на преживяванията и цялостния психотерапевтичен процес,
по време на груповата психотерапия в психиатричните институции, който съществено се различава от
груповата психотерапия в амбулаторни условия. Изработването на модел за стационарна групова
психотерапия при пациенти с психоза изисква качествена промяна и модификация на познатия модел
за групова психотерапия. Моделът, който предлагаме е модифициран модел на Ялом (Yalom 2005: 12)
и е адаптиран за група, чиято продължителност понякога е от една единствена сесия. Умозрителният,
пасивен и инсайт ориентиран модел, приложим в амбулаторната група, с продължителност от няколко
месеца, често със затворена структура в стационарни условия би имал антитерапевтично въздействие.
Основната задача на груповия психотерапевт е да насочва работата на групата от съдържателно към
процесно ниво, от общите теми към субективните преживявания. Настоящият модел използва
“процесно ориентирани към взаимоотношението групи” в модалността „тук и сега”. Участниците в
групата се насърчават да обърнат внимание на първо място на особеностите на общуването помежду си
в момента на провеждане на сесията, които отразяват нарушените модели на взаимодействие извън
групата. Процесът представлява всичко онова, което съставя областта на взаимоотношенията в групата
- мислите, чувствата и поведението на участниците. Този фокус върху процеса, в ситуацията „тук и
сега” помага на пациентите да се научат да говорят за своите непосредствени мисли и чувства (Yalom
2005: 12). Концентрирайки се върху процеса, членовете на групата се научават по- открито да изразяват
собствените си чувства и да реагират на чувствата на другите, да разбират по-дълбоко себе си и
събеседниците си, да се приемат и подкрепят взаимно.
МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Oбективиране на груповия процес
Използваме модифициран модел на взаимоотношенията, позовавайки се на модела на Ялом (1983:
11), в който групите се разпределят по нивото на функциониране. Пациентите подходящи за дневен
стационар представят високофункционираща група. Пациентите с по-ниско ниво на функциониране,
висока дезападпативност, обърканост и трудност да се справят с изискванията на
високофункциониращата група, живеещи заедно при затворен режим в рамките на отделението,
представят нискофункциониращата група.
За обективиране на груповият процес използваме модифициран модел на кодиращата матрица за
изследване на групов процес на Вид (2008: 2), която включва три фактора/категории: терапевт, групов
процес между пациентите с фокус върху взаимоотношенията и проблемни моменти по време на сесията.
Номиналните променливи дават информация само за броя и честотата на наблюдаваните явления за
дадена категория, като при този тип променливи данните са сведени до сортирано крайно количество
категории, поради което се прави анализ на категориални данни от процеса на груповата психотерапия.
Методът за съдържателен анализ на психотерапевтичния процес е използван от редица автори в
емпирични изследвания (Вид 2008: 2).
Обективираща функционалната структура на психотерапевтичния процес, се свързва с точността на
първоначалните данни. Информация за процеса трябва да се получава не от данните, възстановени от
терапевта по памет след сесията или от самоотчетите на пациентите, а от аудио или видеозапис на
терапевтичната сесия. Записването няма значително изкривяващо въздействие върху
психотерапевтичния процес при стационарни пациенти, а по-скоро засяга поведението на самия лекар с
недостатъчен опит или в присъствието на посетители. Точната спецификация на интервенциите,
осигурени чрез видео или аудио запис, е задължително условие за сравнителни изследвания в
психотерапията (В.Вид 2008: 2; Yalom 2005: 12; Карвасарски 1998: 4).
Кодираща матрица за изследване на групов процес в стационарна психотерапевтична група с
пациенти с психоза
1.

Терапевт
1.1. Активност

1.2. Подкрепа
1.3. Интерпретация
1.4. Прозрачност и саморазкриване
2. Група
2.1. Взаимоотношения с близки, роднини, приятели и колеги извън болницата
2.2. Взаимоотношения в групата между членовете 2.3.Взаимоотношения с терапевта
2.3. Взаимоотношения с персонала
2.4. Интрапсихични конфликти
3. Проблемни
моменти
3.1. Гняв
3.2. Съпротива
3.3. Мълчание
3.4. Конфликти
3.5. Отричане
Организация и провеждане на емпиричното изследване
Изследвани са протоколи от 30 групови сесии на групова психотерапия (15 в нискофункционираща
група и 15 във високофункционираща група) в стационарни условия.
Ограничения на изследването
Стационарната групова психотерапия е тясно свързана с цялостния процес на лечение в клиниката, с
отношенията в конкретното отделение, административните разпоредби, останалите видове терапия, които
се предлагат и понякога са в противоречие с целите на процес ориентираната психотерапия. Груповата
динамика и съответно преживявания на болните е зависима от стила и личността на конкретния
психотерапевт, от неговия опит и ниво на обучение. В групата има пациенти, които са ниско мотивирани
към получаване на психотерапия, съставът на групата е силно променлив. Групата е краткосрочна, в
кризисна среда, с високи нива на несигурност, риск и неопределеност.
Rезултати от изследването и обсъждане
Обект на анализ в настоящата публикация са индикаторите, свързани с терапевта. Предполага се, че в
групата с ниско функциониращи пациенти ще има по-високи показатели по отношение на „Активност” и
„Подкрепа” от терапевта, по-ниско ниво на „Интерпретация” и по-високо ниво на „Саморазкриване и
прозрачност”.
От така представените резултати в Tаблица 1 се вижда, че по отношение на активността има леко повисоко ниво в нискофункциониращата група, не достатъчно, за да потвърди хипотезата от теорeтичния
обзор. По показателите свързани с подкрепата, групата с ниско функциониране и съставена предимно от
психотични пациенти, се нуждае от повече подкрепа от страна на терапевта, както и това че от терапевта
се изисква повече прозрачност и откритост, като личност, което успокоява страховете и трeвожността на
психотичните пациенти, но не е така необходим в групата с високо функциониране. Потвърждава се
хипотезата, че в ниско функциониращата група ще в слабо използването на „интерпретации”, и ще има повисока нужда от прозрачност и откритост на терапевта.
И все пак, за да отговорим изцяло на тези изисквания, на първо място е необходимо ефективно да се
преодолее основната трудност по пътя към обективиране на психотерапевтичния процес. Той е свързан с
фундаменталната възможност за несъответствие на вътрешната функционална структура на
междуличностното взаимодействие с външната съдържателна форма, в която е облечен. Истинските
причини за поведението на субекта могат да бъдат разкрити само въз основа на задълбочено разглеждане
на неговия житейски контекст и дори тук тяхното тълкуване неизбежно ще се окаже променливо поради
възможността за използване на различни теоретични концепции за интерпретация.
В Таблица 1 са представени данните за двете сравнявани групи с високо и ниско функциониращи
пациенти. За всеки един от индикаторите на терапевтичния процес, включен в кодиращата матрица, е
посочена средната честота на наблюдаването му в изследваните протоколи от груповите сесии.

Таблица 1. Средни стойности на честотата на наблюдаваните индикатори на груповия процес в двете сравнявани

групи [Table 1. Mean values of the frequency of the observed indicators of the group process in the two groups
of patients]

Активност
Подкрепа
Интерпретация
Прозрачност и саморазкриване
Взаимоотношения с близки
Групови взаимоотношения
Взаимоотношения с терапевта
Интрапсихични конфликти
Взаимоотношения с персонала
Гняв
Съпротива
Мълчание
Конфликти
Отричане

Високофункционира
ща група
0.78
0.60
0.40
0.40
0.73
0.53
0.40
0.40
0.26
0.20
0.66
0.06
0.13
0.26

Нискофункционира
ща група
0.86
0.92
0.00
0.50
0.73
0.33
0.26
0.14
0.35
0.14
0.26
0.40
0.27
0.78

В настоящата разработка се използват няколко основни методологични подхода за въвеждане на
обективност в оценката на процеса на междуличностно взаимодействие:
1) оценката предимно на така наречените метакомуникативни параметри на психотерапевтичния
процес (определяне кой с кого е говорил, брой на изказвания, дължина на изказването), недостатъкът на
този подход е, че количественото определяне се извършва за сметка на съдържателната страна
2) оценка на процеса чрез предварително създадена матрица за съдържание на взаимодействието (Вид,
2008: 2, Карвасарвски 1998: 4)
3) оценка на функционални варианти на случващото се между терапевта и стационарните пациенти,
основано на процес-ориентираният подход, отчитащ уникалността на тази комуникация, като оценката по
матрицата се прави от независим наблюдател.
Обективизирането на изказванията и преживяванията на пациента е по-трудно, тъй като точността на
оценката зависи от умението на наблюдателя (супервизор и оценител) да разпознава проявите на
съпротива на пациента и също се влияе от теоретичните концепции на различни школи. Ето защо много
обективиращи техники изобщо не включват отчитане на изказванията на пациента или са фокусирани
върху фиксиране само на лесно разпознаваеми варианти на поведението му (Bernard et.al 2008: 8).
Теоретичният и клиничен опит (Бабин 2012: 1; Вид 2008: 2; Каменов 1974: 3; Карвасарски 1998: 4; Фер
2002: 6; Макумилямс 2018: 5; Sullivan 1966: 9; Wender 1936: 10; Yalom 1983: 11, 2005: 12; ), ни кара да
смятаме, че болните с психоза, предпочитат групи, в които терапевтът е по-активен. От тях се изискват
сравнително минимални усилия, като нуждата им от безопасност и подкрепа е на първо място. Често тези
пациенти се възприемат като хора, които не са способни да се справят с груповите занятия, недоволстват,
напускат групата по-рано или се изолират напълно. Това налага при психотично болни да се работи с модел
на подкрепяща, високо структурирана групова терапия, като терапевтът е толерантен към оттеглянето,
мълчанието, пасивността и не изисква себеразкриване. Неструктурираните групи, които са с високи
показатели на ефективност в амбулаторни условия и високофункциониращи групи, при пациентите с
психоза увеличават нивото на вътрешна тревожност, несигурност и напрежение. Поради трудностите и
неспособността да отговорят на изискванията на групата, да се справят с груповите задачи, тези болни
затвърждават преживяванията на обърканост и несигурност.
За разлика от принципа на неструктурираност и недирективност в амбулаторната груповата
психотерапия (Бабин 2012: 1; Вид 2008: 2; Карвасарски 1998: 4; Bugental 1992: 7; Yalom 1983: 11), то при
група в стационар с психотични пациенти основното допускане е, че външната структура обезпечава
вътрешната, като дава усещане за безопасност и сигурност, което е от основно значение при тези пациенти.
Бавният, пасивен терапевт, който е недирективен, не е ефективен в стационарни условия, тъй като засилва
усещането за несправяне и у терапевта и у групата. Външната структура на групата и активността на

терапевта носи усещане в пациентите за стабилност и отговаря на основните потребности на психотично
болните в груповия процес: безопасност, подкрепа и сигурност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обективизирането на сложния психотерапевтичен процес е задача, която надскача обикновеното
отчитане на определено външно поведение. Използваната матрица, позволява възпроизводимост на
експертните оценки в системата на определен психотерапевтичен модел. В тази система за оценка,
психотерапевтът може да обоснове своя избор на всяка интервенция в съответствие с изискванията на
модела, а наблюдателят, който анализира хода на психотерапията като цяло, може да провери
правилността на своята позиция, точността на следването на този модел. Семантичната организация на
матрицата за кодиране, умишлено изключва разглеждането на онези признаци на психотерапевтичния
процес, които са неинформативни от гледна точка на фокусирания върху взаимоотношенията модел,
разчитат на трудно идентифицируеми поведенчески опции или налагат косвени, екстраполируеми
заключения. Тази система за оценка е филтър, който отсява много от терапевтично незначителна
информация в потока на съдържанието на психотерапевтичния процес, но улавя най-важното в него отново от гледна точка на терапията. Емпиричното изследване на съдържанието на самия
психотерапевтичен процес има за основна цел да допълни информацията, която липсва в традиционното
изследване на психотерапията. Трябва да се има предвид обаче, че изследването на самия процес става
информативно само когато неговите параметри систематично се сравняват с диагностичните данни за
състоянието преди и след лечението.
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Резюме. Целта на статията е да изследва социалните репрезентации за мъжественост
така, както са представяни днес в популярни списания и онлайн платформи. Идеята е да се
проблематизира тематиката, в контекста на теория за социалната идентичност и влиянието, което
съвременните репрезентации за мъжественост имат върху психичното здраве на мъже. Счита се, че
доминиращите репрезентации за мъжественост често стимулират прояви на негативно отношение и
поведение към психичното здраве от страна на мъже (Stibbe, 2004, Courtenay 2000). Списанията и онлайн
платформите са разбирани като „връзката“, посредством която много мъже се ориентират дали са
част от ин-групата и дали покриват специфичните изисквания и критерии да бъдат част от нея. Под
ин-група, в случая се разбира групата на мъжете като цяло, но преди всичко, ин-групата ще е тази, чийто
представители се стремят да съответстват или да се доближат до репрезентациите за
мъжественост демонстрирани в списанията и сайтовете за мъже.
Ще бъде представен анализ на резултати от предварително качествено изследване, а изводите ще
бъдат направени на базата на дискурсивен анализ върху репрезентациите за мъжественост насърчавани
във виртуалното пространство. Проведеното изследване е предварително, но едно бъдещо
задълбочаване и разширяване би имало теоретична и практична стойност свързана както с подобряване
на психичното здраве на мъжете, но така и с развитие на критичността относно популяризирането и
насърчаването на определени (хегемонни) представи за мъжественост.
Ключови думи: Социални репрезентации; социална идентичност; мъжественост; идентификация.
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Abstract. The aim of the article is to explore social representations of masculinity as presented today
in popular magazines and online platforms. The idea is to problematize the topic, in the context of Social Identity
Theory, and the influence that modern representations of masculinity might have on the mental health of men.
It is considered that the dominant representations of masculinity might often stimulate negative attitudes and
behaviors toward men's mental health (Stibbe, 2004, Courtenay 2000). Magazines and online platforms are
understood as the "link" through which many men find out whether they are part of the in-group and whether they
meet the specific requirements and criteria to be part of it. By in-group, in this case, is meant the group of men as
a whole, but above all, the in-group will be the one whose representatives seek to match or to imitate the
representations of masculinity as demonstrated in men's magazines and sites.
Results and analysis of a preliminary qualitative research will be presented, and the conclusions will be made
on the basis of a Discourse Analysis of the representations of masculinity promoted in cyberspace. The research
described is preliminary, but a future deepening and expansion would have theoretical and practical value related
to improving the mental health of men, but also, to increase awareness about the promotion of certain (hegemonic)
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Състояние на проблема
Влиянието на представите за мъжественост върху психичното здраве на мъжете е обект на немалко
изследвания в психологията. Известно е, че депресиите и рисковете от фатален край, свързани с психично
здравни проблеми са по-силно изразени при мъже. Една причина е по-ниската активност от страна на
мъжете в търсене на психично здравни услуги. Във връзка с това в доклад „Относно насърчаването на
равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните
изследвания“ на Европейския парламент (Бастеречеа Б. 2016: т.Ф) е упоменато, че:
„…като има предвид, че мъжете и момчетата се сблъскват с полово обусловени психични
заболявания;… като има предвид, че вероятността мъжете да потърсят достъп до психологическа
терапия е по-малка, отколкото при жените; като има предвид, че мъжете и момчетата се сблъскват
със свързани с пола стереотипи за мъжественост, които може да насърчат потискане на емоциите или
прибягване до гняв с последващо въздействие върху психичното здраве на мъжете, както и върху
явлението „насилие, основано на пола.“
В доклада се настоява за по-голяма чувствителност и критичност по отношение на „свързани с пола
стереотипи“.
В България няма специфични изследвания на мъжествеността, още по-малко такива, които се
занимават с негативните влияния на репрезентациите за мъжественост върху психичното здраве.
Изследванията, засягащи влиянието на пола са основно насочени към жени и са резултат от изследвания
на феминистки изследователи и теории на различието (Батулева 2018 г.). Съществува и богат набор от
изследвания, които се занимават с темите за дискриминацията и неравенствата (Нунев 2018 г.).
Мъжествеността, от друга страна, попада под вниманието на филологията. В дисертацията си – „Всеки сам
кове нещастието си. Мъже и мъжествености в романите на Теодор Фонтане“ – Майа Станкова
Разбойникова-Фратева прави интересен и изчерпателен преглед на теории, чиито обект на изследване е
мъжествеността. Обръща внимание на социологически, културологични, исторически и литературоведски
изследвания. Въпреки това прави впечатление, че не е отделено място на психологически – клинични или
социални изследвания. Близко до темата е изследване за влиянието на медиите върху образа за собственото
тяло (Александрова-Караманова 2013: 4) където специфичният фокус е върху:
„…изучаване на модериращата функция на самооценка и перфекционизъм, за които е доказано, че
предопределят в голяма степен мислите, чувствата и поведението по отношение на собственото тяло
и външен вид, и могат да опосредстват влиянието на редица социални и културни фактори“
В литературата са цитирани изследвания за влиянието на представите за мъжественост върху
психичното здраве на мъжете. Систематизиран анализ на качествени и количествени изследвания, които
са пряко свързани с темата достига до заключението, че съобразяването (конформизма) с традиционните
норми за мъжественост има негативно влияние върху психичното здраве на мъжете и негативно повлиява
готовността им да потърсят помощ (Seidler, et al. 2016). До подобни изводи достигат и други автори,
посочвайки връзката между съобразяването с традиционните норми за мъжественост като стоицизъм,
контрол и задържане на емоциите, и по-негативните нагласи към търсенето на психологическа помощ
(Levant, Wimer & Williams, 2011). Към посочваните негативни влияния на представите за мъжественост и
съобразяването с традиционните нагласи е и установяването на т.нар. „намесващи се в терапията процеси“,
които водят до трудности в установяването на контакт, задържането в терапия или трудности в готовността
от себеразкритие и споделяне (Spendelow, 2015). Едно възможно обяснение е, че разкриването на емоции
се преживява като своеобразна заплаха за социалната идентичността „мъж“, която е силно повлияна от
съобразяването с традиционните представи за мъжественост и е поддържана от групата, в тесния и
широкия смисъл на думата. Така, един мъж е изправен пред „опасността“ да се разтревожи по отношение
на мъжествеността си, разкривайки емоции и качества, които би преживял като не-мъжки. В контекста на
психоаналитичната теория може да бъде допуснато, че за мъжете е значително по-предизвикателно да
разкриват своите слабости и да създават емоционален контакт. Това би ги конфронтирало с латентната
хомосексуалност и с произтичащата от това тревожност. Това би могло да е особено проблематично ако
се вземе предвид, че доминиращите социални репрезентации за мъжественост отразяват (основно)
хетеросексуалността на мъжете. С други думи, моделите за идентификация, групите към които мъжете са
„канени“ да се присъединяват и идеалите за мъжественост, комуникирани посредством социалните
репрезентации полагат правилата и ограниченията, които мъжете би следвало да интегрират в себе си, ако
искат да са във връзка със социалната идентичност – мъж. Такова допускане е в унисон с Теория за
социалната идентичност и развитието й в Теория за себекатегоризация тъй като „Основната хипотеза,
споделена от двете теории, е, че хората определят самите себе си, на базата на членството си в
социалните групи и това дефинирано от групата себе-определяне произвежда психологически
отличителни ефекти в социалното поведение“(Turner, 1988: 8 ).
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Идентификацията с групата оказва влияние върху представата за себе си и върху поведението. От тази
гледна точка, човек отиващ при своя терапевт никога не е сам, а е в непрестанно „общуване“ с групата(ите),
към която се чувства, че принадлежи. Може да бъде допуснато, че същият внимава дали се отклонява и/или
отдалечава от правилата и нагласите, които групата налага върху него и специфичната му социална
идентичност. По думите на Тажфел „ … социалната идентичност може да се дефинира като цялостна
сума от личностните социални идентификации, които представляват социално значимите
категоризации, интернализирани като аспекти на Аз-концепцията“ (Tajfel, 1981 по Зографова, Й. 2016:
14)
Едно важно допълнение, относно идентификациите с групата(ите) се намира и в психоаналитичната
теория, в приносът от работата на Енрике Пишон-Ривиер (Ривиере). Той развива своята Теория за връзката
(Link Theroy), повлиян от актуалните за неговото време психоаналитични теории на Фройд, Феърберн и
Клайн, но и от трудовете на Джордж Х. Мийд и Курт Левин. Пишон-Ривиер говори за интернализиране на
субекти, т.е. активни присъстващи в ума връзки и отношения, които се развиват на базата на психична
интеракция с „вътрешна група“. Според Теория за връзката, „Има две оси на връзките: вертикалната ос,
през която индивидът е свързан с родители, предци и деца, и историята на обществото, в което живее.
По хоризонталната ос човекът е свързан с партньори в живота, семейството, разширеното семейство,
селото и настоящото общество и култура. Пишон-Ривиер разработва концепцията за „екологична
интернализация“… Това понятие се отнася до интернализацията на субектите в средата, в която се
развива техният живот, подчертавайки значението на социалната среда в конституцията и
запазването на идентичността.“ (Scharff, Losso, Setton, 2016: 130-131).
Запазването на идентичността е повлияно от интернализираните връзки и взаимодействието с тях.
Според Пишон-Ривиер динамичната природа на интернализираната група предполага аспекти от
личността да са в непрестанно взаимодействие с нея.
Посочените теоретични пресечни точки между възгледите на Енрике Пишон-Ривиер и тези на Тажфел
и Търнър имат за цел да поставят ударение върху значимостта на груповите процеси и принадлежности за
формирането и поддържането на идентичността и представата за себе си (аз-концепция). Интересно в тези
теории е, че подчертават влиянието на груповите процеси, дори и когато индивидът е извън директното
взаимодействие с групата (вж. Зографова, 2016).
Някои изследвания се занимават по-директно с репрезентациите за мъжественост и влиянието на
медиите. Едно любопитно наблюдение е, че темата за психичното здраве рядко, а понякога изобщо не
присъства в списания за мъже. Пример за това е изследване върху репрезентациите за здраве, чиито
резултати явно показват, че в популярното списание „Men’s Health“ акцентите, които се поставят,
подкрепят т.нар. хегемонна мъжественост, изразена чрез физическо здраве и сила, (хетеро)сексуална сила
и влияние в кариерата. (Lewington, Sebar, Lee, 2018) Въпреки че отчитат специфична промяна в
репрезентациите за мъжественост – наличие на мъже с подчертана женственост - акцентът е върху промяна
в начина на хранене и външния вид. Така и при по-феминизираните репрезентации за мъжественост не се
споменава почти нищо за емоционалността или психичното здраве. Заключението на авторите е, че
въпреки отчетената промяна в репрезентациите за мъжественост, хегемонната мъжественост продължава
да доминира като идеал. Един важен въпрос, който авторите повдигат е дали начинът, по който
мъжествеността е представена в конкретното списание, в действителност подобрява мъжкото здраве?
Други изследвания се фокусират върху начините, по които мъжете говорят за депресията. Установява
се, че доминиращите идеални качества за мъжественост, като стоицизъм и избягване на проява на
негативни емоционални преживявания, повлияват негативно мъже с депресия (Addis, 2003). Счита се, че
една от причините е свързана със стигмата съпровождаща мъжете, които изразяват слабост и уязвимост в
емоционален план и срамът произтичащ от нея. По подобен начин, в рубрики за съвети относно
психичното здраве на мъже, даваните препоръки конотират преживяванията за слабост и уязвимост като
не- мъжки. Някои изследвания сочат, че подобен тип текстове и препоръки поддържат хегемонната
мъжественост като насърчават мъжете да разчитат предимно на себе си, да са уповават на ценности като
стоицизъм, самостоятелност, компетентност, сила и т.н. (Anstiss and Lynos 2013).
В изследване, свързано с рекламния сектор се оказва, че макар и да има промяна, доминиращите
стереотипи и идеали свързани с двата пола се запазват (Goffman, 1978). Установява се, че типичен начин
на представяне на двата пола е, поставянето на мъжа в по-водеща или доминираща позиция, а жената в
сексуализирана или фокусираща се върху вида. Отчита се, че границата между ролите свързани с пола
изтънява, но най-силните стереотипи се запазват и продължават да доминират (Signoretti, 2017).
Важно е да се обърне и внимание на влиянието на културата. В култури с осезаемо влияние на
патриархални или консервативни, от съвременна гледна точка, ценности, придържането към доминиращи
стереотипи и вече изградени представи за ролите е съвсем очаквано. По същия начин е очаквано и
наличието на съпротива, когато доминиращите стереотипи и социални представи са подложени на критика
и преосмисляне. Тук е важно да се отбележи, че според една от формулировките на Московиси, социалните
представи са „система от ценности, идеи и практики с двойна функция; първо, да се установи ред, който
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ще даде възможност на хората да се ориентират в своя материален и социален свят и да го овладеят;
и второ, за да позволят на комуникацията да заеме място сред членовете на общността, като им
предоставя код за социален обмен и код за назоваване и класифициране на недвусмислено различните
аспекти на техния свят и тяхната индивидуална и групова история“ (Moscovici, 1973: xiii). От тази
гледна точка, социалните представи са своеобразният регулатор на социално приемливите поведения и
отношения. Рамкират и категоризират явленията и обектите и задават посоката, по която хората да се
съотнасят към тях и съответно - един към друг. От тази гледна точка преосмислянето на социалната
репрезентация за „мъжественост“ е свързано със създаване на сериозно неудобство и нарушаване на вече
изградените правила на съществуване и взаимодействие. Нарушен е установения ред, по който реалността
се овладява и липсват нови, ясни правила за комуникация и „социален обмен“. Съпротивата сама по себе
си, вероятно е свързана с тревожността, която произтичат от усещането, че социалната тъкан и спойка са
по някакъв начин застрашени. Идентичността на индивиди и общности е застрашена, тъй като някои от
основните опори, на които е изграждана се преосмислят. От тази гледна точка, съпротивата срещу
промяната и придържането към вече познатите представи за ролите става съвсем разбираемо. Отказването
от тях предполага мобилизирането на психична (на идентичността) пластичност на базата, на която да се
изградят нови, адаптивни представи за ролите и аз-концепции - нова идентичност.
Изследване
На основата на теоретичните идеи, доминиращите представи и репрезентации за мъжественост се
очертават като ригидни, като до голяма степен съответстват на т.нар. „хегемонна мъжественост“ и оказват
влияние върху идентичността на мъжете, което от своя страна носи определени психично-здравни рискове.
Ще бъдат обсъждани само български издания и сайтове или такива, които се издават на български език.
Допускането е, че основен акцент ще се поставя върху качества, които съответстват на тези характерни за
хегемонната мъжественост, а именно физическо здраве и сила, (хетеро)сексуална сила и влияние в
кариерата. Също така се допуска, че темата за психичното здраве ще присъства отдалечено или напълно
ще липсва.
Първата хипотезата е, че темата за психичното здраве, т.е. за емоциите, не съответства на
доминиращите социални репрезентации за мъжественост и поради тази причина присъстват ограничено в
мъжки издания и онлайн платформи.
Втората хипотеза е, че психичното здраве и емоциите „застрашават“ идентичността на мъжете, поради
което тези теми рядко или никога не присъстват в мъжки издания и онлайн платформи. Важно е да се
отбележи, че направеният анализ има по-скоро херменевтичен характер. Въпреки описателния и
интерпретативен характер на проучването, важността от по-задълбочено изследване е голяма и се
предвижда в бъдеще.
В първата част на проучването са анализирани заглавните страници на известното мъжко списание
Men’s Health, което е издавано в България до 2018 г. Бяха анализирани 62 броя от списанието, като освен
върху качества, свързани с хегемонната мъжественост като физическо здраве и сила, (хетеро)сексуална
сила и влияние в кариерата, се търсеха и теми и заглавия, свързани с мъжката емоционалност и психично
здраве. Основанието за това се намира във формулировка за целта на списанието, която е публикувана на
официалната интернет страница и е зададена от редакторския екип. Те пишат: „Men’s Health е найголямата марка списания за мъже в света и е водещ източник на информация за мъже, касаеща мъже.
Това е марката за активни, успешни, професионални мъже, които искат по-голям контрол върху
своя физически, умствен и емоционален живот.“
Прави впечатление, че още в самото представяне на списанието, сякаш се поставя ударение върху
качества, които съответстват на тези, свързани с хегемонната представа за мъжественост. Въпреки това,
трябва да се отчете, че в представянето се обръща внимание на емоционалния и умствен (mental) живот на
мъжете. Това упоменаване на емоционалността на мъжете дава и основание да се търси дали емоциите в
действителност присъстват като съществена част от репрезентациите за мъжественост.
За целта на проучването бяха изследвани заглавните страници и заглавията на публикациите и
статиите. Бяха избрани четири основни категории; „Физическо здраве“, „Секс“, „Кариера и власт“ и
„Психично и емоционално здраве“. В първата категория влизат заглавия, които касаят физическото здраве
и тонус, мускулатурата, силата, издръжливостта и атлетичния външен вид. В категория „секс“ са
изследвани заглавия директно свързани със сексуалността. Темата почти винаги касае хетеросексуални
отношения. В „Кариера и власт“ са заглавия, касаещи кариерното развитие, успеха, властта и
придобиването на пари. Четвъртата категория „психично и емоционално здраве“ проследява заглавия,
касаещи емоционалността на мъжете. Изследвани са заглавия, засягащи психично здраве, романтични
отношения, ума и емоциите. С описателна цел се обръща внимание, че на всяка заглавна страница има
снимка на атлетичен, често гол до кръста мъж, който демонстрира физическа сила, увереност и успех.
Заглавията са директни, целящи да предизвикат активност и действие.
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В изследваните 62 броя на списанието в категорията „Физическо здраве“ влизат общо 189 заглавия на
публикации. Заглавията са сходни, адресират основно физическата сила и мускули като: „Строен и як“,
„Ново тяло сега!“, „Здрави мускули сега!“, „Тяло от стомана за 21 дни.“, „Защо пудовките са само за
истински мъже?“ и др.
В категория „секс“ влизат 93 заглавия като: „Как да спиш с всяка жена“, „Какво можеш да научиш от
порното“, „Стани секс торнадо и я накарай да иска още“, „Жега в леглото“, „Трик №1: Завържи я!“,
„Новите правила на секса за една нощ“ и др.
В категория „Кариера и власт“ влизат 38 заглавия. „Развий инстинкт на победител!“, „Честито, нает
си!“, „Ставаш ли за шеф? Реши нашия тест и научи суровата истина“, „Имам една мечта. Частен самолет,
трекинг по Амазонка, олимпийска титла? Ето как да ги постигнеш.“, „Печели повече пари. Имаме план за
теб“ и д.р.
В четвъртата категория, „Психично и емоционално здраве“ общо 35 публикации, 19 от които директно
касаят психичното здраве. Някои от заглавията са: „Изяж стреса за закуска!“, „Смажи стреса за минута!“,
„Връх Страх“, „Смачкай стреса в офиса!“, „Победи страха!“, „Хлопа ли ти дъската? Полудяваш ли (или
просто си малко странен)“, „Имаш ли проблем с алкохола?“ и т.н.
Другата част от наблюдението включва преглед и анализ на заглавията в популярни онлайн
сайтове и платформи за мъже. Едно важно уточнение е, че сайтовете съдържат значително по-голям набор
от категории и рубрики, насочени към интересите на мъжете. Изследват се заглавия отнасящи се до същите
категории – „Физическо здраве“, „Секс“, „Кариера и власт“ и „Психично и емоционално здраве“. В обхвата
на наблюдението са включени общо 185 заглавия изведени от четири основни сайта http://www.vratovrazka.bg/, http://him.bg/, https://men.hotnews.bg/ и https://bgmajete.com/
В първата категория, „Физическо здраве“, са изследвани общо 60 заглавия. Общия брой заглавия е
много по-голям, но са избрани тези, които излизат на водещите страници и рубрики. Някои от
изследваните заглавия са: „Отслабваш? Търсиш си ново гадже!“, „40% от жените изпитват оргазъм във
фитнеса“, „7 мита за мъжкото тяло и природа“, „10 правила за релефни мускули“. Тук е важно да се добави,
че за разлика от списанието в сайтовете се обръща значително по-голямо внимание на здравословното
хранене. От общия брой заглавия, 39 бяха насочени към здравословната храна и ефекта, който има върху
тялото и дълголетието.
В категория „Секс“ бяха анализирани 50 заглавия. Някои от заглавията са: „Изкуството на тройката:
разказ от първо лице“, „10 секс преживявания, които всеки мъж трябва да опита“, „10 стъпки към секс на
първа среща“, „10 най-добри пози за секс в колата“, „Спирай да се оглеждаш и се отдай докрай...като
истински мъж“ и т.н.
В категория „Кариера и власт“ бяха изследвани общо 30 статии. По-малкия брой се дължи на това, че
само в два от изследваните сайта имаше обособена рубрика, касаеща кариерното развитие. Някои от
заглавията са: „Кои са любимите професии на психопатите“, „Как да се облечем за първия работен ден“,
„Някои от най-добре платените професии“, „3 неща, които успешните хора правят рано сутрин“, „Работна
среща в скайп“.
В категория „Психично и емоционално здраве“ бяха изследвани 45 заглавия. Само в един от сайтовете
имаше обособена рубрика свързана с психичното здраве. Въпреки това и в останалите три има
публикувани статии касаещи психичното здраве и емоционалността, но разпределени на общи принцип в
различни рубрики. Някои от заглавията са: „Как да повишиш увереността си“, „Защо е важно да си уверен
в себе си“, „Как да се справим с есенната депресия“, „Защо не ти става…!?“, „5 истини около навика за
пиене“, „Разликата във възгледите относно алкохола разделя двойките?“
Събирането и обработката на данните за изследването са направени през периода юли-септември 2020.
Анализ
За целите на анализа се използва дискурсивния анализ, чиято цел тук е да изведе водещите тенденции
в посланията на изследваните заглавия. С други думи, да изследва смисъла на посланията отвъд
конкретния и видимия. Дискурсивният анализ се отнася към речта и езика като съдържащи определени
функции, насочени към определена цел. Така речта и езика се сдобиват не само с комуникативни функции,
но и с такива, които оказват конкретно влияние, служат за убеждаване и придаване на легитимност на
посланията (Elliot, 1996). Дискурсивният анализ е контекстуално зависим, т.е. изводите са повлияни от
социо-културния контекст, в който са правени интерпретациите. Анализът се фокусира върху наличието
на императивен характер в посланията – насърчаване на активност, агресивност и контрол, послания за
самоусъвършенстване и самодостатъчност. Императивният характер е разбиран като допълнителното ниво
на комуникация, което оказва влияние върху мислите и поведението. В този смисъл, анализът е формален
лингвистичен дискурсивен анализ и има преди всичко херменевтичен характер.
В графика 1 се вижда разпределението по брой изследвани заглавия в различните източници. Графика
2 показва процентното разпределение на различните категории от общия брой изследвани заглавия.
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Графика 1. Разпределение по брой изследвани заглавия. [Figure 1. Distribution by number of titles
surveyed].
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Графика 2. Процентно разпределение от общия брой изследвани заглавия. [Figure 2. Percentage
distribution of the total number of titles surveyed].
В първата категория, както е посочено в примерите по-горе, на преден план излиза фокус върху
физическата сила и мускулатурата. По-малък е акцентът върху здравословното хранене, макар и до
известна степен да са съизмерими като се вземе предвид, че в онлайн сайтовете, темите за храненето сякаш
преобладават. Водещо в настоящия анализ е императивния характер на посланията. Посланията са за
незабавно постигане на резултат, за контрол над живота, за конкретни, кратки стъпки за постигането на
търсения ефект. Императивният характер съответства и насърчава придържането към аспекти характерни
за хегемонната мъжественост като: контрол, стабилност, съперничество и физическа здравина (toughness)
В категория „Секс“ фокусът е върху успешното сексуално представяне, сексуалната активност
(потентност) и хетеросексуалните взаимоотношения. В този смисъл имплицитното, а в много от случаите
и експлицитното послание на заглавията представя секса като „арена“ за доказване на мъжествеността и
валидизиране на социалната идентичност мъж. По-задълбочен контент анализ би внесъл по-голяма яснота
относно посланията, в случаите, в които заглавията са двусмислени. Примерно, когато отправят послания
за секс с повече от един партньор или полът липсва като фактор в заглавието.
В категория „Кариера и власт“ посланията са недвусмислено насочени към повишаване на кариерния
и социален статус. Акцентът е към постигане на по-високо кариерно развитие, заплащане и авторитет.
Отново, често посланията имат императивен характер или такъв, който насърчава състезателност и
съперничество – характеристики, приписвани на хегемонната мъжественост.
В последната категория „Психично и емоционално здраве“ емоциите отсъстват почти изцяло. Прави
впечатление, че не се споменава тъга или чувства свързани със слабост и уязвимост. Мъжете не са
представяни в светлина, в която имат нужда от помощ или се чувстват безпомощни. Основните акценти
са върху страха и стреса, като второто не би следвало да се разбира като емоция. Посланията са насочени
към активен и агресивен начин за справяне. Поставя се ударение върху самоконтрола и
усъвършенстването. Психичните и емоционални проблеми са представени като външни и до известна
степен несъответстващи на репрезентациите за мъжественост. Наличието на уязвимост сякаш не се
представя като автентична част от идентичността на мъжа, а като недостатък, който би могъл да бъде
отстранен посредством активност и агресивност.
Общото и в четирите категории е наличието на императивен характер в посланията. Откроява се водеща
тенденция посланията да са свързани с активност, сила и контрол. Императивният характер на посланията
се вижда и от присъствието на голям брой заглавия включващи удивителен знак (!). От тази гледна точка,
хипотезата че доминиращите послания в мъжките списания и онлайн сайтове съответстват и насърчават
придържането към хегемонните представи за мъжественост, изглежда достоверна. Въпреки това, темата
за емоциите в по-общ смисъл, чисто количествено присъства повече от теми свързани с кариерното
развитие, което не беше очаквано. Възможно е това да отразява тенденции, чрез които да се постига
своеобразен компромис – емоциите се интегрират в социалните репрезентации за мъжественост, но все
още по един отдалечен и предпазлив начин. Въпреки това е необходимо по-задълбочено изследване
(качествено и количествено), което да изследва засегнатата тук тематика. От друга страна, може да бъде
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допуснато, че наличието и промотирането на подобен тип социални репрезентации за мъжественост влияе
негативно върху идентичността на мъжете и готовността им да се търсят психично-здравни услуги. В този
смисъл мъж е мъжът, който не се чувства раним, а ако това се случи, той трябва активно да се справи сам,
разчитайки на себе си, собствената си сила и несъкрушимост.
Заключение
На основата на теоретичен анализ, както и чрез пилотно качествено проучване из мъжки списания и
онлайн сайтове се оформят някои предварителни изводи, които биха могли да бъдат потвърдени при
разширени изследвания върху влиянието на социалните репрезентации за мъжественост върху социалната
идентичност и психичното здраве. Също така е важно да се отбележи, че водеща цел на списанията и
онлайн платформите е подобряване на качеството на живот на мъже. Грижата за здравето, правилното
хранене, личното и професионалното развитие са достойнства, чиято стойност е без съмнение. В този
смисъл посланията никак не са еднозначни, те имат своите безспорни положителни приноси. Заедно с това,
фокусът тук беше насочен към влияния, които биха могли да имат негативен ефект върху психичното
здраве на мъжете. Темата, поставена в специфичния социо-културен и политически контекст
(нарастването на консервативните тенденции, напрежението около идентичностите и политика на
идентичността, тип лидерство, който се налага в регионален, но и световен мащаб), дава основание да се
счита, че ценностите и качествата, свързвани с „мъжественост“ са именно такива, които съответстват на
хегемонната мъжественост. В този контекст и базирайки се на изследванията и литературата,
необходимостта от критичност по отношение на негативните влияния на социални репрезентации за
мъжественост върху идентичността и психичното здраве е крайно необходима.
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Резюме. Докладът представя резултатите от първоначална адаптация за българската
популация на методиката „Скала за екзитенция“ (ESK - Exsistenzscala), първият психометричен
инструмент изведен изцяло от теорията на екзистенциалния анализ и логотерапията. Методиката е
разработена от Алфрид Ленгле, Кристине Орглер и Михаел Кунди и оценява степента на
екзистенциално изпълване и лична удовлетвореност от собствения живот. Въпросникът се състои от
46 твърдения, има четири субскали: „Самодистанциране“, „Самотрансценденция“, „Свобода“ и
„Отговорност“ и използва шест степенна Ликертова скала за отговори. В пилотното изследване за
първоначална адаптация на методиката за български условия взеха участие 314 респондента от
различни възрастови групи от 18 до 82 годишна възраст. На настоящия етап на адаптацията,
българският вариант на методиката бе подложен на проверка за надеждност, обща и вътрешна
съгласуваност. Резултатите се доближават в много голяма степен до тези от стандартизацията на
немско-езичния оригинал, както и на руското адаптационно изследване, и дават основание за
продължаването на адаптационното изследване на методиката за българските условия.
Ключови думи: екзистенциален анализ; екзистенциално изпълване; въпросник „Скала за екзистенция“.
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Abstract. The report presents the results of the initial adaptation for the Bulgarian population of
the methodology "Existence Scale" (ESK - Exsistenzscala), the first psychometric instrument derived entirely
from the theory of existential analysis and logotherapy. The methodology was developed by Alfred Lengle,
Christine Orgler and Michael Kundi and assesses the degree of existential fulfilment and personal satisfaction
with one's own life. The questionnaire consists of 46 statements, and has four subscales: Self-Distance, SelfTranscendence, Freedom, and Responsibility, and uses a 6-point Likert scale for answers. 314 respondents from
different age groups from 18 to 82 years of age took part in the pilot study for initial adaptation of the
methodology for Bulgarian sample. At the current stage of adaptation, the Bulgarian version of the methodology
was subjected to a check for reliability, general and internal coherence. The results are very close to those of the
Russian adaptation study, as well as to the standardization of the German-language original and give grounds
for the continuation of the adaptation study of the methodology for the Bulgarian population.
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Въведение
ХХІ век по особен начин напомни на съвременния човек за несигурността на Битието, като го срещна
с една нова или добре забравена екзистенциална заплаха – пандемия от световен мащаб. Рязката промяна
в живота на всички нива на функциониране породи нуждата от нови отговори на ежедневните
предизвикателства. Нарастващата неопределеност и чувството за незащитеност интензифицираха
екзистенциалното питане, свързано със запазването на живота, неговите цели и смисъл.
Новата социо-психична ситуация е динамична и непозната за научната общност и изисква нови
изследвания, анализи и предлагане на ефективни методи и средства за справяне. В този контекст,
представеното в настоящия доклад научно изследване за адаптация на методиката „Скала за
екзистенция“ (СЕ) за българските условия, е навременен отговор на реална професионална нужда от
повече научни инструменти и терапевтични средства за работа с екзистенциалните предизвикателства.
Към настоящия момент методиката не е позната и използвана в научно-приложните изследвания и
психологичната практика в България.
Докладът представя за първи път на български език методиката, методологичния подход за нейното
изграждане и резултатите от пилотното изследване за целите на адаптацията ѝ за българската популация.
Теоретична рамка и методологичен подход за създаване на методиката
„Скала за екзистенция“ (СЕ) е разработена в рамките на екзистенциално-аналитичната парадигма и е
първият психометричен инструмент, изведен от теорията на екзистенциалния анализ и логотерапията.
Негови автори са д-р Алфрид Ленгле, президент на Виенското общество по екзистенциален анализ и
логотерапия (GLE – International Vienа) и д-р Кристине Орглер, които го стандартизират и публикуват
през 2003 г. (Langle et all 2003). Чуждоезична адаптация на въпросника е извършена в Русия (Майнина
2009) и пилотно изследване в Холандия (Loonstra et all 2007). Първоначалното приложение на
методиката е в сферата на научните изследвания и за подпомагане на терапевтичния процес. Днес то се
разширява в научни и научно-приложни полета, изследващи различни методи и подходи за подкрепа на
пълноценното човешко функциониране и себереализация.
Като се използва стандартизирана процедура за самооценка, чрез инструмента се оценява нивото на
„екзистенциално изпълване“, т.е. по какъв начин човек възприема и преживява своя живот. Понятието
„екзистенциално изпълване“ е концептуална репрезентация на разбирането за добър живот. Евдемонично
по своите философки корени, то е внесено в психологичната наука с антропологичната теория на Виктор
Франкъл и се основава на разбирането за щастието, като „щастие чрез достойнство“. Екзистенциалното
изпълване се преживява в различна степен от човека като усещане за пълноценност, удовлетвореност и
себе-осъщественост. В този смисъл нивото на „екзистенциално изпълване“ показва доколко човек
преживява собствения си живот като добър, обвързан с ценностите и убежденията му, живян с вътрешно
съгласие и удовлетворение от взети решения, предприети действия за тяхната реализация и осъществен
като истински и изпълнен със смисъл (Майнина 2009).
При създаването на инструмента авторите на методиката формулират своята цел като изследване на
“компетентността за съществуване“ (Langle et all 2003), която оказва определящо влияние върху
намирането на смисъл в живота и неговото преживяване като изпълнен и добър, независимо от
трудностите. Те не си поставят свръх-задачата да изследват личностно-екзистенциалната динамика на
човека, а насочват вниманието си към изясняване на въпроса: „доколко добре човек успява да осмисли и
изпълни своето съществуване с помощта на личните си сили?“ (Langle et all 2000: 9). Оценката на нивото
на „екзистенциално изпълване“ се извършва на базата на изследването на степента на развитие на
вътрешните предпоставки за неговото постигане. Твърденията във въпросника не се отнасят към
съдържанието на „смисления живот“, а само към степента на развитие и използване на уменията и
способностите на човека да постигне и реализира такъв.“ (Langle et all 2000: 9).
Според авторите, от методологична гледна точка този аналитичен подход позволява намаляване на
грешката и изкривяването на оценката в сравнение с методики, разработени на базата на предварително
зададени критерии, определящи какво е смислен, щастлив или „екзистенциално беден“ и лишен от
смисъл живот. Макар тази специфика на теста да повишава неговата абстрактност за респондетите, тя
позволява извеждане на степента на развитие и проявление на „множество лични и индивидуални
способности, чиято връзка с намирането на смисъл и преживяването за екзистенциална изпълненост
трудно или почти невъзможно може да бъде открита“(Langle et all 2000:14). Изключването на
нормативно-оценъчни твърдения при конструирането на методиката решава ред методологични
проблеми, свързани с изследването на смисъла като намалява възможното изкривяване на оценката от
социална желателност, личностни черти и психични състояния и повишава надеждността на оценката.
За разбирането на концептуалния контекст на методиката е важно да подчертаем, че теоретичните
основания на изследователския метод попадат в персоналистичното под-поле на екзистенциалното
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направление (Шумский 2009). Теоретичната ѝ база е екзистенциалната парадигма във философията и
психологията и в частност антропологичната теория на Виктор Франкъл и развития в нея процесуален
метод за търсене на смисъл в живота. Авторите на въпросника „Скала на екзистенция“ основават
неговото изграждане на централната за логотерпията концепция за ценностите и смисъла, и разглеждат
екзистенциалността като „способността свободно да решава и да поема отговорност за смисъла и
ценностните избори“ в своя живот (Langle et all 2000:19). Тази способност изисква специално отношение
към себе си и света и позволява на човека да „открива“ заложената в конкретните ситуации ценност и
свързвайки се с нея, да изпълни (реализира) своя жизнен проект. Такова отношение се постига чрез
личните базисни способности, които В. Франкъл описва с термините „самодистанциране“ и
„самотрансценденция“. Според него, за да реализира автентично и свободно, с усещане за изпълненост
своя живот, човек трябва да може да възприеме полето на възможностите, да ги съотнесе ценностно към
себе си и да заеме позиция по отношение на екзистенциалните дадености, така че да вземе решение/я, зад
които може да застане и да ги реализира. Структурата на методиката се основава на тези четирите стъпки
за постигане на изпълнена екзистенция
чрез реализиране на „личностно-ексзистенциалните
компетенции“ (базови антропологични способности – присъщи на всеки) и на процесуалното им
описание в техния екзистенциален обхват, направено от Алфрид Ленгле с публикувания за първи път
през 1988 г. метод, наречен „Стъпки към екзистенциалното битие“ (SEM) (Langle et all 2000: 8). С
разработването на метода, Ленгле си поставя за цел да «операционализира абстрактната антропологична
концепция и да я направи практически приложима“( Langle et all 2000: 23) като по такъв начин „направи
традиционната, философска терминология на антропологията и теорията за смисъла на Франкъл
операционализируема чрез нов, теоретично разработен и практически приложим методичен подход.“
(Langle et all 2000: 24). Методиката „Скала за екзистенция“ изследва степента на развитие на базисните
антропологични способности, които позволяват на човека да вижда задачите, които му поставя живота,
да преживява ценностната си връзка с тях, личната си адресираност, да избира и решава и да отстоява
себе си в тяхното изпълнение. Според авторите на методиката, „тези, които могат да изживеят тези
четири способности, постигнат висока степен на екзистенциално изпълване и субективно усетена
значимост на живота.“ (Langle et all 2000: 14).
Това процесуално разбиране на базисните способности за постигане на изпълнена екзистенция е
заложено в основата на методиката „Скала на екзистенция“. В съответствие с него, въпросникът има
четири субскали, изследващи развитието на базисните антропологични способности на човека, а именно
„Самодистанциране“, „Самотрансценденция“, „Свобода“ и „Отговорност“. Сумата от техните резултати
формира общия показател за екзистенциално изпълване. Въпросникът се състои от 46 твърдения, като
например: „Рядко виждам, че в дадена ситуация имам различни възможности за действие.“, „Чувствам се
лично обвързан със задачите, които стоят пред мен.“. Респондентите съотнасят към себе си твърденията,
използвайки 6 – степенна скала от Ликертов тип (от 1 – напълно вярно до 6 – напълно невярно).
В съответствие с теоретичната рамка, субскала „Самодистанциране“ (Selbst-Distanzierung;SD) се
отнася до способността човека да се отдалечи на известно разстояние от себе си в субективното си
преживяване на ситуацията, и да я възприеме в нейните възможности и ограничения. Субскала
«Самотрансценденция»(Selst-Transzendenz;ST) оценява способността да възприеме дълбокото
екзистенциално значение на случващото се (от гледната точка на личните ценности), на важното и
правилното за него в ситуациите и да взаимодейства с другите и света. Скала «Свобода» (Freiheit;F)
изследва способността да открива възможностите в екзистенциалната ситуация, като съотнася външните
условия с вътрешните си ориентири. Скала Отговорност (Verantwortung;V) отразява степента на развитие
на способността да реализира взетите решения в собствения си живот, в съответствие на личните
ценности. Авторите обединяват първите две субскали (SD и ST) в общ фактор „Персоналност“
(Personalität;P), който описва способността на човек да се свързва и ориентира във вътрешния си свят.
Вторите две скали (F и V), отнасящи се до способности свързани с отношението на човека с външния
свят, неговата «решителна ангажираност»(Langle et all 2000: 34) авторите обединяват във фактор
„Екзистенциалност“(Existentialität;Е). Общият показател по теста се образува от сбора на резултатите по
двата фактора и отразява нивото на развитие на вътрешните предпоставки за постигане на
екзистенциално изпълнен и автентичен живот.
Методи и резултати
Пилотното изследване и обработката на данните бяха проведени в три етапа, от месец март до месец
септември 2020 г. от Дияна Добрева-Христова, под научното ръководство на доц. Росица Георгиева, в
рамките на подготовката на дисертационно изследване. Въпросникът „Скала за екзистенция“ бе
преведена на български език от немския оригинал, консултиран с психолингвист (проф. Мария Грозева –
германист и психолингвист) и редактиран от Дияна Добрева-Христова и доц. Росица Георгиева. След
обратен превод от втори лицензиран преводач, българската версия бе консултирана с автора и повторно
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редактирана по направените от него препоръки. С нея бе проведено пилотно изследване и фокус група с
10 респонденти относно еднозначността, яснотата на твърденията, на инструкцията и скалата за
отговори. На базата на данните от приложените методи и допълнително прецизиране на превода на
айтемите бе оформена пилотната версия на методиката на български език. Данните бяха събрани
посредством онлайн проучване в електронно базирана платформа Qpoint и обработени чрез SPSS for
Windows. За целите на сравнимостта на резултатите с другите стандартизациони (Langle et all 2000) и
адаптационни изследвания (Майнина 2009 г.) приложихме идентичен на техния изследователски подход.
В изследването проведено от Ленгле и колеги – автори на методиката са обхванати 1028 респондента,
на възраст от 18 до 69 години и сравнителна клинична група от пациенти в две психиатрични болници.
Външната валидност на методиката е проверена с помощта на две скали за самооценка и три теста
Purpose-in-Life-Test (PIL) , Zerssen depression scale и два фактора – невротизъм и екстраверсия от ЕPI
(Langle et all 2003). В руското адаптационно изследване, е обхваната извадка от 498 респондента, от
различни възрастови групи в диапазона между 17 и 91 години, и средна възраст 36,8 години при
стандартно отклонение 11,7 години. Външната валидност на въпросника е изследвана с използване на
въпросниците: Тест за смислено-жизнени ориентации (СЖО) – руско-езична адаптация на Purpose-inLife-Test (PIL) и 16 PF (Майнина 2009).
В нашето изследване проверихме моментната и ре-тестова надеждност на българския превод на
методиката, общата ѝ съгласуваност като едномерен инструмент, както и съгласуваността на нейните
субскали помежду си. Пилотното изследване обхвана извадка от 314 респондента (N=314) от които 26,4
% са мъже, а 73,6 % са жени (231 жени и 83 мъже) от различни професионални сфери, със средно и
висше образование и в широк възрастов диапазон от 18 до 82 г. (M= 42,88, SD=12,7).
Моментната надеждност на българската версия на въпросника СЕ бе определена чрез оценката на
коефициента на Кронбах (ɑ). Резултатите от статистическия анализ представени в таблица 1, показват
висока моментна надеждност на скалите във въпросника, много близка или равна в сравнение с
австрийската и руската извадка и е показател за надеждността на проведеното изследване. Надеждността
на скалата СЕ α=0,904 за цялата извадка N=314.
Таблица 1. Kоефициент на Кронбах (α) за субскалите, факторите и общия показател за българска
извадка в сравнение с данни от австрийската и руската извадки [Table 1. Cronbach Alpha coefficient for
the subscales, for the P- and E-factor and for the G in the Bulgarian sample from pilot study and data from
Austrian sample and Russian sample]
Австрйска извадка
N=1028
α- Кронбах

Руска извадка
N= 498
α- Кронбах

SD (8 въпроса)

0,70

0,558

0,616

ST (14 въпроса)
F (11 въпроса)
V (13 въпроса)
P (22 въпроса)
E (24 въпроса)
G (46 въпроса)

0,84
0,82
0,83
0,87
0,90
0,93

0,784
0,642
0,687
0,810
0,792
0,877

0,760
0,744
0,779
0,806
0,862
0,904

Българска извадка
N= 314
α- Кронбах

Таблица 2. Резултатите за ре-тестова надеждност за българската извадка в сравнение с резултатите за
руската извадка [Table 2. Results of the re-test reliability for Russian and Bulgarian sample]
Руска извадка
N= 46
Спирман (r)
SD ( 8 въпроса)
0,713**
ST (14 въпроса)
0,738**
F (11 въпроса)
0,745**
V (13 въпроса)
0,722**
P (22 въпроса)
0,775**
E (24 въпроса)
0,810**
G (46 въпроса)
0,823**
**. Корелацията е значима на ниво 0,01 (двустранна).

Българска извадка
N= 25
Спирман (r)
0,718**
0,736**
0,721**
0,733**
0,761**
0.830**
0,852**

Ре-тестовата надеждност бе проверена чрез две независими изследвания, проведени в интервал от
един месец и определена чрез изчисляване на коефициента на корелация на Спирман (r) между данните
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от двете изседвания. Резултатите, показани в таблица 2, в сравнение с руската извадка, говорят за висока
ретестова надеждност, много бизка до тази на тяхното адаптационно изследване. Тези резултатити ни
дават основание да направим извод, че конструкта «екзистенциално изпълване» е достатъчно устойчив
във времето.
Беше използван коефициента за рангова корелация на Спирман (r) за изследване на общата
съгласуваност на въпросника като едномерен инструмент и съгласуваността на субскалите в него.
Резултатите са представени в сравнителен план с тези на руското адаптационно изследване в таблица 3.
Таблица 3. Корелация на скалите на въпросника помежду си, Спирман (r) за българска и за руска
извадка (данните, маркирани в сиво, са за българската извадка) [Table 3. Correlation of questionnaire
scales with each other for Russian and Bulgarian sample, Spearman's rho (the data marked in gray are for the
Bulgarian sample)]
SD
SD
ST
P

ST
1

P
0,521
0,544
1

F
0,813
0,831
0,911
0,909
1

V
0,502
0,442
0,704
,584
0,704
,596
1

F
V
E
G ESK

E
0,523
0,504
0,625
,536
0,663
,592
0,712
,622
1

0,508
0,527
0,688
,617
0,696
,656
0,845
,844
0,869
,907
1

G ESK
0,713
0,722
0,851
,822
0,907
,886
0,882
,824
0,874
,840
0,887
,925
1

Корелацията между субскалите във въпросника е между 0,50 и 0,71, т.е тя е предимно средна и
голяма. Видно от резултатите представени в таблица 3, коефициентите на корелация за българската
извадка са много близки до тези в руското адаптационно изследване.
Заключение
На базата на данните от проведеното пилотно изследване и в сравнение с предходните изследвания на
надеждността на въпросника можем да направим извод, че българският превод на СЕ има много близки,
и в някои случаи по-високи показатели, което говори за неговата надеждност като инструмент, измерващ
конструкта «екзистенциално изпълване» в български условия, дори на ниво пилотно изследване. Анализа
на данните показа също нужда от допълнително прецизиране на превода на някои от айтемите, което
предстои в третия етап на адаптацията на въпросника, на който ще бъде извършена и проверка на
външната (конструктна) валидност, както и ще бъдат анализирани данните за баловите стойности по
отделните скали и общия показател за екзистенциална изпълненост.
По отношение на неговото практическо приложение за целите на психологичното консултиране
считаме, че въпросникът може да е полезен инструмент, който да ориентира клиничния изследовател или
консултант в областите на личностното развитие и да позволи по-целенасочен подход. В този смисъл,
адаптирането на «Скала за екзистенция» за български условия ще допринесе и за разширяване на
инструментариума и знанието в подкрепа на пълноценното човешко функциониране и себереализация.
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Резюме. Докладът има за цел да представи систематичен литературен обзор по темата,
включващ същността, значението и актуалността на творческия процес и техниките за творческо
мислене. Творческото мислене и процесът на креативност могат да бъдат използвани не само при
създаване на иновации, но и при вземането на решения, генериране на идеи или при разглеждане на даден
въпрос през различни гледни точки. Процесът на творчеството може да се учи и усъвършенства чрез
методи и техники за творческо мислене, подпомагащи генерирането на нови идеи. Докладът има за цел
да представи темата през авторския поглед относно откритията и отношенията в областта на
творческото мислене. Темата показва значимостта и актуалността на тези концепции в нашия век,
защото винаги биват необходими и ценени оригиналните и приложими идеи, които биха дали решение на
днешни проблеми и въпроси.
Ключови думи: творчески процес; творческо мислене; техники за творческо мислене.
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Abstract. The report aims at presenting a systematic literature review of the topic of creative process
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Творчеството е акт на създаване или умение, което позволява да се създаде нещо ново, оригинално и
полезно. Гилфорд определя творчеството според два критерия – оригиналност и уместност (Guilford 1950),
„…като тези критерии стават стандарт при дефинирането на креативността.” (Gabora 2013: 1). Амабайл,
представяйки своята компонентна теория за творчеството (Amabile 2013), дефинира творчеството като
изобретяване на идеи „…които са както нови, така и подходящи за дадена цел.” (Amabile 2013: 2).
Създадените идеи трябва да са единствени по рода си, или рядко срещани, като в същото време да бъдат и
полезни за разрешаване на даден проблем или въпрос „…творчеството е способността да се създават
оригинални и уместни идеи…” (Сиймън и Кенрик 1994: 282). Творческото мислене е свързано с
компоненти като въображението, с процеса на генерирането на идеи, както и с други мисловни операции
като анализ и синтез, позволяващи виждане и боравене с взаимоотношенията между елементите и
обектите. Процесът на творчеството може да се разгледа като комплексен, като от значение за
осъществяването му са някои умения, способности и начин на мислене. Творческият процес се използва,
за да се достигне до решение на даден въпрос, или да се сътворят възможно най-много идеи по даден
проблем, позволяващ стимулиране на творческата мисъл.
Същност на творческия процес
Творческият процес може да се дефинира като процес на създаване, поредица от действия, чрез които
се генерират нови идеи, създават се комбинации и отношения между елементите и идеите „…основната
ценност на творческия процес се изразява в това, че позволява на твореца да се изрази, да трансформира,
да свързва или разделя, използвайки разбиранията си за взаимоотношенията от света…” (Gabora 2019: 3),
докато целта на процеса е достигане до творчески продукт. Това е процес на открития, усъвършенстване
и вдъхновение, като чрез въображението и творческото мислене по време на процеса се цели създаване на
невиждани и ценни идеи. Първият, представил модела на творческия процес, е Уолас (Wallas 1929), като
неговите разбирания остават основа за станалите модели, особено моделите, които са създадени върху
разбиранията за несъзнателната преработка на информация. Процесът на творчество според Уолас се
състои от подготовка, инкубация, инсайт и верификация, за да се създаде креативна идея (Wallas 1929).
Следващият автор, който разширява разбиранията за процеса, е Озбърн (Osborn 1953). През 1953 Озбърн
включва в творческия процес творческото разрешаване на проблеми, като по-различното в неговия модел
е „откриването на проблема“ като отделен етап на работата, и че процеса е по-подробно представен според
стадиите на работа - насочване, подготовка, анализ, инкубация, създаване на идеи, синтез и оценяване,
чрез които се постигат идеи, които биха дали креативно решение на даден въпрос (Osborn 1953/1963). След
което подобни на техните открития са моделите, включващи инкубация или инсайт прозрение, например
в теориите на авторите Шал (Shaw 1989), Рунко (Runco 1999), Карсън (Carson 1999) и други. При тези
разбирания за креативния процес инсайтът е най-главният първоизточник за създаване на творческата
идея. Предложените процеси от авторите представляват акт и подход към творческо откриване на проблем,
проучване и информиране относно въпроса, подготовка, създаване на разнообразни идеи, след което
тяхното анализиране, преценяване, подбор на подходящите идеи, както и тяхната промяна, ако е
необходимо. Процесът на творчеството е многопластен, в него са включени последователни етапи, които
се преплитат и се извършват няколкократно, ако е нужно, за достигане на творческо решение, затова подолу са разгледани стадиите според различни модели, за да се направи сравнение между отделните етапи,
предложени от авторите.
Проследяване на етапите на творческия процес
Авторите, занимаващи се със същността и структурата на креативния процес, представят процеса чрез
определени етапи на изпълнение за достигане на творческо решение. На Таблица 1. са представени някои
от моделите на процеса на творчество, където може да се открие връзка, че базата при протичане на
процеса е подобна, съвкупност е от няколко метода или се постига чрез подобни подходи на работа.
Процесът на творчество обикновено започва с ориентиране, откриване или избор на съществуващ
проблем, въпрос или казус. При този етап са важни способностите за търсене и откриване на проблеми,
липси или създаването на напълно нов поглед върху даден случай. Етапът е наречен насочване от Озбърн
(Osborn 1953), сензитивност/ прецизност към намиране на проблеми според Гилфорд (Guilford 1950),
както и избиране/ подбор на проблем според Бюз и Мансфилд (Buse & Mansfield 1990). Етапът включва
задаване на възможно най-много въпроси, както и прецизността да се улавят липсващи елементи, според
Торънс (Torrance 1926). Освен намиране на проблем е възможно и създаване на такъв с цел създаване на
творческа задача и съответното й решение.
След като е открит и избран въпрос, е необходим следващия етап на подготовка, който позволява
точното запознаване и разбиране същността на въпроса. Тук се извършва проучване, събиране на
възможно най-подробна информация. Този етап понякога е възможно да бъде първи, тъй като по време на
запознаването могат да се създадат различни впечатления, въпроси или идеи. В този етап може да се
включи и сортирането, или групирането на информацията, за по-лесното й използване след това, или за да
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се очертаят нови елементи на търсене. Следва да се отбележи, че на този етап се появяват някои трудности,
свързани с „…тенденцията към преждевременно скачане към заключения. Причината поради, която някои
хора срещат трудности тук се крие в явлението функционална фиксираност, т.е. за обекта да се мисли в
термините на ежедневната му и обичайна употреба. Функционалната фиксираност е пример на пообхватно явление, познато като умствена установка, изразяващо се в тенденцията старите модели за
решаване на проблеми да преобладават.” (Бургов 2013: 53). Именно с помощта на техниките за творческо
мислене, затрудненията на този първи и основен етап биха се минимизирали.
Когато се представи информацията и се формират въпроси в съзнанието според авторите, идва ред на
етапа на илюминация, през който информацията се обработва на несъзнавано и предсъзнавано ниво.
Според Уолас идеите, които се генерират, възникват внезапно и интуитивно (Wallas 1926). Творческото
решение, което се проявява, се нарича още „инсайт”, кратко прозрение, което за да се прояви са
необходими предишните стъпки на процеса „…когато работата от несъзнавания процес се върне отново
към съзнаваното във формата на нов инсайт, връзки, асоциации или илюминация…” (Mackinnon 2005: 5,
6). За да се прояви инсайт решението, е необходимо да се обработи събраната информация, като се остави
за определен период от време въпроса, който се решава, което може да отнеме различен период на
илюминация, от дни до месеци или години.
Генерирането на идеи е посочено от някои автори като отделен етап, който може да се осъществи по
различни начини. Озбърн, Карсън и Трефингър (Osborn 1953; Carson 1999 & Treffinger 1995) наричат този
етап „създаване на идеи”, Амабайл го определя като „генериране на отговори” (Amabile 1996), Килгър –
„генериране на идеи” (Kilgour 2006) и т. н. Етапът включва структуриране, композиране, реструктуриране,
синтез на идеята, водещи до ново генериране. След генериране на възможно най-много идеи се избира
най-подходящата за случая. Някои автори, като Грубер, смятат че творческия процес разделен на четири
етапа е недостатъчен или „незавършен” (Gruber 1989), и включват етапи като планиране (планиране на
творческата работа) скициране или продукция (композиране, изработване и създаване на идеи) (Treffinger
1995; Carson 1999).
Като последни етапи идват тестиране, проверка и оценка. Озбърн нарича крайния етап оценка (Osborn
1953). При финалната стъпка е необходимо избраната идея да бъде изпробвана, да се определи стойността
и качеството й чрез обективна оценка. Уолас нарича последния етап – верификация, който се изразява в
анализ и тестиране на получената идея (Wallas 1926). Идеята е възможно да бъде изменена в последния
стадий, да се доразработи, ако е необходимо, или да се приложат етапите отначало.
Таблица 1. Синтезиране на някои от моделите на процеса на творчество. Адаптирано по Ботела, Зенасни
и Лубарт 2018 [Table 1. Synthesis of some examples of models of creative process (Botella, Zenasni & Lubart
2018)]
Автори

Етапи

Уолас (Wallas 1926)

Подготовка, Инкубация, Инсайт, Верификация

Гилфорд (Guilford 1950)

Откриване на проблеми

Озбърн (Osborn 1953/1963)

Насочване, Подготовка, Анализ, Инкубация, Създаване на идеи, Синтез,
Оценяване

Бюз и Мансфилд (Buse &
Mansfield 1990)
Шал (Shaw 1989, 1994)

Подбор, Опити, Стесняване, Трансформация, Верификация

Трефингър (Treffinger 1995)

Разбиране, Създаване на идеи, Планиране

Амабайл (Amabile 1996)

Презентация на проблема, Подготовка, Генериране на отговори,
Утвърждаване на отговори, Резултат

Дойл (Doyle 1998)

Случай, Навигация

Карсън (Carson 1999)

Подготовка, Съсредоточаване, Инкубация, Създаване на идеи, Инсайт
потвърждаване, Разработка, Продукция

Рунко и Дау (Runco & Dow 1999)

Намиране на проблема, Инкубация, Оценка

Килгър (Kilgour 2006)

Дефиниране, Комбиниране, Генериране на идеи

Холард (Howard 2008)

Анализ, Генериране, Комуникация/ Оценка

Круплей и Круплей (Cropley &
Cropley 2012)

Подготовка, Активиране на генерирането, Инсайт потвърждение

Задълбочаване, Инкубация, Инсайт, Творчески синтез, Потвърждаване
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Същност на техниките за творческо мислене
Една от основните характеристики на креативния процес е генериране на възможно най-много и
разнообразни идеи. Такива подходи, използващи се за генериране на идеи, са някои творчески техники,
активиращи творческата мисъл. Тези творчески техники за генериране на идеи се използват за
стимулиране, подобряване, допълване или усъвършенстване на творческата мисъл. Целта на творческите
техники е чрез определен начин, процес или подход да се достигне до създаване на нови, неочаквани идеи.
Чрез дискусии или допълване на идеите от всички участници при групова работа се наблюдават
оригинални и абстрактни решения. Креативните методи могат да бъдат използвани индивидуално или
групово.
Разглеждане на техники за творческо мислене
Мозъчната атака (Брейнсторминг) е предложена от A. Озбърн и представлява групов творчески метод
за натрупване на възможно най-много идеи и решения (Osborn 1963). Техниката се състои от три етапа на
работа. Първият етап е определяне на проблема, върху който ще се работи, чрез дискусия от участниците
за откриване на проблем, или работа върху вече определен въпрос. Като следващ етап се дават всякакви
предложения за идеи, т. е. генерират се възможно най-много решения, след което се извършва последния
етап - анализиране на дадените идеи, оценката им и избиране на най-подходящите такива. Идеите могат
да бъдат променяни и усъвършенствани от групата, като се избира и най-подходящото решение. Спазват
се определени правила по време на метода като: приемане на всички идеи без значение колко необичайни
са, без критика и без коментари по време на генерирането на идеи, спазва се определено време за работа
на етапите. Предимствата на груповите методи за достигане на креативни решения, като
„брейнсторминга“, се изразяват в това, че при екипната работа за разрешаване на даден въпрос се
генерират повече и разнообразни идеи, поради факта, че се използва по-голям обем от информация, след
което могат да се обсъдят идеите, като се дават множество мнения; да се заменят, преобразуват, сгъстяват,
сливат или отделят идеите чрез използване гледните точки на повече хора. Като недостатък може да се
приеме по-бавното осъществяване на целия процес, отнемащо до 60 минути, както и че при груповото
вземане на решение е възможно да се наблюдава доминация на мнението на определен член от групата.
Метод 635 е писмена мозъчната атака, изобретена от Б. Рорбах, друга техника, подходяща за
разрешаване на творчески задачи, представляваща записване на генерираните идеи на писмена бланка
(Rohrbach 1969). Участниците в тази техника са шест на брой, всеки от които записва по три идеи в своята
бланка, и имат пет минути време за генерирането на идеи, откъдето идва името на този метод. Отново
идеите, след което, се подобряват, разработват, смесват или променят. Преимуществата на „писмената
мозъчна атака“, е че идеите могат да бъдат записвани, което позволява свобода при даване на понестандартните идеи, които няма да бъдат критикувани. Друго предимство на писмената мозъчна атака е
фиксираното време за работа, което е до 30 минути, а като недостатък може да се приеме, че при тази
техника се позволява по-малко време за дискутиране на въпроса.
Картографиране на идеи е креативна техника, създадена от Т. Бюзан, чрез която се постига подробно
онагледяване на събраната информация относно проблема, чрез диаграма или друга графика,
визуализиращи целостта и същността, позволяваща да се наблюдават и създадат още връзки между
елементите, да бъдат групирани, което дава възможност да се генерират и допълват идеи (Buzan 1993).
При метода на „картографиране на идеи“ главното предимство е, че може да се осъществява индивидуално
или да бъде част от друга техника, като представянето на визуална информация води до изясняване на
целта и задачите пред твореца, позволява да се представи връзката между елементите, което прави
техниката толкова полезна за създаване на връзки и асоциации. Като недостатък се приема отнемането на
повече време от останалите техники за осъществяването й, поради факта, че техниката изисква време за
събиране на цялата информация, нанасяне и след което свързването й до създаване на подробна карта.
Методът синектика е предложен от У. Гордън и има подобен принцип като при мозъчната атака, но
характерното при тази техника е, че генерираните решения се предлагат от специалисти от различни сфери
(Gordon 1961). Целта и уникалността на техниката е, че позволява да се смесят, допълнят и съчетаят
напълно различни елементи, чрез принципа на аналогията в ново решение за даден въпрос. При
синектиката предимствата са подобни на споменатите по-горе за груповите техники, но изисква повече
време за предложения и съгласуване на различните виждания на специалистите от отделните области.
Техниката шест мислещи шапки е създадена от Е. де Боно и публикувана в негова книга „Шест
мислещи шапки” като креативен метод за решаване на задачи (de Bono 1985). Методът позволява дадения
въпрос да се разгледа от шест различни гледни точки. Гледните точки се определят от цвета на шапката,
като цветовете биват: бял, черен, червен, жълт, зелен и син. Всеки от участниците в групата слага различен
цвят шапка, която определя символично неговия начин на мислене при генериране на идеите, както и при
критикуването на останалите идеи. Това води до разнообразни решения и дискусия между различните
мнения. Главното преимущество на груповата техника „шест мислещи шапки“ е представянето на дори
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крайно различни гледни точки от участниците, а начинът на изпълнение на техниката дава възможност на
участниците да бъдат по-открити, защото дават мнението си през характера на шапката, която носят. Като
в същото време между мненията не съществува конфликт, а всички гледни точки биват приети, докато
негативната страна на техниката е по-дългото време за осъществяването й, което е около 60 минути.
Относно приложението на техниките, например „мозъчната атака“, „писмената мозъчна атака“,
„синектиката“ и „шест мислещи шапки“, са подходящи при откриване и вземане на творчески или
стратегически решения във фирмите, използват се и за обмен на информация във фирмите, както и при
решаване на проблеми в сферата на рекламата и дизайна. „Картографирането на идеи“ се използва найефективно при предлагането на творчески решения, изискващи по-подробна визуализация на проблема,
например при използване за проследяване, свързване и откриване на пътища за достигане на поставени
цели във фирмата или за постигане на личните цели.
Тъй като разнообразието от творчески методи е голямо, по направено изследване, проведено от
Леополдино и колеги, креативните техниките са над 120 на брой, като едни от най-известните (спрямо
броя на цитирания и използването им в литературата и практиката) са следните (Leopoldino 2016): на първо
място е писмената мозъчна атака (Rohrbach 1969), след което се подреждат мозъчната атака (Osborn
1963), синектиката (Gordon 1961), анализ „силово поле“ (Lewin 1947), шест мислещи шапки (de Bono
1985), теория за решаване на изобретателски задачи (Altshuller 1987), латерално мислене (de Bono 1985),
морфологичен анализ (Zwicky 1969) и сториборд (Vance 1982).
Творческите техники имат за цел да се погледне върху дадения проблем от различни гледни точки, да
се направи анализ, комбинация, допълване или подобряване на идеите, а освен това, целящи създаване и
възприемане на възможно най-много разнородни и абстрактни идеи и гледни точки, които след това биват
оценявани и изпробвани. От своя страна творческото мислене може да се усъвършенства и стимулира чрез
споменатите техники. Според Амабайл предизвикването и упражняването на творческите способности и
творческото мислене води до генерирането на оригинални, подходящи и полезни продукти и решения,
поради тази причина е необходимо упражнението чрез техники и стратегии, подпомагащи
усъвършенстване на този потенциал (Amabile 2013), Торънс също така смята, че творческата способност е
умение, което може да се развива, когато се стимулира и упражнява (Torrance 1926). Може да се обобщи,
че „…творческите личности са самостоятелни, неконформни и самоуверени... Хората с подобни личностни
характеристики обикновено решават адекватно и оригинално изникналите пред тях проблеми.” (Бургов
2015: 205). Тоест техниките за творческо мислене, освен че спомагат творческия процес, също така
развиват творческия потенциал и творческите способности.
Заключение
В заключение, разглеждайки разбиранията на авторите по-горе, може да се установи, че създаването на
творчески продукт е сложен и многопластен процес, в който се използват нестандартен и критичен начин
на мислене, творците освен това е необходимо да прилагат асоциативен и аналитичен подход на работа,
както и да се доверяват на своята интуиция и „инсайт“, които са също толкова ключови за създаване на
едно ново и адекватно решение, т. е. да умеят да предвиждат, и да са отворени към различното и
нестандартното.
Въпреки разнообразието от теории относно процеса на творчество се очертават общи характеристики
на процеса, като значението и способността за откриването на творчески проблем, задълбоченото
запознаването с проблема, несъзнаваната преработка на цялата проучена информация относно въпроса,
както и последващия анализ, тестиране и оценка. Чрез използването на потенциала на творческия процес,
следвайки неговите етапи, могат да се създадат нови, оригинални и полезни решения в различни области,
както и да се улесни или създаде даден въпрос.
Креативните техниките позволяват обработка на идеите през разновидни комбинации от сливане,
разделяне, подменяне и подобряване. Както може да се обобщи и полезността на тези техники,
подпомагащи разглеждането на творческия проблем от разнообразни гледни точки, което подобрява
крайното креативното решение. След обзора на някои креативни техники за генериране на творчески идеи
може да се направи извод, че творческата работа в същността си е целенасочена, структурирана и
последователна, като творческите техниките в същото време инициират, дават свобода на мисълта и
развиват творческия потенциал и креативните умения. По този начин се разкрива разнообразието, което
дава творческата работа – прецизира, вдъхновява, позволява на твореца да покаже своя принос към света.
Творческите проблеми и решения съществуват и са част от всяка една сфера. Затова творчеството може
да се проявява във всяка човешка дейност, да направи ежедневието по-красиво и по-лесно, а това е
направило творческото мислене толкова ценно за живота.
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Резюме. Докладът има за цел да направи кратко обобщение както на становищата, че
хуморът е феномен, който спомага за редуцирането на стреса, така и на вижданията, че уместната му
употреба способства за постигане на по-голяма социална свързаност и сплотеност. Разгледани са някои
теоретични постановки и емпирични изследвания, подкрепящи тези хипотези, а също така е засегната
и противоположната гледна точка- за влиянието на някои дезадаптивни форми на хумора
(напр.агресивния хумор) върху междуличностните отношения.
Ключови думи: хумор; стрес; социална свързаност; агресивен хумор.
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Увод
Хуморът е съпътствал хората от древността до последната криза, разтърсила човечеството в световен
мащаб- глобалната пандемия от COVID-19. При създалото се безпрецедентно стресогенно събитие със
сходни общочовешки проблеми, много хора обърнаха поглед към хумора в опит да намалят стреса и да се
почувстват по-свързани с другите. Това има своята теоретична база, както и емпирична подкрепа. Хуморът
действително изпълнява тези роли, но той крие и своите рискове- използването на агресивен хумор,
например, може да има напълно противоположен ефект.
Хумор и стрес
Виждането, че хуморът е феномен, който спомага за редуцирането на стреса, е заложено в по-голямата
част от теоретичните постановки. Още първата от най-известните теории за него- психоаналитичната
теория на Фройд- го разглежда като начин за освобождаване на излишната нервна енергия. Според Фройд
хуморът се проявява в стресиращи или неприятни ситуации, в които хората обичайно биха изпитвали
негативни емоции като страх, гняв или тъга- но възприемането на забавни или неконгруентни елементи в
ситуацията им предлага алтернативна перспектива върху нея и им помага да избегнат изпитването им. Той
счита, че хуморът е един от най-висшите защитни механизми, който способства избягването на
отрицателните емоции, но все пак осигурява поддържането на реалистична гледна точка. ( Freud 1960)
Подобно е и схващането, изложено в теорията за превъзходството и свързвано с идеите на Томас Хобс
и Чарлс Грунър- че хуморът е начин за налагане на нашето превъзходство над човек или ситуация, които
по някакъв начин застрашават благополучието ни. Чрез шеги и осмиване на хора и ситуации, които иначе
биха изглеждали заплашителни или ограничаващи го, използвайки агресия, която е по-скоро игрива, човек
придобива усещане за освободеност от заплахата и по този начин изпитва чувство на благополучие и
ефикасност. ( Martin 2007).
Друга известна постановка-теорията за превключването- също подкрепя тезата, че хуморът е начин за
справяне със стреса. Аптър счита, че за да изпитаме хумор, ние трябва да бъдем в специфично игриво
състояние на ума- и предполага, че „ играта се характеризира със „защитна рамка “,„психологически
безопасна зона“, която си създаваме, за да се изолираме от сериозните проблеми в реалния свят“ ( Martin
2007: 76). Aвтори като Норман Диксън дори вярват, че е възможно хуморът да е еволюирал у хората
именно с цел да ни помага да се справяме със стреса (Dixon 1980), a Роло Мей обобщава, че “хуморът има
за цел да предпазва индивида…Той е здравословен начин да се усети разстоянието между теб самия и
проблема, начин да си неутрален и да погледнеш проблема от перспектива”. (May 1953:40)
Резултатите от провеждани изследвания потвърждават, че както в лабораторни условия (Martin &
Lefcourt 1983), така и в реална среда на екстремен стрес като военнопленничество или концентрационни
лагери (Ford & Spaulding 1973; Henman 2001), хуморът намалява влиянието на стреса и е ефективен начин
за извличане на позитивни емоции и способ за поддържане на груповата сплотеност. В едно от първите
проучвания върху хумора и справянето със стрес в реални условия израелски учени изследват 159 войници
и установяват, че съществува позитивна корелация между степента на хумор като личностна черта и
справянето под стрес- въз основа на оценка на околните, а не на самооценъчни скали. Друга, макар и
частично подкрепена хипотеза е, че войниците, които използват повече продуктивен хумор (сами
разказват шеги), се справят по-добре при действане под стрес от онези, които използват реактивен (просто
се смеят на шегите на другите. ( Bizi, Keinan, Beit- Hallahmi 1988)
Лазаръс и Фолкмън (Lazarus & Folkman 1974) предлагат когнитивна теория за стреса– те вярват, че
нивото на стрес, което човек изпитва в следствие на дадено събитие, е до голяма степен определено от
начина, по който индивидът оценява събитието (напр. като заплаха или като предизвикателство). В
подкрепа на тази хипотеза изследване от 1993 г. върху хумора, справянето със стрес, благоденствието и
Аз-концепцията установява, че хората с по-голямо чувство за хумор оценяват и се справят със стресовите
събития по начин, който едновременно цели както да подобри обстановката, така и да ги защитава.
Индивидите с високи резултати по скалите за хумор имат тенденцията да виждат стресовите събития поскоро в позитивна и предизвикателна светлина, отколкото да се фокусират върху негативните аспекти; те
умеят да се дистанцират емоционално и бъдещите им очаквания са по-реалистични. (Kuiper, Martin,&
Olinger, L. J. 1993). Две години по-късно, изследвайки когнитивните оценки и индивидуалните различия в
чувството за хумор, Куипър и колегия установяват, че индивидите с повишено чувство за хумор по-често
сменят перспективата си при стресиращи събития и ги приемат по-скоро като предизвикателство, както и
че демонстрират по-високи нива на мотивация за задачата и позитивен афект. (Kuiper et al 1995).
По сходен начин изследване на М.Абел (Abel 2002), разглеждащо връзката между хумора, стреса и
стратегиите за справяне с него, разкрива че тестваните лица с по- високи стойности по скалите на хумор
се отличават с изпитването на по-малко стрес и настояща тревожност, макар да са се натъквали на сходни
на лицата с по-ниски стойности ежедневни проблеми в предходните два месеца. Друго откритие е, че
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индивидите с повишено чувство за хумор е по-вероятно да използват стратегии за справяне със стреса,
които са насочени към решаването на проблеми и позитивна преоценка на ситуацията.
В проучване на 165 лица върху стиловете на хумор, стратегиите за справяне със стреса и социалната
подкрепа, българският автор Н. Димитров установява, че „с възрастта се увеличават както положителните
реакции към стресови събития, така и склонностите за нефункционален хумор….Хумористичният поглед
върху живота и употребата на функционални стилове хумор са успешни стратегии за справяне със стреса,
защото корелират положително с функционалните реакции.“ (Димитров 2013:71)
Хумор и социална свързаност
В същността си хуморът е социален феномен- ние се шегуваме и се смеем много по-често когато сме с
други хора, отколкото когато сме сами.( Provine 2000; Martin 2007). Р. Мартин счита, че задружното
преживяване на позитивните емоции, произтичащи от хумора, има важни социални функции за
установяването и поддържането на близки взаимоотношения, подсилване на чувствата за привличане и
ангажираност и координирането на взаимно изгодни дейности. (Martin 2007) Хуморът е и форма на игра,
съдържаща когнитивен, емоционален и поведенчески компоненти- а всички те имат своето социално
измерение. Социологът М. Мълкей ( Mulkay 1988) счита, че, хуморът като социална игра се е внедрил в
хода на човешката еволюция като начин на инкорпориране, приемане, дори празнуване на противоречията,
несъответствията и двусмислията, характерни за междуличностните взаимоотношения. Провайн (Provine
2000) също смята, че смехът е еволюирал не толкова за да ни кара да се чувстваме добре или за да подобри
здравето ни, а за да ни сближава- той обединява хората, а социалното одобрение, на свой ред, доказано
подобрява психичното и физическо здраве. Други автори предполагат, че хуморът - под формата на
приятелско дразнене, забавни прякори, споделени вътрешни шеги и жаргон- може да допринесе за
идиокултурата на групата като предоставя на членовете си начин да изградят споделена реалност (Fine
1977).
Хуморът може да способства за усещане за индивидуална и колективна сила в контекст, в който хората
обичайно се чувстват безсилни ( напр. раково заболяване) и да им даде възможност да говорят за
плашещите, чувствителни, притеснителни или табу преживявания, като същевременно осигурява чувство
за задружно и подкрепящо общество. (Demjen 2016). Тенденцията да се използва социално хумор
корелира с ниски нива на стрес- а подкрепата, породена от хумора, може да е по-важна за намаляване на
стреса, отколкото самия хумор ( Moran & Hughes 2006). В работна среда той помага на хората да се справят
с предизвикателни и трудни ситуации, облекчава напрежението и смекчава заповедите и исканията към
колеги и подчинени. (Plester 2010). Проучване, проведено през 2014 г. в Турция измежду 440 юноши (1923 г.) ( Karakuş, & Ercan, & Tekgöz Obuz 2014) изследва връзката между използваните от тях стилове хумор
и възприятието им за социална подкрепа. Резултатите сочат, че има статистически значима позитивна
връзка между позитивните стилове хумор – доброжелателен и себеутвърждаващ- и възприеманата
социална подкрепа и че не се наблюдава корелация с отрицателните стилове хумор- агресивен и
себеразрушителен. Тези открития кореспондират с по-ранни изследвания (Cann, Sitwell &Taku 2010),
подкрепяйки хипотезата, че употребата на позитивен хумор има пряка връзка с възприеманата социална
подкрепа, благополучието и самооценката.
В своето изследване от 2013 Н. Димитров отбелязва, че „С нарастване употребата на хумор за
затвърждаване положителните възгледи върху живота и приемане с лекота ситуациите, нараства социална
подкрепа. Обратното също е вярно – с нарастване употребата на нефункционални стилове хумор
(агресивен, самоунижаващ), намалява социалната подкрепа, която получаваме.“ ( Димитров 2013:70).
Друг български изследовател, д-р Мартин Ценов, установява наличието на положителна корелация между
адаптивните стилове хумор ( доброжелателен и себеутвърждаващ) и чувството за общност и емоционален
контакт с другите, от една страна, и че „близостта в отношенията с другите и негативните стилове на хумор
са в отрицателна връзка. Така лицата, които се чувстват приемани от социалното си обкръжение, в помалка степен биха се ангажирали с тези стилове на хумор.“ ( Ценов 2017: 29)
В интересен подкаст от март 2020 (Shook 2020), в опит да дадат отговор на въпроса защо хората
използват хумор в актуалната криза, учените д-р Гимбъл и д-р Пълейшъс потвърждават изводите на поранните изследователи- че след като човек стъпи встрани от натоварващата ситуация и я види в нова
светлина, той успява и да осмисли негативните и обременяващи обстоятелства, както и че когато споделим
с някого шега се създава чувство на свързаност. Те обаче обръщат внимание и на разликата между хумора
и тормоза и сравняват хумора с швейцарско ножче, което може да се използва като оръжие, служещо ни
за много цели.
Агресивен хумор , социална сплотеност и онлайн тормоз
Българският изследовател на хумора Д. Генова посочва, че хуморът е резултат от нарушаването на
социални норми и конвенции- но за да се разсмеем, а не обидим, това нарушение трябва да не е нито
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незначително, нито твърде сериозно. (Генова 2010) Понякога в опитите си да облекчат стреса или да
постигнат социална сплотеност хората използват агресивен хумор като ирония, дразнене, сарказъм,
самоирония или омаловажаване. Това има своята логика- и Фройд, и поддръжниците на теорията за
превъзходството считат, че хуморът ни помага да изразим агресивните си импулси по социално приемлив
начин и че е игрива агресия, която ни дава възможност за кратко да се освободим от заплахата и да
придобием контрол. Използвайки агресивен хумор за да се присмеят на определени отношения, поведения
или личностни черти, членовете на групата могат да комуникират скрити очаквания и правила, засягащи
видовете поведение, които се считат за приемливи в групата. (Martin 2007:119)
Макар някои изследвания да потвърждават ползата от употребата на такъв хумор като регулатор на
стреса ( Doris 2004; Richards & Kruger 2017), в дългосрочен план агресивният хумор рефлектира негативно
върху удовлетвореността и качествoтo на отношенията (Butzer & Kuiper 2008). В настоящата криза от
КОВИД-19 и налаганите противоепидемични мерки и локдаун в редица държави, хуморът предимно е
пренесен онлайн-а комуникацията в Интернет „изглежда включва някои от същите условия, които са
важни за деиндивидуализацията - анонимност, намалена саморегулация и намалено самосъзнание“
(Kiesler, et al., 1984: 1126). Изследванията върху използваните стилове хумор и извършването на
кибертормоз сочат, че агресивния и себеунищожителния хумор са в значителна позитивна корелация с
демонстрацията на агресивно поведение (Sari, 2016; Quodir, Abdul et al, 2019).
Почти 75% от изследваните младежи в мащабно проучване (UNICEF, 2019) заявяват, че онлайн
тормозът се случва в социалните мрежи, като Фейсбук, Инстаграм, Снапчат, Туитър са най-обичайните
места. Изследване от 2020 г. в Обединеното кралство ( Lobe, Velicu et al. 2020) върху хумора, приятелските
закачки (banter) и онлайн тормоза от своя страна установява, че участниците ясно осъзнават как
двусмислието и липсата на социални и невербални сигнали, присъщи на виртуалната среда, лесно могат
да допринесат за субективно възприеман или пък напълно явен онлайн тормоз. Те посочват приятелството
и близките отношения като важен критерий за разграничаване между дружеска закачка и тормоз,
убедително различават конструктите „смея се на“ и „ смея се със“ и споделят наблюдения, че често
кибертормозът бива извинен като шега, както и че едни от най- солидните мотиви за подобно поведение
са постигане на популярност и статус. (Steer, Betts et al., 2020)
Заключение
В заключение бихме могли да обобщим, че макар да не е универсален лек срещу стреса или гаранция
за социална свързаност, в краткосрочен план хуморът е лесен и достъпен начин да погледнем ситуацията
отстрани и да й се надсмеем, да наложим контрол, да се дистанцираме от нея и по този начин да отнемем
от сериозността й. Изправяйки се срещу „общ враг“, какъвто е КОВИД-19, хуморът ни помага да останем
задружни, да запазим духа си и да се надсмеем над заплахата в опит да я обезоръжим. Някои форми и
проявления на хумора, обаче- като ирония, сарказъм и осмиване- крият сериозен риск от влошаване на
личностните взаимоотношения. Онлайн комуникацията освен ползотворна би могла да се окаже и
зловредна и хуморът да се използва за средство, което да маскира агресивността и в крайна сметка да се
превърне в онлайн тормоз, влияещ сериозно на психичното благоденствие на подрастващите.
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Резюме. Докладът представя теоретичен исторически обзор на развитието на
схващанията за самооценката като психологически конструкт. Проследява се изследването на
самооценката от глобална към по-частни нейни аспекти. Считаме, че за по-пълно разбиране на
самооценката като психологически конструкт тя би следвало също така да се изследва, и като елемент,
свързан с цялостната психична регулация. Това би било възможно, ако се използва глобална теория за
личността и като такава е избрана Когнитивно преживелищната теория за личността, предложена и
емпирично верифицирана от Епщайн (Epstein 2014).
Ключови думи: самооценка; психична регулация; когнитивно преживелищна теория.
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ВЪВЕДЕНИЕ
В психологическата литература възникването на концепта за самооценката обикновено се свързва с
имената на Джеймс и Кули (James 1890/1983, Cooley 1902/1964). Джеймс (James 1890/1983) я дефинира
като степента, в която Аз-ът е оценен като компетентен в области на живота, считани за важни. Кули
(Cooley 1902/1964), отбелязва, че самооценката е резултат не само от самооценяването, но и от възприетите
оценки на другите, т.е. акцентът е върху междуличностните процеси, които генерират и поддържат
вярванията на хората за себе си, и заключава, че ние разчитаме на реакциите на другите, особено на
значимите други, за да си формираме впечатления за себе си. Кули въвежда метафората за социалното
огледало. Концептът за социалното огледало описва формиранeто на самооценката чрез процеса, при
който индивидите основават чувствата за себе си върху начина, по който те вярват, че другите гледат на
тях. Приемайки социалното взаимодействие като вид „огледало“, хората използват преценките, които
получават от другите, за да измерват собствената си стойност, ценности и поведение. Теорията на Кули е
особено интересна, тъй като предполага, че отношението към себе си или начинът, по който човек вижда
себе си, т.е. самооценката, е формирана не като изолиран феномен, а включва ролята и на другите в
социалните условия. По този начин обществото и индивидите не са отделно обособени, а по-скоро два
допълващи се аспекта на едно и също явление. Основните принципи на концепта за социалното огледало
могат да бъдат разгледани в следната последователност: 1) Индивидът в социална ситуация си представя
как изглежда в очите на другите; 2) Той си представя неговата собствена преценка за възприемането му от
другите. 3) Индивидът развива чувства като гордост или срам и унижение и реагира на тези възприети
преценки (Rousseau 2002). Всъщност съвременното разбиране на самооценката до голяма степен се
припокрива с тези две на пръв поглед противоположни, но в същото време допълващи се гледни точки на
Джеймс и Кули.
В една от водещите си статии за самооценката, като основа за позитивистичната психология, Мрък
(Mruk 2008) предлага обобщен преглед в развитието на самооценката през няколко различни етапа, като
започва от Джеймс, който преди повече от век за първи път предлага задълбочено представяне на
самооценката, докато изследва връзките между съзнанието, Аз-а и идентичността. Мрък продължава с
психодинамичната традиция, която енергично преследва темата за самооценката през първата част на 20ти век чрез работата на Адлер върху стремежа към превъзходство, изследването на Хорни за ролята на
самооценката върху психичното здраве и на изследването на Уайт за връзката между компетентност и
самооценка в човешкото развитие (цит. по Mruk 2008). Втората част на XX век е свързана с взрив на
теорията и изследванията по тази тема. Например, самооценката изиграва важна роля в хуманистичната
психология, когато Роджърс я определя като ключ към психологическия растеж. В популярната йерархия
на Маслоу се засилва значението на самооценката, като се свързва с автентичността и самоактуализацията
(цит. по Mruk 2008). Розенберг (Rosenberg 1965) създава лесна за използване скала за оценка на
самооценката, която се превръща в златен стандарт за изследване на самоценката във връзка с множество
явления, като раса, доходи, юношеска възраст, училище и т.н. (Tafarodi & Swann 1996). Купърсмит
(Coopersmith 1967) играе важна роля за привеждане на самооценката към традиционната, емпирично
ориентирана психология на ученето. Задълбоченият анализ на научната литература показва, че развитието
на концепта самооценка е свързано с нейното приложение в различни области на психологията, както
практико-приложната, така и в областта на клиничната психология.
Розенберг (Rosenberg 1965), един от пионерите в тази област, посочва, че самооценката се отнася до
индивидуална цялостна положителна оценка на себе си. Той добавя, че високата самооценка се състои в
това, че човек уважава себе си и счита себе си за достоен. В подобен смисъл Седикидис и Грес (Sedikides
& Gress 2003) заявяват, че самооценката се отнася до възприемането на индивида или субективното
оценяване на собствената си стойност, чувството за самоуважение и самочувствие и доколко индивидът
поддържа позитивни или отрицателни възгледи за себе си. Лири (Leary 2005) разглежда самооценката като
обратна връзка за социалното приемане. Браун, Дютън и Кук (Brown et al 2001) считат, че глобалната
самооценка и чувствата за собствена стойност са качествено различни явления. Авторите разграничават
три начина, по които се използва термина "самооценка":
(а) Глобална или честна/истинска самооценка, отнасяща се до начина, по който хората характерно
чувстват себе си, т.е. чувството на привързаност към себе си;
(б) Самооценка, отнасяща се до начина, по който хората оценяват различните си способности и
качества/атрибути; и
(в) Чувството за собствена стойност, отнасяща се към моментни емоционални състояния, например,
човек може да каже, че самооценката й е била много висока след получаване на голямо повишение или
човек може да каже, че самооценката му е спаднала рязко след развод.
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Компоненти на самооценката
Самооценката най-често се концептуализира като глобално чувство на себехаресване и себеуважение
(Brown 1993; Rosenberg 1965). Както обаче обръща внимание един от най- влиятелните психолози в
областта на изследване на самооценката Кернис (Kernis 2003) обикновено тя се рамкира като дихотомия.
Дали хората чувстват, че са стойностни “добри” хора, заслужаващи уважение и харесване (т.е. дали те
имат висока самооценка) или чувстват, че са недостойни, “лоши” хора, заслужаващи съжаление,
презрение, присмех и неуважение (т.е. дали те имат ниска самооценка). Всъщност това, на което Кернис
обръща внимание, е че повечето хора (и психолози) не отиват отвъд конструкта „обща или глобална
самооценка (global self-esteem)”, допускащ, че хората имат едно цялостно оценъчно-емоционално
отношение към себе си.
Критичният анализ на литературата показва, че основните компоненти на самооценката са:
•Когнитивен или познавателен – познание за самия себе си, свързано с нивото на интелигентност и
качеството на мисловните характеристики на личността;
•Афективен – емоционално-ценностното отношение на човека към себе си: удовлетвореност от
субективните оценки и неудовлетвореност от постиженията и общата изява във всички сфери на живота;
•Поведенчески– свързан с готовността за действие и главно със степента на саморегулация на
личността (Blascovich & Tomaka 1991).
Представеният обзор предполага, че самооценката има множество компоненти и за да бъде по-добре
разбрано нейното място в психичната регулация на поведението, трябва да отидем отвъд това дали е висока
или ниска (Kernis 2003). Самооценката е важен психологически конструкт, защото е централен компонент
от ежедневния опит на хората; тя се отнася до начина, по който хората чувстват себе си, което се отразява
и влияе върху текущите им транзакции с тяхната среда и хората, които срещат в нея. Въпреки простотата
и елегантността на тази мощна дихотомия, съществуват множество противоречия относно нейната
точност. Едно такова противоречие се върти около това дали хората с ниска самооценка действително се
отвращават от себе си или по-добре се характеризират като объркани, несигурни и амбивалентни? Вторият
спор се върти около това дали притежаването на висока самооценка е недвусмислено желателно или дали
има „недостатък“. Свързано с това е дали лицата с висока самооценка са потребностно отбранителни и
самоцелни, тоест трябва ли те активно да атакуват потенциалните заплахи, за да поддържат високата си
самооценка (Kernis et al. 1993)?
Повечето изследователи и психолози в областта на изследване на самооценката обикновено се
съобразяват с концептуализацията на Кернис (Kernis 2003), която допуска, че високата самооценка (high
self-esteem) може да бъде крехка (fragile) или сигурна ( secure) в зависимост от степента в която е :
Защитна (defensive) или автентична (genuine);
Условна (contingent) или истинска, безусловна (true);
Стабилна (stable) или нестабилна (unstable);
Несъответстваща (discrepant) или съвпадаща (congruent) с имплицитните чувства за собствената
стойност.
В една от водещите статии на Кернис и колеги (Kernis et al. 2008) са представени резултати от
изследване, които показват, че хората, чиято самооценка е стабилна, безусловна или съвпадаща с висока
имплицитна самооценка, проявяват особено ниски нива на вербална защита. За разлика от тях, вербалната
защита е значително по-висока при индивидите с висока самооценка, която е нестабилна, условна или в
съчетание с несъвпадаща ниска имплицитна самооценка.
Кернис и колеги (Kernis et al. 2008) правят задълбочен анализ на самооценката от гледна точка на
взаимно разграничаващи се, но и съчетаващи се нейни аспекти. Ще разгледаме по-подробно сигурната
срещу крехката висока самооценка и условната срещу безусловната самооценка.
Сигурна срещу Крехка Високa самооценка
Според много съвременни теоретици, сигурната висока самооценка се характеризира, като включваща
благоприятни чувства за собствена стойност, които възникват естествено от успешното справяне с
житейските предизвикателства, автентичността и изразяването на истинското Аз в ежедневието и
създаването на връзки, в които човек е ценен за това какъв е и не за това, което той постига (Deci & Ryan
2000, Kernis 2003).
За разлика от тях, крехката висока самооценка включва благоприятни, но плитки, чувства за собствена
стойност, които често се колебаят в най-добрия случай от ден за ден или в рамките на определен ден (Kernis
2005). Без непрекъснато валидиране чрез неща, като постижения или комплименти, чувството за
собствената стойност на хората може да се срине (Deci & Ryan 1995). За да отблъснат подобни опасности,
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хората с крехка висока самооценка често реагират на възприемани заплахи за собствената си стойност,
като се ядосват или критикуват, или атакуват източника на заплахата (Kernis et al. 1989).
Една от формите на крехката висока самооценка е защитната висока самооценка, при която
преднамерено се представят неточно и невярно чувствата към себе си като позитивни, когато те всъщност
са негативни, но човек не желае да го признае. Сигурният двойник на тази форма, автентичната висока
самооценка, включва точно описване на чувствата за собствената стойност като позитивни, което се
доказва от желанието да се признаят негативни характеристики в други области.
Втората форма на крехка самооценка (висока експлицитна и ниска имплицитна) се наблюдава,
когато човек съзнателно поддържа позитивни чувства за собствена стойност, но несъзнавано всъщност
поддържа негативни. Сигурният двойник на тази форма (висока експлицитна и висока имплицитна)
включва притежаване на позитивни съзнавани и несъзнавани чувства за собствена стойност.
Кернис и колеги (Kernis et al. 2008) изтъкват, че идеята за несъзнаваната и съзнавана психична
регулация не е нова и обикновено се свързва с психоаналитичната теория на Фройд (цит. по Kernis et al.
2008), в наши дни когнитивно-преживелищната теория на Епщайн (Epstein 2014) дава общата рамка на
това разбиране – наличието на две системи рационална (експлицитна) и преживелищната (имплицитна),
които са ясно разграничими, но действат паралелно и си взаимодействат, така, че човешкото поведение е
резултат от тяхното комбинирано действие. Според Епщайн, докато експлицитната система е познавателна
и се основава на рационална, съзнателна логика, имплицитната система е преживелищна и се основава на
несъзнателното и афективното.
Конгруентността на самооценката (съвпадаща/congruent с имплицитните чувства за собствената
стойност) се отнася до съответствие между съзнателни и предсъзнателни или несъзнателни вярвания и
чувства към себе си. Експлицитната самооценка (Ecsplicit self-esteem, ESE) обикновено се определя като
съзнателно чувство за приемане, собствена стойност и себехаресване и се измерва с въпросници за
самооценка (напр. Скала за самооценка на Розенберг- Rosenberg Self-esteem scale 1965). От друга страна
се смята, че имплицитната самооценка (Implicit self-esteem, ISE) се състои от предсъзнателни,
автоматични и пренаучени самооценявания (Greenwald & Banaji 1995). Тъй като имплицитната самооценка
е недостъпна чрез съзнателни познавателни процеси, изследователите са разработили специални техники,
чрез които да получат достъп до предсъзнателните аспекти на чувството за собственото достойнство. Найчесто използваните инструменти за измерване на имплицитната самооценка са Тест за имплицитна
асоциация на самооценката (Self-esteem implicit association test SE-IAT, Greenwald & Farnham 2000) и
„Ефектът на буквите в името“ (“Name letter effect”, NLE , Name letter preference test –NLP, Koole et al. 2001).
Когато определят съвместимост между експлицитната самооценка и имплицитната самооценка,
изследователите приемат експлицитната самооценка за отправна точка. Комбинация от високо
експлицитна самооценка и ниско имплицитна самооценка се нарича несъответстваща или разминаваща
се висока самооценка и като такава се счита за проява на крехка самооценка. Комбинацията от високо
експлицитната самооценка и високо имплицитната самооценка се нарича конгруентна или съвпадаща
самооценка и представлява сигурната форма на самооценка. Въпреки, че изследванията, свързани с тези
форми на самооценката, са оскъдни, наличните открития подкрепят настоящата концептуализация (цит.
по Kernis et al. 2008).
Третата форма на крехка висока самооценка- високата условна (contingent) самооценка e, когато човек
основава позитивните чувства за собствената стойност или самоуважението на специфични знания и
оценки. Сигурният двойник на тази форма е безусловната (non- contingent) самооценка, която включва
чувства на самоуважение, които не изискват постоянно валидиране. Всъщност още в края на 19 век
Джеймс (James 1890/1983) обръща внимание, че самооценката се изгражда чрез взаимодействието със
значимите други, както и от обратната връзка, която получаваме от тях.
Четвъртата форма на крехка висока самооценка, нестабилната самооценка предполага поддържане на
позитивни чувства на самоуважение и признаване на висока собствена стойност, които обаче имат
тенденция да се променят като валентност в краткосрочен план. Сигурният двойник на тази форма е
стабилната висока самооценка, която включва контекстуално предизвикани чувства на самоуважение,
които обаче като цяло остават непроменени във времето и различните контексти.
Една от основните характеристики на хората с крехка самооценка е, че чувствата им за собствена
стойност са постоянно налице, когато се занимават с ежедневните си дейности.
Условна Срещу Безусловна Самооценка
Диси и Раян (Deci & Ryan 1995) описват самооценката като продължение на континиум, вариращ от
безусловна/истинска самооценка до условна самооценка (Kernis et al. 2008).
Безусловната самооценка отразява чувствата за собствена стойност, които са сигурни и не зависят от
постигането на определени резултати.
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Условната самооценка е вид самооценка, която се основава на съответствието на някакъв стандарт или
постигане на някаква цел. Идеята, че индивидите варират в степента, в която тяхната собствена стойност
зависи от изпълнението на различни критерии, особено социалното одобрение, не е новост (James
1890/1983).
Диси и Раян (Deci & Ryan 1995) определят безусловната самооценка като истинска самооценка:
самооценка, която се развива, когато хората действат по начини, които задоволяват основните им
психологически потребности от автономност, компетентност и свързаност. И въз основа на теорията за
самоопределяне (Deci & Ryan 2000, Kernis 2003), се твърди, че оптималната форма на самооценка е
безусловната.
Следователно безусловната висока самооценка е форма на сигурна висока самооценка, защото
отразява положителни чувства към себе си, които не са уязвими за предизвикателство (Kernis et al. 2008).
Една от най- интересните гледни точки в разглеждането на самоценката като условна (contingent selfesteem) и безусловна (non-contingent self-esteem) е, че, условната самооценка се разгрaничава на условна
самооценка (contingent self-esteem), основана на компетентността и условна самооценка, основана на
отношенията, операционализира от Джонсън и Блом (Johnson & Blom 2007) на базата на концепта за
динамичния модел на самооценката на Форсман и Джонсън (Forsman & Johnson 1996).
Основаната на компетентността условна самооценка (Competence based SE) изследва когнитивно
мотивационна структура, която предразполага личността към хроничен стремеж към задоволяване на
свързаните с валидиране на компетентността потребности. Основата на тази структура се формира в
детството, когато детето е обичано и ценено от значимите други при определени условия (Deci & Ryan
1995). Хората с този тип условна самооценка са изправени пред парадокса, че искат да бъдат успешни и
ценени за техните постижения или статус, като в същото време се чувстват неспособни да го постигнат. С
други думи, самооценката се повишава или спада при поддържане или проваляне на стандартите. Свързана
е с важността да контролираш другите, избягването на грешки и провали, самокритична нагласа, вътрешен
стремеж за перфектност и постижения, по-добри от тези на другите, за да валидираш себе си.
Основаната на отношенията условна самооценка (Relation based SE) изследва когнитивно
афективна предразположеност на личността към търсене на постоянни знаци и уверения за привързаност
и приемане, за да се чувства стойностна. Не всички хора с ниска базисна самооценка търсят
себевалидизиране чрез постижения. Емоционалното неглижиране или отхвърляне от родителите в ранното
детство може да бъде силна мотивационна сила за търсене на емоционална сигурност, получавана от
близките отношения с другите. В този контекст, основаната на отношенията самооценка е нагласа към себе
си, която характеризира хора с ниска базисна самооценка, предразположени да търсят емоционална
сигурност и ясни знаци на привързаност от другите, за да се чувстват оценени. От друга страна това ги
прави особено бдителни за знаци на неодобрение и отхвърляне от значимите други и често неглижират
задоволяването на собствените потребности, за да получат одобрение и са склонни да избягват конфликти
(Johnson & Blom 2007). Условната самооценка, базирана на отношенията, е много различна от условната
самооценка, базирана на компетентността. Докато условната самооценка, базирана на компетентността е
ориентирана към егото, занимаваща се със самоопределение и престиж, условната самооценка, базирана
на отношението, се отнася до междуличностната свързаност и самозащита (Gudjonsson & Sigurdsson 2003).
Следователно, като са по-пасивни, подтиснати и склонни да отстъпват, хората с условна самооценка,
базирана на отношенията са мотивирани към постигане на различни междуличностни стремежи, които ги
подлагат на различен вид уязвимост (Johnson & Blom 2007).
Форсман и Джонсън (Forsman & Johnson 1996) създават и емпирично изследват Динамичен модел на
самооценката (Dynamic model of self-esteem). За целта са разработени и проведени потвърждаващ
факторен анализ на две скали за самооценка, насочени към измерване на самооценката,
концептуализирани предимно: (а) като интегрираното в егото либидонозно и агресивно задвижване на
индивида и техните производни Базисна самооценка (Basic self-esteem), и (б) като необходимостта от
спечелване (to earn) на самооценката по компетентност и други оценки Спечелена самооценка (Earning
self-esteem). Следователно двете форми на самооценката според Динамичния модел са Базисна самооценка
(Basic self-esteem) и Спечелена самооценка (Earning self-esteem). Концептът спечелена самооценка (earning
self-esteem) възниква още от теориите, развити от Джеймс (James 1890/1983). Според Джеймс,
самооценката следва да се печели (earning) от компетенциите, но само от сферите, които личността оценява
като важни за себе си. Концептът за динамичния модел на самооценката на Форсман и Джонсън (Forsman
& Johnson 1996) се основава на теорията на Роджърс и по-конкретно на идеята му за условната любов,
която предполага, че изграждането на самооценката е резултат от преднамерен акт и усилие (цит. по
Daderman & Basinska 2013). В този смисъл, спечелената самооценка (earning self-esteem) зависи от
постиженията на индивида и приемането му от другите. Базисната самооценка (basic self-esteem) е постатична, докато спечелената самооценка (earning self-esteem) е по-динамична. Самооценката включва не
само субективното възприемане от индивида на своята идентичност, но също така включва и как тази

60

интерпретация е формирана под влиянието на заобикалящата го действителност и интеракциите с нея. И
всъщност в такава теоретична рамка самооценката се разглежда като динамична.
И всъщност, обобщението, което може да направим е, че оптималната самооценка се характеризира с
качества, които са свързани с автентична, истинска, безусловна, стабилна и съвпадаща (с имплицитната
самооценка) висока самооценка (Kernis 2003).
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обзорът на литературата показва, че специфичните самооценявания са предиктори за глобалната
самооценка, особено ако са в центъра на самоопределението на човека (Kernis et al. 1993), и комбинирането
на конкретни самооценявания в обобщен резултат (със или без претегляне за важност или централност) не
могат да заместят глобалната самооценка. От друга страна обаче, специфичните самооценки дават
възможност за постигане на по-точни интерпретации на резултатите от емпиричните изследвания и могат
да бъдат ценен източник на информация за клиентите при психологическо консултиране и в клиничната
практика (Kernis 2003).
Всъщност за определен период от време толкова много внимание е отделено на самооценката, че
изглежда в специализираната литература за Аз-а, самооценката се е превърнала в синоним на Азконцепцията (Rosenberg 1979).
Епщайн (Epstein 2014) разглежда самооценката като основна човешка потребност, достойнство, която
ни мотивира съзнателно и несъзнателно. В този когнитивно-преживелищен възглед, самооценката се
разглежда като следствие от разбирането на индивида за свeтa и за другите, и къде той/тя се вписва във
връзка с тях. По този начин индивидът има стремеж за поддържане на равновесие в себе си.
Освен това широко е разпространено убеждението, че повишаването на самооценката на индивида
(особено на детето или юношата) би било от полза както за самия индивид, така и за обществото като цяло.
Не на последно място е ролята и на средата, която стимулира и мотивира поддържането на определени
личностни характеристики, като висока самооценка и самочувствие за да могат индивидите да са
устойчиви и адаптивни на съвременните изисквания и все повече глобализиращата се реалност.
Могат да бъдат обобщени следните модели на развитие на самооценката като психологически
конструкт. Афективните модели предполагат, че самооценката се развива в началото на живота като
функция на отношението родител-дете. Когнитивните модели приемат, че самооценката зависи от начина,
по който хората оценяват различните си качества. Социологическите модели предполагат, че самооценката
зависи от това как човек се приема от обществото като цяло.
Съществуващите изследвания предполагат необходимостта от по-голяма интеграция на
психологически и социални подходи за влияние върху развитието и поддържането на самооценката.
Прави впечатление, че понастоящем когнитивните модели на самооценка доминират в социалното
психологическо мислене, но идеята, че чувствата на хората към себе си зависят от това как те оценяват
различните си качества, все още не е установена. Освен това, според редица изследвания, повечето хора с
ниска самооценка вярват, че имат много положителни качества, което предполага, че самокритичността,
ниската увереност и отрицателните самооценявания не са определящата характеристика на ниската
самооценка.
В критичния преглед на теоретичния исторически обзор на развитието на схващанията за самооценката
като психологически конструкт се опитахме да разясним същността, произхода, функциите и
компонентите на самооценката. Задълбочено разгледахме еволюцията на самооценката от глобална към
по-частни нейни аспекти в различни етапи от нейното изследване и в контекста на емпиричните търсения
и потребностите на практиката, свързани с дейностите по психологическо консултиране и клиничната
практика. Анализирахме характеристиките и връзката на самооценката със специфичните
самооценявания, като отделни, но взаимосвързани и допълващи изграждането на самооценката елементи.
Насоките, които проследихме в различните изследвания на водещите психолози и изследователи, сочат,
че самооценката не е нито само рационален, нито само ирационален феномен. Т.е. тя не е само по себе си
нашето решение за това кои сме ние, а е съчетание от нашите чувства, усещания и самооценявания по
различни критерии, които са специфични и индивидуални за всеки човек.
Направеният дотук анализ на концептуализацията на самооценката и различните класификации на
конструкта, даващи представа за специфични негови аспекти, като че ли в повечето случаи разглеждат
самооценката като някак си изолиран, обособен и относително стабилен концепт. От гледна точка на попълно разбиране на самооценката като психологически конструкт, допускаме, че тя би следвало също така
да се изследва, като важен елемент и от цялостната психична регулация, който е относително динамичен
и в активни взаимовръзки с останалите базисни потребности, стоящи в основата на саморегулацията на
личността. В подкрепа на това допускане, стигнахме до извода, че това би било възможно, ако се използва
глобална теория за личността. След задълбочен прочит на специализираната литература се спряхме на
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предложената и емпирично верифицирана Когнитивно-преживелищна теория за личността на Епщайн
(Epstein 2014). Тя разглежда самооценката като част и от съдържанието на преживелищната система като
част от вярванията за себе си, другите и света, а от друга страна потребността от висока самооценка е една
от петте базисни подчинени потребности, регулиращи човешкото поведение. Подобен подход би дал
възможност за по-всеобхватно разбиране на самооценката като психологически конструкт и по-ефективни
психологически интервенции.
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Резюме. Проучени са разликите в основните личностни характеристики на извадка от
български актьори (N=140, 83 жени, 57 мъже, възраст: М=34,62) и контролна група (N=315, 195 жени,
118 мъже, възраст: М=36,88). За целта е използвана една от най-разпространените типологии в
емпиричните психологични изследвания – „Големите пет“. Администрирана е кратката, 20 айтемна
версия на въпросника (Mini-IPIP, Donnellan et al. 2006, адаптиран за български условия от Иванова и
Карабельова 2014). Представителите на актьорката професия имат по-високи резултати от
контролната група по четири от петте фактора. Не са отчетени значими разлики единствено в
равнищата на „Съзнателността“. Получените данни са обсъдени от перспективата на особеностите
и изискванията на актьорската практика. Не са отчетени статистически значими различия по
отношение на нивата на „Удовлетвореност от живота“ (Satisfaction With Life Scale, Diener et al. 1985).
Проследени са взаимовръзките между личностните характеристики и удовлетвореността от живота
в двете групи, като сред актьорите личностните фактори обясняват 18,5% от измененията в
удовлетвореността от живота, а в контролната група – едва 8,7%.
Ключови думи: актьори; личностни характеристики; „Големите пет“; удовлетвореност от живота.
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Abstract. Differences in the basic personality characteristics between group of Bulgarian actors
(N=140, 83 females, 57 males, age: М=34,62) and control group (N=315, 195 females, 118 males, age: М=36,88)
is examined. One of the most widespread typologies in the psychological empirical studies is used – the Big Five
model of personality. The brief, 20 items version of the questionnaire is administrated (Mini-IPIP, Donnellan et
al. 2006; Bulgarian adaptation: Ivanova & Karabeliova 2014). Actors score significantly higher than the control
group on four of the five factors. There are no significant differences in the levels of Consciousness scale only.
The results are discussed from the perspective of the specifics and challenges of acting practice. There are no
statistically significant differences in the levels of satisfaction with life (Satisfaction with Life Scale, Diener et al.
1985). The relationships between personality characteristics and satisfaction with life are examined in both
groups. The personality factors explain 18,5% of the variance in satisfaction with life in the actors’ group, and
only 8,7% in the control group.
Keywords: actors; personality characteristics; “Big Five”; satisfaction with life.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Петфакторният модел (включващ „Невротизъм“, „Екстраверсия“, „Отвореност към нов опит“,
„Съзнателност“, „Сътрудничество“) е най-широко приетото описание на структурата на личностните
черти, тъй като предлага лесен и ефективен начин за разбиране на връзките между тях (McCrae & Costa
2008). Характерни за по-високите стойности по фактора „Невротизъм“ са преживяването на напрежение,
потиснатост, фрустрация, чувство на вина, занижен самоконтрол на импулсите и влеченията, соматични
оплаквания и неефективни стратегии за справяне. „Екстраверсията“ включва жизнерадостност,
оптимизъм, енергичност, общителност, доминантност, приказливост, топлина. „Сътрудничеството“ се
отнася до алтруизма, загрижеността, емоционалната подкрепа. „Съзнателността“ включва в себе си
благоразумие, удържане на импулсивността, старателност, прилежност. „Отвореност към нов опит“
съдържа креативност, интелектуални интереси, естетически усет, потребност от разнообразие,
нетрадиционни ценности и др. Важно е да се отбележи, че независимо от предпочетеното наименование
на този фактор („Интелект/Въображение“ или „Отвореност към нов опит“), той описва определени аспекти
на личността се разграничава от интелигентността, измервана посредством IQ тестовете. (McCrae & John
1992).
Удовлетвореността от живота отразява когнитивно-оценъчния аспект на субективното благополучие и
представлява едно обобщено виждане за качеството на собствения живот спрямо личните критерии
(Dieneret al. 1985). На базата на различни изследвания може да се изведе, че „Невротизмът“ (с обратен
знак) и „Екстраверсията“ са стабилни предиктори на субективното благополучие в различните култури
(Gutiérrez et al. 2011; Joshanloo & Afshari 2011).
Личностните характеристики играят роля в избора на професия, която от своя страна дава възможност
за себеизява и за задоволяване на някои личностни потребности (Costa et al. 1984; Phillips & Jome 2005;
Zuckerman 2007). Научната литература, фокусирана върху психологическите особености на актьорите не
е особено богата (Brandfonbrener 1992; Nettle 2006; Tatar et al. 2013; Maxwell et al. 2015; Ganeva 2018). Това
е в голяма степен учудващо, имайки предвид широкия обществен интерес към техните личност и
поведение.
В съществуващите изследвания относно личностните особености на артистите и актьорите се
наблюдават противоречия, но е налично единодушие във връзка с по-изявена „Отвореност към нов опит“
сред тях (Feist 1998; Nettle 2006; Ivcevic 2007; Tatar et al. 2013). Преобладават данните за наличие на
характеристики, кореспондиращи с високите нива на „Невротизъм“ (Tatar et al. 2013; Maxwell et al. 2015;
Feist 1998; Hammond & Edelmann 1991; Marchant-Haycox & Wilson 1992; Вълова 1990). Относно другите
три измерения от „Големите пет“ противоречията са твърде големи, което прави трудно да се очертаят
тенденции въз основа на наличните изследвания. Някои проучвания установяват по-ниски оценки сред
артистите по „Съзнателност“ (Feist 1998; Tatar et al. 2013), в други изследвания не се отчита такава
тенденция (Nettle 2006). В някои изследвания артистите получават по-високи резултати по
„Сътрудничество“ (Nettle 2006), в други – не се установяват различия (Ivcevic 2007). Най-полюсни са
данните относно диадата „Екстраверсия-Интроверсия“ (Tatar et al. 2013; Nettle 2006; Hammond & Edelmann
1991; Davidson & Furnham 2016), което би могло да означава, че актьорската група не е хомогенна по
отношение на тази личностна черта.
Смислеността и полезността на дейността на човек са най-значимите предиктори както на
удовлетвореността от живота, така и на придаването на смисъл на съществуването (Eakman & Eklund
2012). Професионалният стрес, от друга страна, се свързва с намалена удовлетвореност от живота (Hakanen
& Schaufeli 2012). Актьорката професия може да се разглежда като едновременно съдържаща висок смисъл
и предпоставяща високи нива на стрес и емоционално изгаряне (Maxwell et al. 2015; Ganeva 2018). Според
данните от мащабно австралийско проучване сред актьорите средните им резултати по скалата
„Удовлетвореност от живота“ се разполагат в долния край на диапазона, обозначен като „средна
удовлетвореност“ (Maxwell et al. 2015).
Основни цели на настоящето проучване са да се направи сравнение между „Големите пет“ личностни
характеристики и удовлетвореността от живота сред представителите на актьорската професия и общата
популация в съвременния български социо-културен контекст и да се проучи и анализира наличието на
определени специфики във взаимовръзките между „Големите пет“ личностни черти и удовлетвореността
от живота в групата на актьорите.
За осъществяване на целите на изследването са поставени следните задачи: 1) Да се осигурят
съпоставими извадки; 2) Да се провери вътрешната консистентност на използваните инструменти; 3) Да
се осъществи проверка на предложените хипотези чрез използване на съответните статистически методи.
Въз основа на направения преглед на литературата и на анализа на определени специфики на
актьорската професия са изведени следните хипотези: 1) Актьорите ще получат по-високи стойности по
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„Интелект/Въображение“1 от контролната група; 2) Актьорите ще получат по-високи стойности по
„Невротизъм“ от контролната група; 3) Актьорите ще получат по-високи стойности по „Сътрудничество“
от контролната група; 4) Актьорите ще получат по-ниски стойности по „Съзнателност“ от контролната
група; 5) По отношение на стойностите по „Екстраверсия“ не се очаква да се установят значими разлики
между двете групи; 6) Ще се отчетат по-ниски стойности по „Удовлетвореност от живота“ сред актьорите;
7) Ще се наблюдават различия между двете групи по отношение на взаимовръзките между факторите от
„Големите пет“ и удовлетвореността от живота.
МЕТОД
Изследвана извадка
В изследването взимат участие 140 български актьори, сред които 83 жени (59,3%), 57 мъже (40,7%),
средна възраст 34,62 години. Контролната група се състои от 315 души:195 жени (61,9%), 118 мъже
(37,5%), средна възраст 36,88 години. Двете извадки са близки по процентно разпределение между
половете и по средна възраст.
Инструментариум и процедура
За оценка на „Големите пет“ е използвана кратката, 20 айтемна версия на въпросника (Mini-IPIP,
Donnellan et al. 2006), адаптиран за български условия от А. Иванова и С. Карабельова (Иванова 2014).
Удовлетвореността от живота се измерва с разработената от Е. Дайнър и колеги (Diener et al. 1985)
еднофакторна методика (SWLS).
РЕЗУЛТАТИ
Надеждността на всички използвани в изследването скали е добра и за двете групи (табл. 1), особено
имайки предвид малкия брой айтеми във всяка скала (Pallant 2011).
В табл. 2 са представени различията между актьорите и контролната група, установени с T-test за
независими извадки. Не са отчетени статистически значими разлики в средните стойности по
„Съзнателност“ и „Удовлетвореност от живота“.
За да се провери допускането, че ще се наблюдават различия в спецификата на взаимовръзките между
удовлетвореността от живота и личностните характеристики, са проведени корелационни (с коефициента
на Пиърсън) и регресионни анализи. Данните сочат, че три от петте личностни черти имат статистически
значима корелация с удовлетвореността от живота в двете групи. Сред актьорите отчетените коефициенти
са по-високи (табл. 3).
Данните от проведения множествен линеен регресионен анализ в контролната група показват, че
скалите „Сътрудничество“ и „Интелект/Въображение“ нямат статистически значим принос към
обяснението на удовлетвореността от живота, поради което е построен нов регресионен модел, в който те
не са включени. Данните от така проведения множествен линеен регресионен анализ в контролната група
показват, че „Невротизъм“ (с обратен знак) допринася най-силно за обяснението на удовлетвореността от
живота, следван от „Съзнателност“ и „Екстраверсия“. Личностните черти могат да обяснят 8,7% от
измененията в удовлетвореността от живота в контролната група (табл. 4).
Таблица 1. Коефициенти α на Кронбах за вътрешна консистентност на скалите от „Mini-IPIP“ и скалата
„Удовлетвореност от живота” [Table 1. Cronbach’s α coefficients of internal consistency for Mini-IPIP scales
and SWLS]

Скала

Брой
айтеми

α
Aктьори

Контролна група

Екстраверсия

4

0,63

0,77

Сътрудничество
Съзнателност
Невротизъм
Интелект/Въображение

4
4
4
4

0,78
0,62
0,78
0,56

0,74
0,74
0,74
0,73

Удовлетвореност от живота

5

0,84

0,82

1

В използваната методика за изследване на „Големите пет“ „Mini-IPIP“ факторът „Отвореност към нов
опит“ носи наименованието „Интелект/Въображение“.
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Таблица 2. Средни стойности, стандартни отклонения и t-стойности за скалите в групата на актьорите и
контролната група [Table 2. Mean scores, standard deviations, t-values of the scales in actors’ group and control
group]
Скала

Актьори

Контролна група

t стойност

Статистическа
значимост
(Sig. 2-tailed)

M

SD

M

SD

Екстраверсия

12,74

3,24

12,03

3,76

2,03

0,043

Сътрудничество

17,09

2,38

16,37

2,76

2,66

0,008

t стойност

Статистическа
значимост
(Sig. 2-tailed)

Актьори

Контролна група

Скала
M

SD

M

SD

Невротизъм

12,89

3,81

11,66

3,58

3,31

0,001

Интелект/Въображение

16,70

2,47

16,13

3,17

2,06

0,040

Съзнателност

13,71

4,04

13,97

3,74

-0,65

0,515

Таблица 3. Коефициенти на корелация по Пиърсън между стойностите по скала „Удовлетвореност от
живота“ и скалите от „Mini-IPIP“ [Table 3. Pearson coefficients of correlation between SWLS and Mini-IPIP
factors values]
Корелации между скали

Удовлетвореност от живота

Екстраверсия

Контролна
група
0,12*

Невротизъм
Съзнателност

-0,26**
0,14*

-0,39**
0,21*

-0,02
-0,02

0,05
0,08

Сътрудничество
Интелект/Въображение

Актьори
0,25**

Корелацията е статистически значима при 0,01* (2-tailed); при 0,05** (2-tailed)
Таблица 4. Коефициенти от множествен регресионен анализ на личностните черти като предиктори на
удовлетвореността от живота в контролната група [Table 4. Coefficients of multiple regression analysis of
personality traits as predictors of satisfaction with life in the control group]
предиктори
Невротизъм
Екстраверсия
Съзнателност

B
-0,39
0,16
0,21

β
-0,25
0,11
0,14

t
-4,52
1,98
2,54

Sig
0,000
0,049
0,012

Adjusted R2
0,087

В групата на актьорите скалите „Сътрудничество“, „Интелект/Въображение“ и „Съзнателност“ нямат
статистически значим принос за обяснението на вариациите на удовлетвореността от живота, поради това
е изграден нов регресионен модел, в който те не са включени. В групата на актьорите „Невротизъм“ (с
обратен знак) и „Екстраверсия“ обясняват заедно 18,5% от измененията на удовлетвореността от живота
(табл. 5).

68

Таблица 5. Коефициенти от множествен регресионен анализ на личностните черти като предиктори на
удовлетвореността от живота в групата на актьорите [Table 5. Coefficients of multiple regression analysis of
personality traits as predictors of satisfaction with life in the actor’s group]
предиктори
B
β
t
Sig
Adjusted R2
Невротизъм
-0,60
-0,37
-4,79
0,000
0,185
Екстраверсия
0,39
0,20
2,65
0,009
ДИСКУСИЯ
Издигнатите хипотези по отношение на средните стойности на петте скали от инструмента за оценка
на „Големите пет“ личностни черти се потвърждават частично. Както беше предположено актьорите имат
по-високи резултати по „Невротизъм“, „Сътрудничество“ и „Интелект/Въображение“ („Отвореност към
нов опит“) от представителите на контролната група. Противно на допусканията не се отчитат значими
разлики по скалата „Съзнателност“ и са установени по-високи стойности по „Екстраверсия“ сред
актьорите. Представените данни могат да се обвържат с някои резултати, получени от други изследователи
(Larson et al. 2002; Barrick et al. 2003; Nettle 2006; Feist 1998).
Изявената „Екстраверсия“ може да бъде свързана с чувството за възнаграждение от полученото
обществено внимание (Nettle 2006), както и с характерната за професията необходимост да се общува с
други хора – колеги, журналисти, почитатели. Емоционалната нестабилност на артистите, установена и в
други изследвания, би могла да бъде обвързана с естеството на артистичния продукт – целящ да породи
емоция. В този смисъл, високата чувствителност може да бъде разглеждана като предпоставка за
артистичната креативност (Feist 1998). Професията поставя на сериозно физическо и психическо
изпитание своите представители (Hamilton 1997; Panainte 2016; Seton 2008; Maxwell et al. 2015), което също
би могло да резултира в обостряне на характерните за невротизма преживявания. Високите оценки по
„Сътрудничество“, свойствени и за политиците, вероятно са свързани с необходимостта от социално
одобрение на актьорите (Nettle 2006). Често те участват като лица на различни благотворителни и социални
каузи. „Отвореността към нов опит“ е характеристика на всички творчески личности (Nettle 2006).
Високите нива на тази черта позволяват на креативните хора да имат на разположение богат набор от
мисли, чувства, стратегии за решаване на проблеми, което в комбинация води до достигане на иновативни
и креативни решения (Feist 1998). Възможно е „Съзнателността“ да не е отличителна черта за актьорите и
поради това да липсва разлика в средните стойности по скалата.
Не са отчетени статистически значими разлики в резултатите по скала „Удовлетвореност от живота“
между актьорите и контролната група, обратно на издигнатата хипотеза. Възможно е актьорската професия
да не е сред факторите, които повлияват върху удовлетвореността от живота на нейните представители.
Вероятно е и придобивките от професията (смисленост, общуване, разпознаваемост и др.) да
уравновесяват трудностите в нея.
Установеното и в двете групи влияние на „Невротизъм“ и „Екстраверсия“ върху удовлетвореността от
живота съвпада с данните от други изследвания (Gutiérrez et al. 2004; Joshanloo & Afshari 2011). Оценката
за качеството на живота и в двете групи намалява в следствие на склонността за преживяване на негативни
емоции и се покачва при наличие на по-изявени общителност, оптимизъм и енергичност.
Установени са някои различия във връзките между личностните характеристики и удовлетвореността
от живота в двете групи. Отчетените разлики могат да бъдат разглеждани като свидетелство за наличие на
количествено и качествено различни явления сред представителите на актьорската професия. При тях
сякаш личностните черти са от по-голямо значение за удовлетвореността от живота, отколкото са за
контролната група, а „Съзнателността“ не оказва влияние върху преценката за качеството на живота.
Възможно е за тях прилежността в изпълнението на задълженията да не така важно за удовлетвореността
от живота, защото отстъпва място на други фактори – като връзката с другите и усещането за вътрешна
стабилност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените в настоящето проучване данни показват наличието на разлики в изявеността на
личностните черти от „Големите пет“ сред общата популация и българските актьори, както и във
влиянието, което личността оказва върху удовлетвореността от живота в двете групи. Тези резултати
допринасят за разбирането на една специфична, но недобре изследвана в психологически план група,
каквато е тази на представителите на актьорската професия. По-задълбоченото проучване на
характеристиките на актьорите би позволило и по-доброто опознаване на техните психологически
особености и потребности.
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Резюме. Кризата повишава риска от преживяване на негативни събития, които могат да
се възприемат като незаслужени и несправедливи за индивида. Интерес в тази посока представлява
конструкта вярване в справедлив свят, който спомага за адаптацията към средата. Личното вярване в
справедлив свят (ЛВСС) може да се разглежда като фактор, определящ реакциите към различни
кризисни събития и има адаптивно значение, свързано с усещането за контрол и сигурност. Целта на
настоящата работа е да представи различията в индивидуалната склонност към определен модел на
интерпретация на несправедливи събития при лица с ниска и висока изразеност на ЛВСС. Използвани са
количествени и качествени методи: 1) Въпросник за ЛВСС при извадка от 149 лица на възраст от 17 до
57 г. (M=23.9, SD=8), от които 33 (22%) мъже и 116 (78%) жени; 2) Полу-структурирано интервю с
жизнени истории за лично преживяна несправедливост при 50 лица на възраст от 17 до 47 г. (M=23.6,
SD=7.5), от които 10 (20%) мъже и 40 (80%) жени. Получените резултати представят, че лицата с
висока ЛВСС са склонни да интерпретират несправедливото събитие като единично и с положителни
последствия за разлика от тези със ниска ЛВСС, които го интерпретират като поредно и с негативни
последствия. Резултатите се обсъждат по посока на защитната функция на ЛВСС и създаването на
усещане за контрол и лична стабилност.
Ключови думи: лично вярване в справедлив свят; вяра в справедливия свят; наратив; жизнена история;
автобиографични спомени; несправедливост.
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Abstract. The crisis is connected with higher risk of experiencing negative events, which can be
experienced as undeserved and unjust for the individual. This raises interest in the construct “Belief in a just
world”, which aids the adaptation to the situation. The personal belief in a just world (PBJW) can be seen as a
factor having adaptive significance for the reactions to different crisis events, that is connected with the sense of
control and security. The aim of the current report is to present the differences in the individual propensity to
particular model of interpretation of unjust events characteristic for participants with high or low level of PBJW.
Quantitative and qualitative methods are used: 1) PBJW scale for a sample of 149 participants, 17 to 57 years of
age (M=23.9, SD=8), 33 (22%) males and 116 (78%) females. 2) Semi-structured interview about life stories
about personally experienced injustice of 50 participants, 17 to 47 (M=23.6, SD=7.5) years of age, of which 10
(20%) males and 40 (80%) females. The results show that the participants with high PBJW tend to interpret the
unjust event as one-time and with positive consequences, while those with low PBJW tend to interpret it as
repetitive and with negative consequences. The results are discussed in the perspective of the protective function
of PBJW and the sense of control and personal stability.
Кeywords: personal belief in a just world; belief in a just world; narrative; life story; autobiographical memories;
injustice.
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Кризата е свързана с повишена опасност от настъпване на преживявани като негативни събития.
Според конструкта вярване в справедлив свят индивидът е склонен да оценява негативните събития като
несправедливи, ако се разминават с нормативно очакваните последствия от негови действия.
Несправедливостта се явява заплаха за представата му за света като стабилен и предвидим. Представата
за предвидимост спомага за адаптацията към средата. Заплахата към вярването в справедлив свят активира
имплицитен мотив за справедливост, имащ за цел да предпази вярването в справедлив свят (Dalbert, 2001).
Теоретични предпоставки на проблема
Важно разграничение при вярването в справедлив свят е между функционирането му като
диспозиционен или имплицитен мотив и като зависеща от ситуацията мотивация (Dalbert, 2001).
Съзнателните и интуитивните свързани със справедливост реакции съществуват съвместно и могат да
бъдат подбудени едновременно в същата ситуация. Вярването в справедлив свят изглежда да оперира на
несъзнателно ниво и следователно се очаква по-добре да обяснява интуитивни, отколкото съзнателни
реакции спрямо несправедливост (Lerner и Goldberg, 1999).
Въпросникът за вярване в справедлив свят е индиректен метод за измерване на интуитивния мотив за
справедливост (Dalbert, 2001). Твърденията във въпросника изследват личния светоглед в свързани с
справедливост понятия, вместо да задават експлицитно въпроса дали справедливостта е важна за
участниците лична цел. (Dalbert, 2001).
Действието на други имплицитни мотиви се изразява в специфичен за тях модел на селекция и
организация на опита. По-специфично, силната изразеност на други имплицитни мотиви е свързана с
разказване на положителни и конкретни автобиографични спомени за релевантни на мотива събития
(Woike, 2008). Мотива за справедливост не е изследван в подобен контекст.
Интерес представлява конструкта лично вярване в справедлив свят (ЛВСС), който има адаптивно
значение за индивида и представлява вярването в това, че светът е справедлив за личността (Dalbert, 1999).
Основното емпирично подкрепено допускане е, че колкото по-лично е преживяването на несправедливост,
толкова по-силно е значението й за собственото благополучие. ЛВСС се явява фактор, определящ
реакциите към различни кризисни събития, като адаптивното му значение, вероятно е свързано с
усещането за контрол и сигурност (Bartholomaeus & Strelan, 2019). Това се свързва с неговата
асимилативна функция, чрез която несправедливостите се интерпретират по подкрепящ ЛВСС начин.
Постановка на проблема
Настоящото изследване се насочва към проучване на различията при ЛВСС от една страна и на
конкретността на разказа, в аспекта единично/повторящо се или продължително събитие, както и
афективната му стойност в аспекта позитивност/негативност на интерпретацията на неговите последствия
от друга.
Целта на настоящата работа е да проучи различията в индивидуалната склонност към определен модел
на интерпретация на несправедливи събития при лица с ниска и висока изразеност на ЛВСС.
Очаква се ЛВСС да функционира подобно на други имплицитни мотиви и високата му изразеност да е
свързана с по-конкретни и положителни спомени за активиращи го събития, за каквото се смята
несправедливостта.
Изследвани лица
Изследването е проведено през 2019 - 2020 година върху 50 лица, редовни и задочни студенти в
бакалавърски и магистърски програми по психология в ПУ “Паисий Хиляндарски”, на възраст от 17 до 47
г. (M=23.6, SD=7.5), от които 10 (20%) мъже и 40 (80%) жени. Те са селектирани по критерий от група от
149 изследвани лица на възраст от 17 до 57 г. (M=23.9, SD=8), от които 33 (22%) мъже и 116 (78%) жени.
Методи
Използвани са количествени и качествени методи.
Количествените методи включват скалата за ЛВСС, създадена от Далберт (Dalbert, 1999), адаптирана
за български контекст от Таир и Повова (Tair et al., 2019). Тя е насочена към измерване степента, в която
индивидът вярва, че събитията в неговия живот са справедливи. Включва седем айтема с 6 степенна
ликертова скала за отговор , при която 6 обозначава “напълно съгласен”, а 1 “напълно несъгласен”.
Въпросникът включва твърденията “Вярвам, че като цяло заслужавам това, което ми се случва.”,
“Обикновено към мен се отнасят справедливо.”, “Вярвам, че обикновено получавам това, което
заслужавам.”, “Като цяло, събитията в живота ми са заслужени.”, “В моя живот несправедливостта е поскоро изключение, отколкото правило.”, “Вярвам, че повечето от нещата, които се случват в живота ми, са
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справедливи.” и “Мисля, че важните решения, които са взети по отношение на мен самия, обикновено са
справедливи.”.
За анализ на данните е използван софтуерът SPSS, версия 22.
Качествените методи включват разказ по инструкция за писмено, в рамките на 30 минути, споделяне
на жизнена история за лично преживяна несправедливост, приложени върху извадка от 50 лица. Извадката
е избрана от по-голяма група от 149 попълнили въпросника за ЛВСС лица, селектирани според наличие на
разлика в отговорите на въпросника от около едно стандартно отклонение и повече спрямо средния за
всички респонденти резултат от теста.
Изследваните лица са категоризирани в две групи, с висока и
ниска изразеност на ЛВСС.
Жизнените истории са категоризирани спрямо критериите
негативност/позитивност на последствията, както и спрямо критерия единичност/продължителност и
повторяемост на описаното събитие.
Резултати и интерпретация
Резултатите от отговорите на въпросника за голямата извадка от 149 лица показват минимален бал 12
при възможен 7 и максимален 42, който е и най-високия възможен. Средната стойност за извадката е 30.6
и съвпада с модата и медианата. Коефициентът на асиметрия е -0,765 и показва умерена такава в посока
на ниските стойности, където има по-голяма вариативност на баловете. Коефициентът на ексцес е 1,029 и
показва, че графиката е заострена. За групата с ниско ниво на ЛВСС максималният бал е 26, а за тази с
високо ниво на ЛВСС минималният бал е 36, които балове се намират на около едно страндартно
отклонение от средата.
Резултатите от проведения Хи-квадрат анализ са представени в Таблица 1 и Графика 1 и 2 и показват
значими разлики на разказите на лицата с ниско и високо ЛВСС спрямо двете изследвани категории.
Таблица 1: Кростабулации на ЛВСС с последствия от несправедливост и вид събитие [Table 1.
Crosstabulation of PBJW with consequences of injustice and type of event]
Последствия
Неописани
Ниско ЛВСС

10.0%

Високо ЛВСС

28.0%

Общо

38.0%

N=50

Хи-квадрат:
15,698

Позитивни
4.0%
18.0
%
22.0
%
df=2

Събитие

Негативни

Повтарящо се /
продължително

Единично

Общо

32.0%

30.0%

16.0%

46.0%

8.0%

18.0%

36.0%

54.0%

40.0%

48.0%

52.0%

100.0%

p=0.00
0

Хи-квадрат:
5,059

df=1

p=0.02
5

Графика 1. ЛВСС и последствия
[Figure 1. PBJW and consequences]

Графика 2. ЛВСС и вид събитие
[Figure 2. PBJW and type of event]
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Спрямо категориите негативни/позитивни/неописани последствия лицата с различна изразеност на
ЛВСС показват значими разлики (p=0.000), с голям ефект (коефициент на Крамер=0,56). Повече изследвани
лица със силно изразено ЛВСС от лицата със слабо изразено ЛВСС споменават за положителни последствия
или не споменават за такива. Относно категориите единичност и краткост/продължителност и повтаряемост
на събитието Хи-квадрат тест показва значима разлика (p=0,025) спрямо изразеността на ЛВСС със средна
големина на ефекта (коефициент на Крамер=0,31), като силната изразеност по-често е свързана с разказ за
единично събитие.
Получените резултати са показателни, че в контекста на жизнените истории, измервания чрез
въпросник за ЛВСС имплицитен мотив за справедливост се проявява по сходен с другите имплицитни мотиви
начин. При силната му изразеност индивидът има склонност да си спомня и разказва несправедливи събития,
имащи позитивни последствия за личността. Това може да означава, че индивидите със силно изразено ЛВСС
асимилират несправедливостите по начин, ограничаващ актуално им значение. Още повече, че разказите им
са фокусирани върху единични и кратки събития, което може да е показателно за интерпретация на
несправедливостта като нещо временно. От друга страна слабо изразеното ЛВСС е свързано с разказ за
събития, които имат негативни последствия и може да се предположи, че в актуалния момент на разказването
индивидът се възприема като техен потърпевш. Това може да се интерпретира като показателно за слабо
усещане за контрол върху последствията. Още повече, че при слабо изразено ЛВСС разказът често е за
продължителни или повтарящи се събития, което може да означава, че несправедливостта се интерпретира
като имаща по-глобално значение.
Заключение
Резултатите от представеното тук изследване подкрепят разбирането, че ЛВСС функционира подобно
на други имплицитни мотиви и има отношение към интерпретацията на нежелани събития. Възможно е
подобно на други имплицитни мотиви ЛВСС да е свързано с потвърждаващ го модел на селекция и
организация на личния опит, с вероятно важно адаптивно значение. Резултатите са показателни за
необходимостта за по-задълбочено изследване на функционирането на ЛВСС по отношение на спецификите
на паметта за лично преживяни събития и тяхната интерпретация.
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Резюме. Ситуацията, в която се намира светът през последните няколко месеца, промени
драстично начина на живот на хората. Последствията от COVID-19 в световен мащаб са във всички
аспекти на живота. Засегната е макро и микро икономиката, живота и здравето на хората са
поставени в риск. В условията на подобна криза личните ресурси за справяне са от изключително
значение за опазването на физическото и психическото здраве на индивида. Личностните особености са
предиктор за степента, в която индивидът би могъл да се справи с криза от подобен мащаб.
Изследваните връзки между алекситимия, Големите пет и удовлетвореност от живота могат да
подпомогнат и насочат разработването на стратегии за подпомагане на индивида чрез използване на
наличните вътрешни ресурси. Докладът представя пилотно изследване на връзките между алекситимия,
Големите пет и удовлетвореността от живота преди настъпването на пандемията. Резултатите
показаха, че колкото по-големи са стойностите за невротизъм, толкова по-високи са показателите за
алекситимия и толкова по-слаба е удовлетвореността от живота. Тези резултати демонстрират
потребността от разработването на стратегии, чрез които хората в по-голяма степен да разпознават,
описват и вентилират емоционалните си преживявания, с цел по-ефективно справяне с негативните
преживявания.
Ключови думи: Алекситимия; Големите пет; Удовлетвореност от живота; TAS-20.
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Abstract. The situation in which the world finds itself in the last few months has drastically changed
the way people live. The consequences of COVID-19 worldwide are in all aspects of life. The macro and micro
economy is affected, people's lives and health are at risk. In the conditions of such a crisis, personal resources for
coping are extremely important for the protection of the physical and mental health of the individual. Personality
traits could predict the extent to which an individual could cope with a crisis of this magnitude. The studied links
between alexithymia, Big Five and life satisfaction can support and guide the development of strategies to support
the individual by using the available internal resources. The report presents a pilot study of the links between
alexithymia, the Big Five and life satisfaction before the pandemic. The results showed that the higher the values
for neuroticism, the higher the rates of alexithymia and the lower the life satisfaction. These results demonstrate
the need to develop strategies to better recognize, describe, and ventilate their emotional experiences in order to
deal more effectively with negative experiences.
Keywords: Alexithymia; Big five; life satisfaction; TAS-20.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Алекситимията е личностен конструкт, който се характеризира с дефицит в когнитивната обработка и
регулацията на емоциите и афектите. В превод от гръцки, терминът алекситимия означава „без думи за
чувствата“ и се използва за първи път от Сайфниъс (Sifneos 1973). Първите клинични наблюдения на
конструкта алекситимия (без да е обособен и именуван) са описани още от Reusch (1948) и MacLean (1949).
Те предполагат, че телесните процеси могат да бъдат негативно повлияни от неконтролирани състояния
на емоционална възбуда, в резултат на дефицити в способността да се представят емоциите в символната
система на езика. Комбинацията на характеристики, свързани с трудности при идентификацията и
изразяването на емоции е наблюдавана при пациенти с психосоматични симптоми години по-късно
(Nemiah & Sifneos 1970; Sifneos 1967). Наблюденията установяват, че голяма част от тези пациенти
проявяват сходни характеристики, независимо от естеството на своето заболяване. Те се характеризирали
с пълно или значително непознаване на чувствата си и почти цялостна неспособност за осмисляне и
вербализиране на собствените емоционални преживявания. Наблюдавали се също почти пълна липса на
фантазмени преживявания или сходен материал, свързан с вътрешния психичен живот на пациентите.
Установено било наличие на свръхдетайлност и фиксираност към обстоятелствата и случващото се във
външната реалност, включително и собствените действия (Григорова, Т. 2017, стр.46). Нимайа,
Фрайбъргър и Сайфниъс (Nemiah, Freyberger & Sifneos 1976) включват в съдържанието на конструкта
алекситимия външно ориентиран когнитивен стил, недобре развита фантазия и трудности при
идентифицирането и описването на чувствата. Тейлър (Taylor 1994) обяснява конструкта с дефицит в
когнитивната обработка и регулиране на емоциите. Това обяснение се свързва със съвременните модели
на когнитивно развитие и организация на емоциите и е актуално до днес. През последните няколко
десетилетия конструктът алекситимия е прецизиран многократно, докато се стигне до кристализиране на
следните характеристики, описващи неговата трифакторна структура (цит. По Григорова, Т. 2017, стр. 46):
(F1) Трудности при идентифицирането на собствените чувства и оразграничаването им от телесните
усещания, свързани с емоционалната възбуда; (F2) Трудности при описването на собствените чувства пред
други хора; (F3) Ограничени фантазни процеси и външно ориентиран когнитивен стил.
Много изследвания през последните десетилетия поставят фокус върху въпроса за връзката между
петте личностни характеристики (Невротизъм, Екстраверсия, Отвореност към нов опит, Сътрудничество
и Съзнателност) и алекситимията. Установяват се значително количество вариации в нивата на
алекситимия, които могат да бъдат обяснени с три от петте личностни характеристики: ниска откритост
към нов опит, ниска екстраверсия и висок невротизъм корелират с положителна оценка за алекситимия
(Wise et al. 1992; Bagby et al. 1994; Mann et al. 1994; Barańczuk 2018;).
Гъхт и колеги установяват, че невротизмът корелира най-значимо с трудностите при разпознаване на
чувствата, а екстраверсията – основно с външно ориентираното мислене. Комбинацията от двете
личностни характеристики (високи нива на невротизъм и ниски на екстраверсия) корелира значимо с
трудностите при описването на чувствата (Gucht et al. 2004). Други изследвания установяват, че повисоките нива на алекситимия се свързват с ниски нива на екстраверсия (т.е. интровертност) и висок
невротизъм (Zlotnick et al. 2005; Heshmati & Azmoodeh 2017).
Изследване на Аино Матила и колеги поставя за първи път фокус върху връзката между алекситимия
и удовлетвореност от живота при пациенти получили първична здравна грижа (Mattila et al. 2007). Това
изследване е резултат от по-голямо изследване върху депресията при предоставяне на първична здравна
помощ във Финландия. Основното откритие на това изследване е силната отрицателна корелация между
алекситимия и удовлетвореност от живота. Тъй като досегашната литература не прави директна връзка
между алекситимия и удовлетвореност от живота, още по-малко в контекста на пациенти, получили
първична помощ, авторите правят индиректна връзка. Предишни изследвания показват, че алекситимията
може да бъде асоциирана с трудности или нарушения при разпознаването на приятни или неприятни
емоции. От друга страна, тези трудности могат да причинят затруднения при оценката дали живота на
индивида е щастлив или не (Mattila et al. 2007). В крайна сметка, алекситимията се асоциира с по-малка
удовлетвореност от живота при хора получили първична медицинска помощ, дори при наличието на
объркващи фактори като депресия или проблемно физическо здраве.
Изследване на Коста и Макрий установява, че невротизмът и екстраверсията се свързват с
удовлетвореността от живота (Costa PT, McCreа RR 1980). Както беше описано по-горе, невротизмът и
екстраверсията корелират значимо с алекситимия. Следователно би могло да се предположи, на база на
тези данни, че алекситимията ще корелира значимо и с удовлетвореността от живота по същия начин.
Томас Уайз и колеги при сравнение на нивата на алекситимия у здрави хора и пациенти с физически
страдания, установяват, че пациентите с физическо страдание имат значително по-високи показатели за
алекситимия спрямо здравата извадка. Също така, жените са със значимо по-високи показатели за
алекситимия спрямо мъжете, независимо от групата (Wise et al. 1992). Налична е значима корелация между
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алекситимия и по-ниското ниво на образование; по-малко способности за справяне с ежедневните задачи;
по-нисък индекс за качеството на живот, повече депресия (Wise et al. 1992).
Повече от очевидни са връзките между трите конструкта, които са обект на интерес в настоящето
изследване. Безспорно, очакванията са да се установят значими връзки между алекситимия и Големите
пет, алекситимия и удовлетвореност от живота, а също и между алекститимия, Големите пет и
удовлетвореност от живота.
МЕТОД
Цел и хипотези
Целта на настоящето изследване е да се проверят връзките между алекситимия, личностните
характеристики и удовлетвореността от живота. В този контекст са генерирани следните хипотези:
 Очакваме репликиране на двуфакторната структура на скалата за алекситимия на Торонто ( TAS20), получена при измерване на психометричните характеристики на българската версия (Попов и колеги
2016).
 Очакваме да се проявят отрицателни връзки между общата алекситимия и удовлетвореност от
живота. Допускаме, че ще се прояви отрицателна взаимовръзка и между отделните фасети на алекстимия
и удовлетвореност от живота.
 Предполагаме, че ще се потвърдят следните значими връзки между личностните характеристи и
алекситимия:

Невротизмът ще прояви значима положителна взаимовръзка с алекситимия;

Екстраверсия ще прояви значима отрицателна взаимовръзка с алекситимия;

Отвореност към нов опит ще прояви значима отрицателна взаимовръзка с алекситимия;
 Здравословното състояние ще прояви значима отрицателна взаимовръзка с алекситимия;
 Предполагаме, че полът, възрастта и образованието ще проявят значими взаимовръзки с
алекситимия, като при мъжете ще има по-ниски нива на алекситимия, спрямо жените. Също така очакваме
образованието и алекситимията да имат значима отрицателна взаимовръзка.
Инструменти

Скала за алекситимия на Торонто (TAS-20). За оценка на алекситимията е използвана,
адаптираната за български условия, самооценъчна скала за алекситимия на Торонто – TAS-20 (Попов и
колеги. 2016). Скалата за алекситимия от Торонто (TAS-20) е самооценъчен въпросник, съставен от 20
айтема, които се оценяват по 5-степенна ликертова скала (Bagby et al., 1994). TAS-20 демонстрира трифакторна структура- (F1) трудности в идентифицирането на чувства; (F2) трудности в описването на
чувства; (F3) външно ориентирано мислене – които съответстват теоретично на конструкта алекситимия
(Попов и колеги, 2016). Скалата е призната като най-надеждният и валиден инструмент за измерване на
алекситимия.

Въпросник за личностните характеристики по модела на Големите пет ( The Mini-IPIP). The
Mini-IPIP включва 20 айтема, мерещи личностните характеристики по модела на Големите пет, и е
създаден от М. Донелан и колеги (Donnellan, Oswald, Baird, & Lucas 2006). Оценките се извършват
посредством петстепенна Ликъртова скала. Българската адаптация на въпросника е направена от С.
Карабельова и колеги (Karabeliova, Petrov, Milanov & Ivanova 2016) и има много добри психометрични
показатели.

Скала за удовлетвореност от живота (SWLS). Скалата за удовлетвореност от живота на Диенер
и колеги (SWLS) ( Diener er al. 1985) е коснтруирана, с цел да измерва когнитивния компонент на
субективното психично благополучие като глобална оценка на живота. Състои се от 5 айтема и се оценява
посредством седемстепенна ликъртова скала. За българска извадка скалата е адаптирана от Х.Силгиджиян
( Силгиджиян, Х. и колеги, 2008) и е с добри психометрични показатели.
Процедура
Изследваните лица бяха избрани на случаен и доброволен принцип, чрез разпространение на
въпросника в социалните мрежи и без заплащане за участието. Бяха помолени на попълнят онлайн форма,
като за целта бяха информирани за целите на изследването, къде и как ще се използват и представят
резултатите, каква е конфиденциалността на информацията и анонимността на участието, как ще се
записват данните и как ще се съхраняват. Лични имена или каквито и да е лични и сензитивни данни извън
посочената по-долу социо-демографска информация не бяха събирани. Изследваните лица имаха право да
не споделят тези данни, ако не желаеха. Нито един участник не може да бъде идентифициран по събраната
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информация. Всеки интервюиран е включен в базата данни с пореден номер. Резултатите от въпросниците
се пазят в базата данни под този номер.
В емпирично изследване взеха участие 133 лица . От тях 92 са жени и 41 са мъже. Преобладаващото
образование е висше, като 45,1% имат магистърска степен, а 19,5% са с бакалавърска степен; с основно
образование са 1,5%, а със средно образование са 33,8%. Възрастта на изследваните лица е равномерно
разпределена: 20,3% са на възраст до 25 години, 17,3% са във възрастова група 26-30 години, 15% са
изследваните лица между 31 и 35 години, 21,1% са във възрастовата група 36-40години и 26,3% са във
възрастовата група 40+ години. От гледна точка на местоживеенето преобладаващата част от изследваните
лица (66,2%) живеят в столица, на село живеят едва 2 изследвани лица, ¼ (24,8%) от респондентите живеят
в голям град и 7,5% живеят в малък град. По отношение на здравния сатус на респондентите, почти ½ от
тях определят здравословното си състояние като добро (45,1%), а 36,8% оценяват здравето си като много
добро. Нито един от респондентите не съобщава за лошо или много лошо здравословно състояние.
РЕЗУЛТАТИ
С цел да се провери факторната структура за българската извадка на скалата за алекситимия от Торонто
(Bagby et al. 1994), е направен факторен анализ по метода на главните компоненти с Варимакс ротация на
интеркорелациите. Резултатите от факторния анализ показаха четирифакторна струкура на скалата.
Процентът на общата обяснена вариация за въпросника е 61,698%, което е признак за много добра
валидност.
Първият фактор, „Трудности при идентифициране на чувствата“ е с тегло 5,073 и обяснява 26,862%
от вариацията. В него влизат седем твърдения с факторни тегла от 0,640 до 0,784. Айтемите се отнасят до
идентифицирането на чувствата. Вторият фактор, „Трудности при описване на чувствата“ е с тегло
3,260 и обяснява 16,302% от вариацията. В него се съдържат шест айтема с факторни тегла от 0,469 до
0,890, от които 4 са от трудности при описване на чувствата, 1 е от трудности при идентифициране на
чувствата и 1 от ориентирано навън мислене ( според оригиналния вариант на скалата). Третият фактор,
„Избягване на емоциите“ е с тегло 2,032 и обяснява 10,158% от вариацията. В него влизат четири
твърдения с факторни тегла от 0,811 до 0,855. И четирите айтема са от фактора ориентирано навън
мислене. Важно е да се отбележи, че това са четирите реверсивни айтема, които при проведения факторен
анализ се отцепват в самостоятелен фактор. Четвъртият фактор, „Повърхностна емоционалност“ е с
тегло 1,675 и обяснява 8,376% от вариацията. В него се съдържат три айтема с факторни тегла от 0,692 до
0,779. И трите айтема са от фактора ориентирано навън мислене. Анализите на корелациите между
твърденията във всяка отделна скaла на въпросника за алекситимия и съответните скали показват, че
факторите са относително добре обособени. Като заключение може да се направи изводът, за ясно очертана
структурна организация на скалите Трудности при идентифициране на чувствата; Трудности при описване
на чувствата; Избягване на емоциите; и Повърхностна емоционалност. Първата хипотеза в настоящето
изследване не беше потвърдена, т.е. не се повтори двуфакторната структура на скалата за алекситимия за
българска извадка, получена при анализа на психометричните характеристики на въпросника от Попов и
колеги (Попов и колеги 2016).
Беше извършен анализ за вътрешна консистентност на скалите с помощта на коефициента алфа на
Кронбах. На тази основа се установи, че няма нужда от корекция и премахване на айтеми, Резултатите са
визуализирани в таблицата по-долу (табл. 1).
Таблица 1. Консистентност, средна и стандартно отклонение на използваните скали [Table 1. Number of items, mean
and standard deviation scores, and Alpha coefficient of internal consistency of the examined scales]
Скала
Екстраверсия
Невротизъм
Сътрудничество
Осъзнатост
Отвореност към нов опит
Удовлетвореност от живота
Трудности при идентифициране на
чувствата
Трудности при описване на чувствата
Значение на емоциите в ежедневието
Повърхностна емоционалност
Обща алекситимия

Брой
айтеми
4

средна

Ст. отклонение

3,39

0,88

Алфа
на
Кронбах
0,712

4
4
4
4
5
7

2,80
4,03
3,60
3,93
4,93
2,23

0,84
0,71
1,02
0,72
1,43
0,83

0,566
0,700
0,797
0,631
0,899
0,871

6
4
3
20

2,75
2,05
2,65
2,41

0,87
0,94
0,95
0,52

0,790
0,877
0,689
0,788
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За да се проверят връзките между алекситимия и личностните характеристики по модела на Големите пет
и алекситимия и удовлетвореност от живота, бяха проведени два корелационни анализа.
Първият корелационен анализ проверява връзките между всяка една от петте личностни
характеристики по модела на Големите пет и всеки един от четирите фактора на Алекситимия, а също и
общата алекситимия. Резултатите от проведения корелационен анализ показаха значими връзки. Общата
алекситимия има значима (r=0,316; р<0,01) положителна корелация с невротизъм, значима отрицателна
корелация с екстраверсия (r=-0,156; р<0,01) и отвореност към нов опит (r=-0,286; p<0,01). Не бяха
установени значими корелации на общата алекситимия с другите два личностни фактора. Корелационният
анализ на отделните фасети на алекситимия и петте личностни характерстики също установиха значими
корелации. Невротизъм корелира положително с трудности при идентифициране на чувствата (r=0,448;
р<0,01) и трудности при описване на чувствата (r=0,177; р<0,01), а отрицателно с повърхностна
емоционалност (r=-0,092; р<0,05). Екстраверсия корелира положително с избягване на емоциите (r=0,092;
р<0,05) и повърхностна емоционалност (r=0,105; р<0,05), но по-значима е обратнопропорционалната
корелация с трудности при описване на чувствата (r=-0,357; р<0,01). Осъзнатост има слаба положителна
корелация с повърхностна емоционалност (r=0,110; р<0,05) и не корелира значимо с останалите фасети и
общата алекситимия. Сътрудничество има значима обратнопропорционална корелация с избягване на
емоциите (r=-0,209; р<0,01). Отвореност към нов опит корелира значимо и обратнопропорционално с
трудности при описване на чувствата (r=-0,261; р<0,01), трудности при идентифициране на чувствата (r=0,141; р<0,01) и избягване на емоциите (r =-,151; р<0,01). Представените резултати напълно потвърждават
предварителната хипотеза за връзките между алекситимия и петте личностни характеристики. Не бяха
очаквани корелациите между фасетите на алекситимия с осъзнатост и сътрудничество, но могат да бъдат
предпоставка за бъдещо по-задълбочено изследване на тези връзки.
Вторият корелационен анализ проверява връзките между удовлетвореност от живота с общата
алекситимия и с всеки един от фасетите ѝ. Резултатите от проведения корелационен анализ показаха
значима връзка на удовлетвореност от живота както с общата алекситимия, така и с три от фасетите ѝ.
Всички значими корелации, които бяха установени, са отрицателни. Общата алекситимия (r=-0,322;
p<0,01), трудности при идентифициране на чувствата (r=-0,230; p<0,01), трудности при описване на
чувствата ( r=-0,238; p<0,01) и значение на емоциите в ежедневието ( r=-0,217, p<0,05) корелират
отрицателно с удовлетвореност от живота. Тези резултати напълно потвърждават хипотезата ни, че
удовлетвореност от живота ще корелира значимо и обратнопропорционално с алекситимия.
С цел да се провери наличието на различия в разпространението на алекситимия спрямо различните
демографски фактори, бяха проведени поредица от еднофакторни дисперсионни анализи (One-way
ANOVA). Резултатите от проведените анализи не установиха статистически значими различия при
разпространението на алекситимия по пол, възраст и образование, т.е. последната ни хипотеза не се
потвърждава.
Резултатите установяват статистически значими разлики в средните стойности за алекситимия спрямо
здравословното състояние, като F=6,652, при р=0,002, със средна големина на ефекта η=0,31.
Респондентите с много добро здравословно състояние имат най-ниска средна стойност за алекситимия (
2,24), докато тези с задоволително здравословно състояние имат най-високи средни стойности ( 2,68) при
средна стойност за цялата извадка 2,41. На базата на тези резултати, бихме могли да направим заключение,
че здравословното състояние корелира с алекситимия, като колкото по-добро е здравословното състояние,
толкова по-ниски са нивата на алекситимия. Тези данни потвърждават нашата предварителна хипотеза.
ДИСКУСИЯ
Резултатите от проведения факторен анализ на скалата за алекситимия от Торонто (TAS-20) за
българската извадка установяват четирифакторна структура, като анализите на корелациите между
твърденията във всяка скала са показателни за относително добре обособени фактори. Два от изведените
в българския социокултурен контекст фактори формират подобна структура, като тази в оригиналната
разработка на Багби и колеги (Bagby et al. 1994) – „Трудности при идентифициране на чувствата“ и
„Трудности при описване на чувствата. Важно е да се отбележе, че по един айтем от всеки от двата фактора
се прехвърля съответно в другата скала. Факторът „Ориентирано навън мислене“ се разпада в две скали,
като в едната попадат всички реверсивни айтеми от този фактор и ѝ беше дадено името „Значение на
емоциите в ежедневието“. Последният четвърти фактор съдържа три айтема от скалата за ориентирано
навън мислено, които съдържателно са свързани с предпочитанията на респондента да се въвлича в
емоционално наситени ситуации или не. Този факто нарекохме „Повърхностна емоционалност“.
Представеният факторен анализ не повтаря и резултатите от изследването на психометричните
характеристики на TAS-20 за българска извадка, проведено от Попов и колеги (Popov et al. 2016), които
установяват двуфакторна структура – ориентирано навън мислене напълно запазва структурата си, а
другите два фактора се събират в един общ – трудности при идентифициране и описване на чувствата. Към
настоящия момент в литературата не се откриват изследвания, които да са постигнали подобна структура.
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Това може да се дължи на множество причини: малък обем на извадката, специфични културални
особености, типа извадка. Категорична е необходимостта от последващо изследване и стандартизиране на
българската версия за алекситимия от Торонто (TAS-20).
Резултатите от проведените корелационни анализи показват статистически значими корелационни
зависимости между алекситимия, фасетите на алекситимия, личностните характеристики и
удовлетвореност от живота. Единствено невротизма се свързва положително с общата алекситимия и
трудности при идентифициране на чувствата. Резултатите от настоящето изследване показват, че
останалите личностни характеристики корелират обратнопропорционално с алекситимия. Екстраверсията
корелира освен с общата алекситимия, така също и с фактора трудности при описване на чувствата.
Сътрудничеството и Отвореност към нов опит не корелират значимо с общата алекситимия, но се
установява значима обратнопропорционална корелация с фактора значение на емоциите в ежедневието.
Не се установяват значими корелации между обща алекситимия, отделните фактори на алекситимия и
осъзнатост. Съобщените резултати са в рамките на очакваното и потвърждават изградените в началото на
изследването хипотези за зависимостите между петте личностни характеристики и алекситимия.
Настоящите резултати репликират установените в множество предишни изследвания, в различни култури,
зависимости между алекситимия и личностните характеристики по модела на Големите пет (Wise et al.
1992; Bagby et al. 1994; Mann et al. 1994; Baranczuk 2018; Gucht et al. 2001; Zlotnik et al. 2005; Heshmati et
al. 2017).
Проведения корелационен анализ на алекситимия, четирите ѝ фактора и удовлетвореност от живота
очаквано установи значими отрицателни корелаци. Удовлетвореността от живота се свързва
обратнопропорционално с общата алекситимия и три от фасетите ѝ – трудности при идентифициране на
чувствата, трудности при описване на чувствата; значение на емоциите в ежедневието. Въпреки че
връзката между удовлетвореност от живота и алекситимия не е много изследван, са налични изследвания,
чиито резултати подкрепят докладваните в това изследване завимости ( Mattila et al. 2007; Williams & Wood
2013). Така представените резултати подкрепят хипотезата, която беше изградена в началото на
изследването, а именно че удовлетвореността от живота ще корелира отрицателно с общата алекситимия
и отделните фасети на конструкта.
Бяха проведени няколко последователни дисперсионни анализи, които имаха за цел да проверят
връзките между разпространението на алекситимия и различните демографски фактори. Единствено,
здравословното състояние се свързва устойчиво, статистически значимо и обратнопропорционално с
алекситимия. Колкото по-добър е здравният статус, толкова по-ниски са резултатите за алекситимия. Това
е очакван резултат и напълно потвърждава хипотезата, която беше изградена по-рано. Резултатите се
потвърждават и от предишни изследвания (Wise et al. 1992; Bagby et al. 1988). Тъй като това е единствения
демографски фактор, за който бяха получени статистически значими резултати, следва да се направи
заключение, че последната хипотеза ще бъде отхвърлена. Поради естеството на извадката, е необходимо
да се подходи с внимание към отхвърлянето на последната хипотеза, определяща нивата на алекситимия
според демографските фактори. Подходящо е да се планира следващо изследване с по-голям брой
респонденти, за да се потвърдят или отхвърлят настоящите резултати, с оглед търсенето на по-висока
валидност на извадкатa и по-висока надеждност на получените резултати.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидна е необходимостта от допълнително изследване на причините и предикторите за
алекситимия. С най-голямо значение от проведеното изследване остава обратнопропорционалната връзка
между алекситимия и здравословното състояние на индивида. От ключово значение за хармоничното
живеене са както психичното, така и соматичното здраве. При доказано наличие на пряка зависимост
между възприемането и обработването на емоционалните стимули със здравето, би следвало
специалистите, грижещи се за психичното здраве да задълбочат търсенията в тази посока, с цел изготвяне
на стратегии и алгоритми за повлияване на тази личностна особеност. Основно ограничение на настоящото
изследване е броят и типа изследвани лица. Освен това са използвани единствено самооценъчни
въпросници, което може да повлияе на обективността на резултатите.
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Настоящата статия разглежда ефектът на осъзнатостта генерирана чрез медитация върху върху
автоматичните когнитивни и метакогнитивни процеси. По обективни причини е трудно да се измери
директно този ефект и за това търсим промяната в субективното усещане за автоматизация при различни
нива на осъзнатост и медитативен опит. Изследването, което представяме е част от по-голям,
дисертационен труд, посветен на влиянието на медитацията върху социалната перцепция и като такава е
частична извадка.
В ранните етапи от историята на когнитивната наука, има мълчалива идентификация на когниция със
съзнание. Елементарните процеси може и да са съзнателни, в този смисъл – следват вниманието, но
еволюцията на теориите подразбира, че много когнитивни процеси се автоматизират чрез повторение и
влагане на волево внимание, и по същия начин – чрез инвестиране на волево внимание (наблюдение) те
могат да бъдат деавтоматизирани.
Автоматичните процеси включват рутинни процедури в дългосрочната памет, и не изискват волево
внимание или когнитивен капацитет. Контролираната обработка (деавтоматизация) включва нови
поредици от процедурни стъпки, които не са били складирани до тогава в паметта, и които изискват волево
внимание и когнитивен капацитет, за да бъдат извършени преднамерено. (Posner & Snyder , 2004) В
терапевтичната работа именно деавтоматизацията на някои когнитивни процеси чрез осветляването им и
въвеждането им под волеви контрол е ключовият момент за позитивна промяна.
Осъзнатостта (mindfulness), наричана още осъзнатост в настоящия момент, набира научна популярност
и интерес последното десетилетие, но присъства осезаемо от края на ХХ век. Използваме термините
„майндфулнес“, „осъзнатост“ и „осъзнатост в настоящия момент“ равнозначно, в смисъл на насочено
внимание (наблюдение) в настоящия момент за феномени от външния (сензорно-перцептивни), и
вътрешни феномени (чувства, мисли, реакции и поведение), без необходимост от реакция. Към
медитацията пък, като инструмент за поддържане на психична хигиена, впоследствие и за увеличаване на
осъзнатостта – научен интерес има още от ерата на Юнг, екзистенциалистите и хуманистите. (Sedlmeier,
P., Eberth, J., 2012, също Murphy M, Donovan S, 1997 предлагат изчерпателни метаанализи по темата.)
Съвременните психологически модели описват волевата саморегулация на вниманието, тренирано в
медитация, като ключов когнитивен механизъм лежащ в основата на майндфулнес състоянието.
Различните теории предлагат и допълнителни фактори, но ако обобщим: две са основните свързващи
нишки – основен компонент в осъзнатостта е волево инвестиране на вниманието, а основен ефект е
децентрирането, посочено от всички автори. ( Bishop et al., 2004; Holas & Jankowski, 2013; Kang, Gruber, &
Gray, 2012; Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006).
Децентирането (decentering) може да се постигне чрез медитативни практики и е важен механизъм за
позитивна промяна в когнитивната терапия. (Safran & Segal, 1990; Teasdale, Segal, & Williams,
1995).Допълнителна информация от български автор за осъзнатото децентриране в когнитивната терапия
може да се открие и в работата на д-р Десислава Иванова – „Основана на осъзнатостта когнитивна
терапия“, (Ivanova , 2016). Моделите за осъзнатост твърдят, че инвестиране на осъзнато внимание към
когнитивни процеси (при по-голям медитативен стаж това се случва естетвено), резултира в децентриране
и осъзнатост за тях и дава възможност за промяната им.
Ако се върнем към автоматизма – той съхранява ограничените ресурси на вниманието като
освобождава от осъзнато внимание задачи, при които то не е нужно, но също така води до фиксиране на
нежелани автоматични реакции и поведения. (Bargh &Chartrand, 1999). В изследване от 2020 година,
Уитмарш и Йенсън (Whitmarsh, Jensen, 2020) потвърждават хипотезата си, че осъзнатостта чрез
медитацията подобрява стабилността на вниманието, мониторинг на конфликта и децентрацията. Всичко
това подкрепя на тезата ни, че нивата на осъзнатост оказват пряко въздействие върху степента на
автоматизираност на различни оперативни процеси.
Настоящото изследване е проведено в периода октомври 2018- ноември 2019 година в онлайн формат,
с общо изследвани лица 303 българи, на възраст между 18 и 65 години. Избрани са на случаен принцип
като сами са проявили интерес към изследването. От тях 251 са жени. (В хода на изследването стана ясно,
че демографските параметри не оказват влияние върху успешността на медитацията или осъзнатостта.
Например при жените корелацията на осъзнатост с възрастта е r=-0.2, при мъжете r=0.2, p<0.001, но за това
ще дадем подробности по-късно. )
Интегрална част от въпросника е 5-факторен тест за осъзнатост (FFMQ), който според някои автори
може да се смята за критерии за успешност на практикуваната медитация. (Baer, R. A., Smith, G. 2004).
Преводът е авторов и е използван с одобрението на д-р. Баер след кореспонденция с нея, без нужда от
стандартизация. В изследването има още две секции, които се отнасят до нивото на опитност,
демографските данни и въпроси по различни аспекти на социалната перцепция.
За целите на тази статия се селектират въпроси, които се отнасят до субективното усещане за
автоматизация. Изчислени и използвани са и резултатите на всеки участник спрямо ключът на FFMQ както
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общо ниво на осъзнатост, (диспозиционно и индуцирано), така и индивидуалните резултати в отделните
фасети на теста. Корелационният анализ е направен с функцията pearsonr на scipy и corr функцията на
pandas. При търсене за корелация се показва коефициент на корелация R и p-стойност. Приемаме, че
корелацията е статистически значима, когато p-стойността е под 0.05.
В хода на изследването се откроиха трансформативни процеси, които изглежда засягат преходният
период между ниско и високо ниво на осъзнатост, но не засягат крайните групи – най-опитни
медитатори/немедитиращи; най-ниско/най-високо ниво на осъзнатост. Тези процеси не са обект на тази
статия, но са причина да се фокусираме върху сравнението между двете крайни групи и да поставим послаб акцент върху междинните звена и корелационните данни от цялата извадка.
Измерваме субективното усещане за автоматизираност на процесите чрез няколко тематични въпроса,
разположени на различни места във въпросника, както и изчисляваме общо ниво на субективна
деавтоматизация. Първият от тях е: „Не обръщам внимание на това, което правя, защото мечтая,
притеснявам се или се разсейвам по друг начин.“ Чрез него може да се види доколко индивидът оценява
себе си като фокусиран в конкретната работа или ситуация по принцип, или е склонен да се разсейва в
други мисли, т.е. не влага осъзнато внимание в дейността си.

Фигура 1. Взаимовръзка между нивото на медитативен опит и цифровите отговори по айтемът „Не обръщам
внимание на това, което правя, защото мечтая, притеснявам се или се разсейвам по друг начин.“ (1 –НЕвярно, 5напълно вярно) [Figure 1. Frequency of responses (from 1-non true to 5-true) to the item "I don't pay attention to what I am
doing because I am daydreaming, being worried or otherwise distracted" by level of mediation experience
in respondents]

Фигура 2. Взаимовръзка между нивото на медитативен опит и цифровите отговори по айтемът “
Хващам се, че върша неща без да внимавам особено.“(1 –НЕвярно, 5- напълно вярно). Медианата на най-опитните
медитиращи е на позиция 1. [Figure 2. Frequency of responses (from 1-non true to 5-true) to the item "I notice that I do
things without paying much attention to them" bylevel of mediation experience in respondents]

Най-опитните медитиращи са с петдесети перцентил на позиция 1, немедитиращи с медиана на позиция
3. Има разлики в резултатите на двата айтема за групите от средно ниво на опитност. Цялостната извадка
по този въпрос е леко изместена по посока „напълно вярно“ и това вероятно се дължи на по-общата
формулировка на айтема, докато формулировката на предходния айтем се отнася по-скоро до принципното
положение на нещата.
Следващият айтем е:„Върша работа автоматично, без много да осъзнавам какво правя. „ Неговата
формулировка е насочена отново към принципното положение на нещата. Съдържателно напомня на
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другите два, като включва и лингвистичните акценти „автоматично“ и „без да осъзнавам какво правя“. Във
фигура 3 е представен графично неговият резултат. По този въпрос цялата извадка е изместена в посока
Наблюдава се известна обратна корелация r= - 0.26, p<0.001, между числовите стойности при отговор
на въпроса и медитативният стаж. Тук е необходимо да допълним фигурата с уточнението, че медианата
от представители на най-опитните са отговорили на въпросът с 1, напълно НЕвярно, а цялата група се
позиционира максимум до позиция 3 – неутрална. Видимо е, че по този въпрос най-опитните
медитиращи показват най-ниска степен на субективно усещане за автоматизация на действията.
Най-високо усещане за автоматичност има у немедитиращите, в сравнение с всички групи медитиращи.
Важно е да отбележим, че немедитиращите са с най-ниско ниво на осъзнатост, с най-ниска стойност
80 и перцентил 120 точки, докато най-опитните показват резултат започващ от 140 и перцентил175 точки
по скалата за осъзнатост.
Следващият айтем със същия смисъл, който разглеждаме, е :
“Хващам се, че върша неща без да внимавам особено.“ Фигура 2 показва сходни резултати с
предишният айтем. (фиг 2).
„НЕвярно“, като най-медитиращите отново са позиционирани главно в 1, при редовно медитиращите
медиана, този път и 75% са в позиция 2, а немедитиращите са изравнили резултатите си с групите със
средно ниво на опитност.

Фигура 3. Взаимовръзка между нивото на медитативен опит и цифровите отговори по айтемът “Върша работа
автоматично, без много да осъзнавам какво правя..“(1 –НЕвярно, 5- напълно вярно). [Figure 3. Frequency of responses
(from 1-non true to 5-true) to the item "I perform my work in an automated way, without much reflection on what
I am doing" by level of mediation experience in respondents]

Фигура 4. Общо ниво на субективното усещане за автоматизация при различни групи медитативен опит. [Figure 4.
Level of subjective experience of automation by level of mediation experience in respondents]
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Вероятно това е свързано с имплицитните и експлицитни вярвания относно „автоматизираността“
в ежедневието на субектите, които различните формулировки отразяват. Резултатът от последният айтем
в този смисъл би могъл да означава, че немедитиращите и неопитните медитиращи не вярват, че действат
„автоматично“ и „без да осъзнават какво правят“. Докато при първата, по-обща формулировка по-скоро се
вижда дали това наистина е така в степента, в която разпознават себе си в действия като „мечтая,
притеснявам се или се разсейвам по друг начин“. Все пак, резултатът показан във фигури 4 и 5 е
показателен.
Сборният резултат е калкулиран като се сумират резултатите от трите въпроса, с условие, че
високи резултати по трите въпроса са свързани с висока степен на усещане за автоматичност. Резултатите
показват ясно най-високо ниво на субективно усещане за деавтоматизация при най-опитните
медитиращи, следвани от редовно медитиращите, средно ниво на опит и накрая немедитиращите, с найнисък резултат.

Фигура 5. Корелация между общо ниво на субективното усещане за автоматизация по вертикала и резултат за
осъзнатост
в
хоризонтала
[Figure
5.
Plotting
mindfulness
scores
(x-variable)
and
subjective
experience of automation scores (y-variable)]

Предвид, че участниците са попълнили въпросника по своя воля, разпределението по пол и
другите демографски характеристики не е балансирано. В извадката участват 251 жени и 52 мъже. По
отношение на осъзнатостта не се виждат значими разлики между двата пола:

Фигура 6. Ниво на осъзнатост според пола [Figure 6. Mindfulness in women and men]

От графиката се вижда, че медианите и при двата пола са при 140 точки за осъзнатост. По отношение
на възрастта също няма значима корелация. При жените тя е r=-0.2, при мъжете е r=0.2, при p<0.001.
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Заключение
От изложението по-горе в теоретичен и емпиричен план се вижда ясно, че медитативният опит е
свързан с нивото на осъзнатост като най-ярка е разликата между групите на немедитиращите и тази на найопитните медитиращи. Разширеното изследване откри трансформативни процеси при междинните групи
медитиращи, които не са обект на тази статия и чието влияние не е добре изследвано, за това нашият фокус
е върху крайните групи по медитативен опит, които съвпадат с крайните групи резултати за осъзнатост и
имат устойчиви и добре показани резултати за намаляване на субективното усещане за автоматизация.
Като генерален извод можем да кажем, че дори да не сме измерили подпраговите автоматични
механизми, има видима и добре обособено повишение в субективното усещане за деавтоматизация и
инвестиране на осъзнато внимание у индивидите с по-висока осъзнатост генерирана с медитативен стаж.
В хода на изследването и осмисляне на резултатите се откроиха множество второстепенни въпроси,
които според нас биха били интересни и плодотворни за последваща работа. Такива са например връзката
на майндфулнес базираното децентриране с деавтоматизирането; ефектът на осъзнатостта като състояние
върху себевъзприемането и вътрешната динамика, (което само по себе си е огромна тема); влияе ли
осъзнатостта върху степента на адекватност на предефинираните когниции, (при аперцептивния
компонент на възприятието); възможно ли е по-доброто осъзнаване същността на перцепта да стимулира
развитието на речниковият запас и комуникативните способности или насочеността навътре индуцирана
от практиката би парирала това стимулиране и други.
Темата е благодатна за емпирично изследване. Предвид широкият интерес към осъзнатостта и
медитацията, и все по-засиленото им включване като терапевтичен инструмент - енергия и внимание от
страна на научната общност биха допринесли много за обогатяване на познанието ни за психичното.
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАТА ОТ
КОВИД-19 В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА
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Резюме. Статията разглежда някои добри практики в провеждането на онлайн обучение
на студенти в университетска среда. За определен период от време онлайн обучението се превърна в
задължителна образователна форма, поради мерките срещу Ковид-19. Наложителното използване на
онлайн платформи за обучение изисква усвояване на най-подходящите добри практики и създаването на
нови образователни модули. Методиката на работа доведе до създаването на няколко нови
образователни модула, разширяващи обучението на студентите по психология в ПУ „Паисий
Хилендарски“. Въвеждат се нови теми за изследване, които получават необичайно висок интерес от
страна на обучаемите: анализ на филми, свързани с изследваните добродетели; провеждане на
интервюта в семейна среда; изследване и анализ на шест от най-разпространените религиозни
текстове, с цел откриване на традиционните добродетели, част от теологичния органон на мъдростта.
Резултатите от въведените модули показват значително по-висока активност на обучаемите,
създадени са нови канали за обратна връзка преподавател – студент, откриват се възможности за
публикации на научни съобщения от страна на студентите. Очевидните ограничения, наложени от
епидемиологичната ситуация са анализирани и голяма част от тях преодолени в името на
продължаващия образователен процес.
Ключови думи: онлайн обучение; Ковид-19; университетска среда; иновативни образователни практики.
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Abstract. The article discusses some good practices in conducting online training of students in a
university environment. For some time, online learning has become a compulsory form of education due to the
measures against Kovid-19. The urgent use of online learning platforms requires the acquisition of the most
appropriate good practices and the creation of new educational modules. The methodology of work led to the
creation of several new educational modules, expanding the education of psychology students at the University of
Plovdiv "Paisii Hilendarski". New research topics are introduced, which receive unusually high interest from
students: analysis of films related to the studied virtues; conducting interviews in a family environment; research
and analysis of six of the most common religious texts, in order to discover the traditional virtues, part of the
theological organ of wisdom. The results of the introduced modules show significantly higher activity of the
students, new channels for teacher-student feedback have been created, opportunities for publication of scientific
messages by the students are opened. The obvious limitations imposed by the epidemiological situation have been
analyzed and many of them overcome in the name of the ongoing educational process.
Keywords: online learning; Covid-19; university environment; innovative educational practices.
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Увод
Кризата с Ковид-19 настъпи в началото на втория семестър на учебната 2019/2020 година. Скоро след
започване на присъствените учебни занятия, затварянето на университети и училищата в страната налага
ускорено преминаване към обучение в електронна среда. Всички преподаватели са изправени пред
невъзможността да провеждат занятия по утвърдения начин. В бързи темпове част от преподавателския
екип трябва да повиши своята квалификация за провеждане на онлайн учебни занятия. Педагогическите
методи, валидни за присъственото обучение не могат да бъдат приложени в онлайн среда в пълния им
обем. Налага се изучаването на съществуващите до този момент модели на дистанционно обучение, голяма
част от което е т. нар. „образование в облак“, разчитащо на неограничените ресурси на интернет
пространството. Успоредно с това е наложително разработването на нови образователни модули, чрез
които да бъде преподаван и усвоен учебния материал. Преформатират се начините за възлагане на задания,
регулярната им проверка и оценяване. Поради промяната на мотивационната среда се налагат
допълнителни мерки за стимулиране на студентите, магистрите и докторантите за продължаване на
тяхната учебна и изследователска работа. Създават се нови масиви от теми, релевантни на кризисната
обстановка, създаващи позитивна нагласа в обучаемите. Променят се и критериите в качествения контрол
на образователния процес, отчитащ новите слагаеми, създадени от кризисната обстановка. Не на последно
място се оказва задължителна процедурата за анализ и оценка на постигнатите резултати от етапите на
обучението. В ход е създаването на гъвкав алгоритъм за образование в електронна среда, който да доближи
резултатите от онлайн обучението до тези, постигани чрез класическата присъствена форма, доскоро
единствена алтернатива в палитрата на педагогиката за висше образование.
Работата под карантина и в изолация налага промяна в съществуващите педагогически методи за
преподаване и изпитване на студенти от специалността „Психология“ от ПУ „Паисий Хилендарски“.
Стандартните модели на преподаване и изпитване, използвани допреди карантината включват:
-

провеждане на лекционен курс с или без семинарни занятия;
предоставяне на конспект и литература за самоподготовка на студентите;
провеждане на присъствен изпит;

Друг вариант на присъствено обучение включва подготовката и защитата на реферат или писмена
задача в края на семестъра. Често в хода на учебния процес се изисква от студентите да участват в групови
изследвания, след което отново получават конспект с литература, за подготовка за изпит.
Забраната да се провеждат присъствени занятия налага спешно да се преобрази начина на преподаване
и изпитване на студентите. Преподаватели и студенти еднакво бързо трябва да се адаптират към работа
онлайн, с цел продължаване на академичната дейност през летния семестър на учебната 2019/2020 година.
Налага се преподавателите да придобият за изключително кратко време нови умения за работа в
електронна среда, изцяло да преработят лекционния си материал, да го пригодят за онлайн преподаване,
да разработят подходящи визуални инструменти.
За преподавателите се оказа наложително за много кратко време:
да се запознаят с актуални онлайн платформи за обучение и да ги използват;
да усвоят най-приложимите добри практики за онлайн обучение;
да създадат нови образователни модули;
да разработят нова версия на учебните програми с теоретични и практически занятия за
преподаване в онлайн среда;
да съумеят да задържат и да насочат вниманието на студентите върху учебното съдържание;
да създадат иновативни подходи за интерактивно обучение, гарантиращо личната и груповата
мотивация на обучаемите;
да поставят допълнителни образователни цели и методи за тяхното постигане;
да подготвят нови инструменти за контрол и форми за изпитване в онлайн среда;
да направят анализ и оценка на постигнатите резултати, с оглед прилагането на гъвкави и
адекватни мерки за подобряване на образователния алгоритъм.
Цел и задачи на изследването
Целите на изследването, формулирани накратко са: чрез анализ на конкретен случай да се демонстрира
ефективността на обучението по психология в дигитална среда в ПУ “Паисий Хилендарски”; методите за
задържане и фокусиране на вниманието на студентите върху учебното съдържание; създаване на
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иновативни подходи за интерактивно обучение, гарантиращо личната и груповата мотивация на
обучаемите; поставяне на допълнителни образователни цели и методи за тяхната реализация.
С цел постигане на по-голяма ефективност се налага да бъдат създадени алтернативни методи за
преподаване и оценка, които включват:
-

практически занятия в реални условия – полеви епизодични практики с членове на семейството;
използване на аудио-визуални средства за обучение – учебни филми и презентации;
анализ и оценка на специализирана литература, свързана с изучавания материал.

За семинарните занятия по „Методи за изследване в позитивната психология“ е създадена нова
методика за преподаване, основана на разработка на добри практики. Тя допълва основния курс на
обучение. В нея са включени следните образователни и изследователски задачи:
интервю на членове от семейството (психологически въпросник за силните страни) с писмен
анализ;
споделяния на студентите пред педагога и своите колеги по интервюто и писмения анализ;
анализ на игрални филми по теми от психологията, свързани с изследването на силните страни;
оценка и анализ по групи на канонична литература от шестте най-разпространени световни
религии, при които се търсят елементи на мъдростта и възпитанието на добродетели.
Методи на изследването
Провеждат се тестови методи, полуструктурирани интервюта, теоретичен обзор на канонична
литература, изваждане на цитати от тази литература и анализ на добродетелите в тях, анализ на филмови
шедьоври по теми от психологията, изготвяне на доклади по групи върху изследванията на зададените
текстове. Изследвани лица – над 80 студента от специалност „Психология“ в 3 курс, редовно обучение.
За първата задача (интервю на членове от семейството), на студентите е предоставен известния
въпросник на Мартин Селигман за изследване на мъдростта (Селигман 2017: 281). Този психологически
инструмент се състои от 48 въпроса, които измерват 24 силни страни на характера. Това са: любопитство,
ученолюбие, здрава преценка, креативност, социална интелигентност, перспектива, смелост, упоритост,
честност, доброта, любов, работа в екип, безпристрастност, лидерство, самоконтрол, благоразумие,
смирение, оценяване на красотата и съвършенството, благодарност, надежда, вяра, прошка, хумор,
жизнерадост. Те са групирани в шест категории добродетели, а именно: Мъдрост, Смелост, Човечност и
любов, Справедливост, Въздържаност, Одухотвореност. Въпросникът има различни версии. При работата
със студентите е използвана кратката версия, поради малкия хорариум на часове по преподаваната
дисциплина и липсата на ключ към по-дългите варианти на въпросника на Мартин Селигман.
Поради ограничените условия за провеждане на интервюта на живо, голяма част от студентите
изпълняват задачата с помощта на членовете от семействата им. Обучаемите споделят, че са направили
опити да проведат онлайн анкетата със свои приятели и познати, но са получили много откази. Причината
за нежеланието за съдействие, е че цялата комуникация, учебен и работен процес вече са се прехвърлили
онлайн. Повечето от потърсените събеседници за интервютата са били изключително натоварени.
Втората задача предвижда в часовете студентите да:
-

споделят опита си от проведените интервюта;
опишат своите наблюдения върху процеса;
анализират в писмен и в устен вид резултатите.

Тази задача е предоставена на студентите посредством публикация в онлайн „Класната стая“ (Google
Classroom) с ясни инструкции за нейното успешно провеждане. Студентите успяват да вземат своите
интервюта, анализират данните от тях и ги качват на посоченото място в интернет системата. По време на
груповите занятия им се предоставя възможността да споделят опита си. Те могат да коментират
затрудненията, които са срещнали при намирането на доброволци за интервютата. Обучаемите получават
от преподавателя насоки за превъзмогване на проблемите при провеждането на интервютата им с познати
и непознати лица. Дискутират се групово резултатите от анализите им. Тези екипни споделяния показват
изключителната целесъобразност на метода. Лишени от пряка комуникация в условията на изолация,
обучаемите с увлечение участват в дебатите, възникнали вследствие на споделянията.
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Студентите откликват с голям ентусиазъм на третата задача „Анализ на игрален филм“.
Изследването включва гледане на три филма и изпращане на писмени анализи по предварително зададени
от преподавателя въпроси. Зададени са три световноизвестни кинотворби с богат психологически смисъл,
свързан с добродетелите в позитивната психология, като мъдрост, съпричастност, състрадание, прошка,
подкрепа, благополучие, силни страни на характера. Студентите изпълняват тази задача с огромно
желание. Те пишат дълги анализи, който разкриват дълбоко вникване в психологическия замисъл на
филмите и връзката им с реалния живот. Темите на филмите са толкова актуални за тях, че процесът на
идентификация с героите и ситуациите ги довежда до истински катарзис.
Огромно предизвикателство се оказва поставената четвърта задача на студентите – да направят
оценка и анализ на добродетелите в канонична литература на шест от най-разпространените световни
религии:
-

Древногръцка митология, философия и етика;
Ведически хиндуизъм;
Будизъм;
Юдаизъм;
Християнство;
Ислям.

Студентите са разделени на шест групи. Задачата се състои в екипно изследване, където се търсят
елементи на мъдростта и добродетелите в свещените книги от съответната религия. Всяка група изследва
по една религия. Книгите, обект на изследването са качени онлайн за удобство на студентите.
Преподавателят разработва табличен модел, в който студентите трябва да извадят цитати от книгите и да
направят кратък анализ на всеки цитат за това как разбират цитата, коя от добродетелите се възпитава чрез
каноничния текст и как той се отнася към живота им днес.
Книгите, свързани с античната митология на Древна Гърция, философията и етиката от атическия
период са по-познати на студентите. Но текстовете на останалите религии се оказват голямо
предизвикателство за тях. Срещайки се с оригиналните текстове, студентите се включват с истински
изследователски дух в груповата работа. По-късно в онлайн споделянето те разказват с увлечение как са
се справили с предизвикателствата да търсят, тълкуват и разбират каноничните текстове. Студентите
получават голямо удовлетворение от поставената им задача, което е надлежно документирано. Те
споделят, че за първи път са имали възможност да се докоснат до подобни текстове и да направят опит
сами да ги анализират. Като завършек групите описват опита си под формата на реферати.
Студентите имат и текущи седмични задачи, по-близки до стандартното присъствено обучение. Всяка
задача се качва от преподавателя в Google Classroom (Гугъл класна стая). След предаване на задачите от
студентите, преподавателят връща персонална писмена обратна връзка на всеки студент към всяка
предадена задача. Това допълнително натоварване на преподавателя е достатъчно трудоемко, тъй като
студентите в курса са повече от 80 на брой. Оказва се, че работата в онлайн среда изисква многократно поголям обем от работа от преподавателя, вследствие на завишената активност на обучаемите в курса и
необходимостта от писмен отговор на всеки студент. Създадената нова мотивационна среда поражда
взаимоотношения преподавател-студенти от качествено нов, по-висок порядък. Освен това в онлайн
часовете на студентите бива предоставена изцяло възможността да споделят своите впечатления и
вълнения. Те разкриват до каква степен наученото се отразява и пречупва през собствения им житейски
опит. Активността на студентите както в писмените задачи, така и в онлайн споделянето пред цялата група
е много по-висока от тази, постигана в присъствената форма на обучение.
Постигнати резултати и изводи
Независимо от ограниченията и трудностите, които срещат преподавателят и студентите при онлайн
преподаването в условията на криза, активността и постигнатите резултати от обучаемите по време на
семестъра са впечатляващи. Системното поставяне на задачи на студентите поддържа техния интерес,
мотивация и самоконтрол. Дистанционното обучение предразполага към по-голяма свобода, по-ниска
ангажираност и повече свободно време. Съответно това води и до понижаване на мотивацията на
студентите за учене и академични постижения. Това налага преобразуване на академичния модел на
преподаване от повече теоретична материал и по-малко практическа част към учеличаване на
практическите задачи и повече време за споделяне на резултатите от студентите. Поставянето на задача
след задача и текущ контрол върху изпълнението от страна на преподавателя поддържат студентите във
форма и ги държат отговорни към постиганите от тях резултати.
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В часовете по дисциплината „Методи за изследване в позитивната психология“, студентите от трети
курс в специалност „Психология“, редовно обучение бяха ангажирани със следните практически задачи:
Провеждане на интервюта, с използване на:
o
Въпросник за самооценка на мъдростта; (Webster et al. 2017)
o
Тест за определяне на силните страни; (Селигман 2017)
Студентите имаха за задача да проведат онлайн интервюта с равен брой мъже и жени от тяхното
обкръжение, след което да представят попълнените данни в таблици. Освен да проведат интервютата,
студентите трябваше да анализират получените данни и да опишат своите лични наблюдения от процеса.
По време на учебния час студентите имаха възможност да представят своите резултати и наблюдения пред
колегите си.
Изследователската работа по време на пандемия създаде затруднения на студентите. Най-честите
оплаквания споделени от тях са трудност с намиране на респонденти, технически затруднения с техника
и интернет, както и достатъчно свободно време за провеждане на интервютата.
Анализ на филми:
o
„Пач Адамс“ (Patch Adams, САЩ, 1998)
o
„Предай нататък“ (Pay It Forward, САЩ, 2000)
o
„Казвам се Кхан“ (My Name Is Khan, Индия, 2010)
Към всеки от трите филма студентите представиха писмен анализ по предварително зададени въпроси
от преподавателя. Писмените задачи развиват способностите на студентите да се изразяват в писмен вид
и задълбочено да анализират психологическите образи на героите. След всяка приключена задача по време
на учебния час се провежда обща дискусия и споделяне на домашното от всички студенти. Споделенято
развива способността им да формулират устни твърдения, да говорят пред публика и да отговарят устно
на поставените от аудиторията въпроси.
Анализът на филми се оказа любима задача на студентите. Те с готовност и без закъснения предаваха
писмените анализи и по време на часовете участваха активно в дискусиите. Богатството на споделянето е
възможността да се чуят множество гледни точки и интерпретации на едни и същи ситуации. Студентите
споделяха, че се чувстват много обогатени от подобен род задачи и учебен процес.
Анализ на канонични текстове
Студентите бяха разделени от преподавателя в групи на произволен принцип и всяка група трябваше
да направи анализ на добродетелите и на силните страни на характера, заложени в канонични текстове.
Студентите извадиха цитати от книгите и разтълкуваха в писмен вид тези цитати, след което всяка група
направи споделяне в обща дискусия в часовете. Каноничната литература се оказа нелека задача за младите
хора, но трудността ги мотивира да вникнат още по-дълбоко в текстовете и постепенно да започнат да ги
разбират. Много студенти споделиха, че затрудненията с непознатите текстове са ги накарали да излязат
извън рамката на задачата и да потърсят допълнителна информация за съответната религия и свещени
книги. Това разкрива техни силни страни като любознателност и ученолюбие.
Други трудности възникнаха от работата в група. За разлика от индивидуалната работа, тук се
изискваше координация между членовете на екипа, сихнрон и добри взаимоотношения. Всяка група
имаше различна динамика, но всички групи се справиха с поставената задача. Интересът на студентите
беше голям, не само да споделят собствените си открития и наблюдения, но да чуят иоткритията на
останалите групи. Общата работа формира в студентите чувство за споделеност и общност. Те споделят,
че усещат голяма разлика в индивидуалните и общите задачи и те им помагат да формират силни черти на
характера си и да съумяват да се справят с поставените задачи, независимо от пречките по пътя.
Шестте групи канонични текстове, които студентите изследваха, са:
1. Група: Древногръцка митология, философия и етика:

Платон „Диалози“ том 1 и 2,

Аристотел „Никомахова етика“,

Ксенофонт „Киропедия“,

Теофраст „Характери“;
2. Група: Ведически хиндуизъм:

Вишнушарман „Панчатантра“,

Валмики „Рамаяна“;
3. Група: Будизъм:

Готама Сидхарта Буда „Дхаммапада“,

Готама Сидхарта Буда „Сатипатхана сутта“,
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„Първата проповед на Буда“ (Дхамма-чакка-паваттана-сутта),

Шантидева „Пътят на Бодхисатва“,

Херман Хесе „Сидхарта“;
4. Група: Юдаизъм:

Библия (Тора),

Зенон Кошидовски „Библейски сказания“;
5. Група: Християнство:

Нов завет (Евангелия на Матей, Лука, Марко, Йоан),

Евангелие на Мира,

Евангелие на Юда,

Зенон Кошидовски „Евангелски сказания“;
6. Група: Ислям:

Мохаммад Абу Касим ибн Абдаллах „Свещен Коран“.
Изводите от проведената апробация показват необходимост от:
Предварително планиране и детайлно разработване на учебната програма за всеки час;
Професионална подготовка на педагога по разширената в тематично отношение програма;
Познания и умения на педагога за работа в онлайн среда и ползването на нейните ресурси;
Времева организация на занятията и контрол над изпълнението на домашните задания;
Дисциплинирано провеждане на учебния процес в онлайн среда;
Допълнителен ресурс от време, необходим на педагога за проверка на значително увеличения
обем задания и писмени отговори персонално на всеки студент;
Градивно анализиране и работеща система за поощрения на най-изявените студенти;
План за системно логично продължение на използвания метод и превръщането му в допълнителна
стратегия за онлайн обучение.
Заключение
В заключение може да се отбележи, че кризата налага на преподавателските екипи спешно да се
включат в изцяло нов режим на работа, бързо да се адаптират и да търсят постигане на най-добрите
възможни резултати, въпреки ограниченията. Целта на педагога, проверил този подход на практика и
постигнал впечатляващи резултати е да го превърне в печеливша образователна стратегия. Този
иновативен метод, създаден поради създалата се ситуация, трябва да бъде доразвит, прилаган и използван
успоредно с присъствената форма на обучение. Качествата на подхода са несъмнени, въпреки
относителната неподготвеност на двете страни на входно ниво за образователния процес в дигитален и
онлайн формат: и студенти и преподаватели.
Друг важен момент са взаимоотношенията между преподавателя и студентите. С цел по-голяма
ефективност на учебния проес при онлайн обучение опитът показва, че е необходима по-голяма
ангажираност както от страна на преподавателите, така и от страна на студентите.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ: КАК
БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ СЕ
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Резюме. COVID – 19 наложи преструктуриране на редица сектори. Започна като
„симптом“ в сферата на здравеопазването и се разпространи като „инфекция“ в политическата,
икономическата и образователната сфери. Но от всички сфери, сякаш последиците в образователната
система могат да оставят най-ярък отпечатък в обществото. Обявяването на извънредна ситуация в
България предизвика нетипично преструктуриране на образователната система чрез преминаване в
дистанционна форма на обучение. Предизвикателство за учители, ученици, но и за родители.
Прекъсването на директен контакт със съученици и учители, както и ограничаване на социализацията
на учениците, особено на по-малките би могло да се окаже екзистенциален опит с разнопосочен заряд за
подрастващите. Тъкмо тази е причината за провеждане на изследване, което проучва мнението и
нагласите сред по-малките ученици ( от I – V клас) чрез изготвен анкетен лист от една страна, а от
друга страна, мнението на техните родители за влиянието на новите условия на обучение върху децата
им с друг анкетен лист. Проучването е предвидено като дългосрочен проект на изследване, поради което
цел на настоящия доклад е събиране на първоначални впечатления и информация, която в последствие да
се разширява с допълнителни въпроси и допълнителна методология. Като основен изследователски
въпрос може да се изведе: Има ли промяна върху образователните навици, мотивация и поведенчески
модели на учениците и ако да, в каква перспектива, предстои да се анализира в проведеното проучване.
Ключови думи: COVID-19; образование; социализация.
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Abstract. The state of emergency in Bulgaria in March 2020 put people in an unprecedented
situation. Times when we all had to learn a new "model of living", considering communication and behavior with
"something" - COVID-19, for which even science was not prepared. Of course, there were extremely polar
positions and very different expert explanations and interpretations of the new situation. And regardless of which
group (of those who deny or acknowledge the presence of a new virus) a person belongs to, one thing is clear:
there is a new "socio-border" * effect in communication, which we will have as a responsibility and obligation in
the future and which is not necessarily negative. COVID - 19 necessitated the restructuring of a number of sectors.
It started as a "symptom" in health care and spread as an "infection" in the political, economic and educational
fields. But from all spheres, it seems that the consequences in the educational system can leave the brightest imprint
in society. The declaration of an emergency situation in Bulgaria caused an extraordinary restructuring of the
educational system by moving to distance learning. A challenge for teachers, students, but also for parents.
Breaking direct contact with classmates and teachers, as well as limiting the socialization of students, especially
the younger ones, could be an existential experience with a diverse charge for adolescents. This is the reason for
conducting a survey to examine the opinions and attitudes among younger students (grades I - V) through a
questionnaire on the one hand, and on the other hand, the opinion of their parents about the impact of the new
conditions of training on their children with another questionnaire. Is there a change in their educational habits,
motivation and behavioral patterns and if so, in what perspective, it is to be analyzed in the study.
Keywords: COVID-19; education; socialization.
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Въведеното извънредно положение в България през месец март 2020 г. постави хората в безпрецедентна
ситуация. Времена, в които всички ние трябваше да се учим на нов „модел на живеене“, съобразявайки
общуването и поведението си с „нещо“ – COVID-19, за което дори и науката не бе подготвена. Разбира се,
появиха се крайно полярни позиции и твърде разнопосочни експертни обяснения и тълкувания на новата
ситуация. И независимо от това към коя група (на отричащите или на признаващите наличието на нов
вирус) човек се причислява, едно е ясно: налице е нов „социо - граничен“ ефект в общуването, който сякаш
ще ни се наложи като отговорност и задължение за неопределен период и който не е непременно с
отрицателен знак.
В първите месеци на 2020 г. България и света се сблъскаха с нов щам вирус SARS-CoV-21 . Вирус,
засягащ дихателните пътища и нанасящ сериозни поражения на дробовете. Първият регистриран случай
на вируса е установен в провинция Ухан, Китай в края на 2019 г. Няколко седмици по-късно са
регистрирани редица заболели в над 25 страни от Азия, Европа и Америка. Това налага Световната здравна
организация да обяви SARS-CoV-2 за световна здравна заплаха в края на януари 2020 г. Притеснението
от разрастващо се разпространение на заразата кара властите в България да обявят извънредно положение
на 13 март 2020 г.
Няма никакво съмнение, че въвеждането на извънредно положение в страната постави множество
сектори като здравеопазване, икономика и образование пред изпитание. И ако икономическите последици
от вирусната вълна са предизвикателство за финансовото състояние на държавата и в частност за семейния
бюджет на всяко домакинство, то установяването на „социо-граничен“2 ефект в общуването като носене
на маски, дистанция, работа и учене дистанционно е екзистeнциален сблъсък на индивида със самия себе
си. В този сблъсък човек трябва да пренареди своя начин на работа, учене и общуване. Настройването към
различен начин на работа и учене не е непознато за човешката природа явление, доказала през годините
умението си за приспособяване към различни по характер промени. Но дали може да се каже същото и за
приспособяването към нов начин на общуване между хората или по-скоро ограничаването му? Налагането
на редица ограничения в поведението на публични места за голяма част от хората имат стряскащ ефект, а
когато към това се добави и забрана за събирания с близки и познати, както и за реално общуване с колеги
и съученици, към стреса се добавя и потискащо чувство на пълна изолация, което може да предизвика
устоите на човешката психика. Особено внимание следва да се обърне на влиянието и последиците при
подрастващите. Преминаването в дистанционна форма на обучение и лишаването от социални контакти с
приятели, съученици и учители би могло да се отрази както на учебния процес, така и на приобщаването
на младите към обществото. Защото тъкмо в училище децата се образоват, но и възпитават как да бъдат
част от обществото и с какво да допринесат за развитието му. Промените в образователния процес в
България започнаха през месец март, когато ученици, учители, но и родители се изправиха пред
предизвикателството на дистанционното обучение. Промени с неясен все още край и резултат.
На 13 март 2020 г.3 министърът на образованието обяви период от две седмици за неприсъствени за
учениците, с което се даде началото на поредица от решения, свързани с учебния процес. Краят на учебната
2019/2020 г. донесе на ученици, родители и учители много неизвестни, отлагане на НВО (национално
външно оценяване), както и преструктуриране на учебния материал за ДЗИ (държавен зрелостен изпит).
Промените се отразиха и на приема в университетите. Учениците завършиха учебната година
неприсъствено като превантивна мярка от заразяване с вируса. Този период на пренастройване може да се
разглежда двустранно. От една страна е нагласата на учениците към промени като учебна среда, сбит
материал и прием в университет, а от друга страна е индивидуалното възприемане на промени като
възпиране от основната човешка необходимост от общуване, с които се сблъскват най-вече учениците от
начален етап на образование. Преминаването в дистанционна форма на обучение при учениците от I до V
клас заслужава особено внимание от експерти, защото в тази ранна възраст е от изключителна важност
учениците да бъдат в клас, в директен контакт със съученици и учители. Този период е време за създаване
на образователни навици, време за изграждане на социални умения в комуникацията с околните. Ето защо,
откъсването от училищната среда за по-малките ученици е възможно да крие редица рискове засягащи
поведенческите им модели в бъдеще.
Основната информация, която е предвидена да се добие от анкетите за родители е дали са помагали на
децата си повече при дистанционното им обучение; дали са наблюдавали промени в образователните
навици и учебната мотивация и дали са забелязали разлики в емоционалните и комуникативни нагласи у
децата си през този период. Родителите бяха попитани и каква форма на обучение биха предпочели за
децата си. Получената информация от отговорите на поставените въпроси на първо място има за цел да
съпостави мнението на родители и деца и пресечната точка помежду им. На второ място, дава възможност
за начален анализ на основния изследователски въпрос, поставен в началото на текста.
Проведеното събиране на информация сред учениците от I до V клас е продиктувано тъкмо от стремежа
да се установи има ли промени в образователното и емоционално поведение при преминаване в
дистанционна форма на обучение, което да послужи за предприемане на целенасочени мерки при подобни
ситуации. Изследването е проведено чрез два анкетни листа със затворени въпроси и място за пояснение

104

при желание на респондентите: един за родители (Приложение 1) и един за ученици (Приложение 2).
Целевата група са ученици от I до V кл. като за повече гледни точки са включени по двама ученика от
всеки от класовете, което прави респондентите общо: 10 ученика от различни училища (7 момчета и 3
момичета) и 10 родители (4 майки и 6 бащи). Проучването е концентрирано в София и не претендира да е
представително, тъй като изследването е в начален етап и предвижда включване на повече респонденти и
по-богат анкетен лист. Избрана е тази методология с цел получаване на конкретни отговори по
интересуващите въпроси, но и с цел улесняване на децата при отговорите им. В резултат на избраната
методология се получава ограничена информация, която предвид поставената цел е задоволителна и
необходима като основа. Съпоставянето на отговорите от двете анкети е възможност за установяване
степента на връзка между родители и деца, както и самооценка на учениците.
Що се касае до информацията, засягаща проучването на основната целева група – децата, тя включва
въпроси подобни на тези на родителите, но отразяващи тяхната собствена преценка. Имаха ли нужда от
допълнителна помощ, дали са се променили учебните им навици и най-важното – усети ли ли са промяна
в нагласите им за общуване. Като завършек на анкетата бе проучено мнението на децата относно това под
каква форма желаят да се обучават: присъствена или дистанционна.
Таблица 1. Профил на респондентите – ученици [Table 1. Participating children - Number of girls and boys from grades
I to V]
КЛАС

МОМИЧЕТА

МОМЧЕТА

I кл.

-

2

II кл.

1

1

III кл.

-

2

IV кл.

-

2

V кл.

2

-

Общо

3

7

При анализа на отговорите, дадени от родителите се наблюдава съвпадение в голяма част от зададените
въпроси. На въпроса дали са помагали повече на децата си в обучението в електронна среда 8 от
респондентите – родители отговарят положително, а 7 от тях заявяват, че то е повлияло на образователните
навици и мотивация на децата им, което се изразява в разсейване на децата и спад на мотивацията за учене.
На въпроса дали обучението вкъщи се е отразило върху комуникационните, емоционални и социални
нагласи на децата, 9 от родителите дават положителен отговор като фиксират предимно емоционалната
страна и посочват, че децата са станали по-нервни. Липсата на контакт със съученици също е често
посочвано обяснение. Едно от децата е отказвало да излиза и да се среща с приятели, а друго е усвоило
нови електронни канали за комуникация.
Таблица 2. Профил на респондентите – родители [Table 2. Participating parents - Number of mothers and fathers of
children from grades I to V]
КЛАС (ДЕТЕ)

МАЙКА

БАЩА

I кл.

1

1

II кл.

1

1

III кл.

1

1

IV кл.

1

1

V кл.

-

2

Общо

4

6

Интересни са отговорите на децата, не само поради факта, че са основа на проучването, но и поради
разминаването в дадените отговори с тези на родителите си. 5 от децата са потвърдили необходимост от
допълнителна помощ от родителите си с уроци и домашни поради неразбиране на материала. На въпроса
за навиците и мотивацията, 4 от тях дават положителен отговор под формата на липса на самоорганизация
, а 6 деца са усетили промяна в социалните си нагласи, които могат да се обобщят в ясно изразена нужда
от общуване с приятели. Единствено учениците от V кл. са категорични, че нищо при тях не се е
променило, което може да се обясни с по-голямата възраст в сравнение с останалите респонденти.
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Изводите от проучването могат да се обобщят така:
-разминаване между отговори на родители и ученици, което бихме могли да обясним с довода, че
родителите нямат пряко наблюдение върху поведението на децата си когато те са на училище и заради
това оценката, която те дават за поведението им при дистанционното обучение е по-релевантна
-при учениците от V кл. електронното обучение не е повлияло по никакъв начин
-като основен ефект от изолацията и дистанционното обучение е ясната нужда от общуване с приятели
Електронната форма на обучение има своите силни страни и практичност. Но този инструмент на
обучение е ефективен и достъпен за по-големите ученици и студенти. По дадените от родителите отговори
за адаптацията на децата им в онлайн обучението, може да се заключи, че тази форма на обучение се
отразява и затруднява по-голямата част от учениците, които имат необходимост от допълнително
съдействие с домашни и уроци. В този начален етап на изследването може да се отбележи, че както за
учениците, така и за родителите новата среда на обучение внася промяна в образователните навици и
поведение на децата, което към дадената ситуация и момент не позволява да се правят заключения за
негативен ефект непременно. За седем от родителите, мотивацията за учене на децата им е намаляла, а
девет от тях заявяват, че наблюдават промяна в емоционалното поведение у децата си, които са станали
по-нервни. В този смисъл, не е изненада, че за девет от респондентите-родители присъствената форма на
обучение е предпочетена. Децата от I до V кл. имат необходимост да са в училищна среда за да се научат
да изграждат образователни и поведенчески навици. Важно е в тази възраст децата да общуват и да
наблюдават примери на поведение. И при тях би могло да се ползват технологиите в процеса на обучение,
но за конкретни проекти и кратки срокове. Защото откъсването на по-малките ученици от средата, в която
те току-що навлизат може не само да ги обърка, но и да остави трайни екзистенциални следи при
продължителна изолация. Изпитание или не, дистанционното обучение се налага бързо като алтернативна
форма вече и в средното образование. Дали ще промени светогледа най-общо на по-малките ученици и как
ще им се отрази, предстои бъдещето да покаже. Факт е обаче, че липсата на контакт с връстници е ключов
нюанс в израстването на личността.
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Приложение 1
1.Кой клас завърши детето Ви?
а) 1

г) 4

б) 2

д) 5

в) 3
2.Помагахте ли повече на детето си в обучителния процес по време на извънредното положение в
сравнение с присъственото обучение преди кризата?
а) да
б) не
3.Според Вас, обучението от вкъщи повлия ли на образователните навици и учебна мотивация на детето
Ви? – моля, ако отбележите отговор „да“, да го обясните накратко
а) да
б) не
* пояснение:
4.Смятате ли, че дистанционното обучение оказа влияние върху комуникационните, емоционалните и
социалните нагласи на Вашето дете? – моля, ако отбележите отговор „да“ да го обясните накратко
а) да
б) не
* пояснение:
5.Ако можете да избирате, каква форма на обучение бихте избрали за детето си?
а) присъствена (в училище)
б) дистанционна (от вкъщи)
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Приложение 2
1.Кой клас завърши?
а) 1

г) 4

б) 2

д) 5

в) 3
2.Докато се обучаваше от вкъщи, имаше ли по-голяма нужда някой да ти помага с ученето и домашните?
– моля, ако отбележиш отговор „да“, да обясниш накратко
а) да
б) не
* пояснение:
3.Докато учеше от вкъщи, промениха ли се учебните ти навици (подготовка на домашните, преглед на
взет материал и т.н.) и желание за учене? – моля, ако отбележиш отговор „да“, да обясниш накратко как
са се променили
а) да
б) не
*пояснение:
4.Усети ли промяна в желанието ти за общуване с другите докато учеше от вкъщи? – моля, ако
отбележиш отговор „да“, да обясниш накратко кое точно ти е липсвало и защо
а) да
б) не
*пояснение:
5.Ако можеш да избираш, каква форма на обучение би избрал/ла?
а) присъствена (в училище)
б) дистанционна (от вкъщи)
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Дългогодишната история, свързана с изучаването на проблема с рисковото поведение и нестихващият
интерес в наши дни, го правят важен предмет за изследване. Произтичащите загуби във всяка една област
от функционирането на индивида, като семейна среда, социална среда, работа, производство, както и
функционирането на служителите във високо рискови професии (авиация, медицина, полиция, пожарна,
атомни и електрически централи и др.), е друг съществен фактор, поради който изучаването на
механизмите на възникване и последващо развитие на рискови форми на поведение при отделни лица е
изключително важно и належащо. Изграждането на превантивни модели и програми за намаляване на
възможните прояви на рисково поведение на базата на обединени усилия от страна на експерти от
различни специалности, е изключително важен и значим за обществото процес. В последните години става
все по-ясно, че едни и същи социални и психологични фактори вероятно определят голям брой рискови
поведения и все повече се говори за множественост на рисковото поведение. Все още няма единна
теоретична рамка или концептуален модел, който да отговори на множеството въпроси, свързани с
рисковото поведение, неговите прояви и разновидности. Една част от теоретиците са строги
привърженици на ситуационната и средова обусловеност при рисково функциониращи лица, а други
постулират неговата генетична и личностно обусловена предиспозиция. Като цяло, засега, с цел най-пълно
характеризиране на този феномен, може да се твърди, че за появата му има многофакторно влияние, което
вероятно има определена свързаност при проявите на рисково поведение.
Рисково поведение, определение, прояви
Сюзан Мур и Елеонора Гълън определят рисковото поведение като „поведение, което включва
потенциални негативни последствия (или загуба), но е балансирано чрез възприемането на позитивни
последствия (или печалба)“ (Moore & Gullone, 1996: 347).
В по-обобщен смисъл, рисковото поведение е поведение, което може да застраши или заплаши живота
или здравето на индивида, както и поради действия или бездействия на същия индивид да застраши живота
или здравето на други индивиди.
Приема се, че рискът е многостранен феномен и различни теории обсъждат различни аспекти на
поемането на риск. По този начин е възможно също така дадена теория да бъде подкрепена емпирично,
докато друго изследване може да покаже предполагаемо противоречив ефект. Такива несъответствия
обаче могат да се дължат на различия в ситуациите, вида на поемането на риск, настроението на субектите
или дори личния модел на субектите. Поемането на риск е неизбежно поведение във всяка среда, която се
променя и по този начин създава известна степен на несигурност относно бъдещето. Поемането на риск е
било и е съществено поведение в човешката еволюция и следователно притежава най-вероятно
физиологично и генетично предразположение и вътрешен механизъм за възнаграждение (Moore & Gullone,
1996).
Физиологичната предразположеност, която се проявява при свързани с риска личности, не е
единственият или дори най-важният аспект на поемането на риск, както показват проучванията, които
доказват важността на ситуационните променливи, както при оформянето, така и при възнаграждаването
при рисковото поведение. Поемането на риск зависи от опита с риска, а именно от физиологичните
реакции, емоционалните преживявания и когнитивните оценки, както и тяхната интерактивна обратна
връзка. По този начин поемането на риск е концепция, съчетаваща индивидуални, ситуационни,
физиологични, емоционални и когнитивни фактори, както и мисли и действия, всеки от които сам по себе
си е недостатъчен, за да опише точно цялостната концепция за поемане на риска. Поемането на риск може
да е основано на емоционална и биологична основа, поемането на риск се разглежда като биологично
задвижвано, несъзнавано и генетично програмирано (Trimpop, 1994). Въпреки че рискът може да бъде
изучаван и измерван с методите на различни науки, водещо е мнението, че рисковото поведение има
фундаментално субективна природа и се корени в личността.
Зависимостта при рисковото поведение
В някакъв момент в живота ни всички се ангажираме с рисково или неразумно поведение, което
дълбоко в себе си не е рационално. Може да залагаме на лотария, макар да знаем, че статистически
шансовете са очевидно срещу нас, или може импулсивно да правим покупки след получаване на
финансови средства. Отчасти е възможно да прибягваме към това поведение заради вълнуващо и временно
възнаграждаване, то може да ни позволи да забравим проблемите на живота за кратко време. Често
мислим, че можем да контролираме поведението си: позволяваме си от време на време снизхождение,
защото мислим за това като проява на дързост или награда за себе си. Все по-често се признава, че
определени поведения, като хазарта и пазаруването, имат потенциал да доведат до пристрастяване. Точно
както употребата на вещества като алкохола и наркотиците са възнаграждаващи и са навични, така и други
поведения имат такъв характер. Тези повтарящи се поведения продължават да съществуват, въпреки че
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човек изпитва негативни последици. В крайна сметка много хора откриват, че вече нямат никакъв
съзнателен контрол над поведението си. Поведенческите зависимости често са скрити от приятели,
семейство и партньори. Тежките зависимости от поведението могат значително да попречат на
способността на хората да функционират, независимо дали в лични взаимоотношения, работа или
финанси.
Зависимостта се изразява в постоянно поддържане на определено поведение, от което се очаква
удовлетворение, наслада или премахване на неразположение. Тя е състояние на подчиненост на даден
човек спрямо друг човек или предмет, вещество, ситуация. Определя се още като търсене на идентичност,
подкрепа, сигурност или разрешение на проблеми от външни на Аза фактори. В недалечното минало
зависимостта се е свързвала преди всичко със зависимост към наркотици и алкохол, но растящата
динамика и темп на живота, огромното социално, икономическо и нервно-психическо напрежение,
несигурността, рисковете и конкуренцията, са разширили значително сферите на зависимост.
Зависимостта може да се прояви под различна форма: наркотична, лекарствена, алкохолна, сексуална,
хазартна. Може също да приеме облика на разнообразни мании: клептомания, киномания, меломания,
пиромания, еротомания, нимфомания, суицидомания. Форма на зависимост се явява също зависимостта
по отношение на сектите. Ерата на технологичния прогрес поражда абсолютно нови форми на зависимост:
телевизионна зависимост (телемания, видеомания), компютърна зависимост (интернет зависимост,
киберсекс зависимост, компютърна мания, хакери и пр.), телефонна зависимост (най-често е свързана с
телефоните за информация, телефонен тероризъм) и други.
Тези зависимости още не са отразени в съвременните класификатори на болестите и предстои тяхното
изследване, описание, търсене на методи за профилактика и терапия. Сред психичните и социални
отражения на зависимостта особено важно място заемат личностни и поведенчески промени, които
очертават следния социално-психически портрет на зависимия човек: прогресивно отпадане и загуба на
алтернативни интереси или удоволствия за сметка на пристрастяващо поведение и равнодушие към
средата, апатия, социално отдръпване и затваряне, самоизолация, намалена приспособителна способност
(адаптивност), несигурност в себе си и склонност към самооправдания, нарушена самокритичност, упадък
на нравствените и морални норми на поведение, освобождаване от задръжки, непредсказуемост и регресия
в поведението, склонност към престъпления, депривация, склонност към самоубийство, влошаване
резултатите в учебната или трудова дейност, спадане на социалния статус (загуба на приятели и познати,
снижаване на социалното равнище, общуване с хора от по-нисък социален слой), безсъние, занемареност,
възбуда и агресия във всичките й форми (особено ярко е изразена вербалната агресия), нарастване на
социално-психическата несигурност, стесняване на целите и перспективите, нарушаване на волевата
активност, доминиране на мрачно отношение към миналото, подчертан песимизъм към настоящето и
бъдещето.
Зависимата личност (dependent personality) предполага пасивно позволяване на други да поемат пълна
отговорност за собствените значими жизнени цели и дейности – характеристика, която може да се
проследи до липсата на самоувереност и до съмнения по отношение на независимо функциониране на
човека. Характерни черти в поведението на зависимите личности са готовността да подчиняват
собствените потребности на потребностите на значими хора, от които зависят; избягване необходимостта
да се поемат независими роли, при които човек разчита на себе си; самоомаловажаване, липса на
инициативност; притеснително „залепване“ за подкрепящите ги хора; нерешителност, слаба воля, лесно
могат да бъдат „примамени“ от другите хора; пацифистки темперамент (избягват социалното напрежение
и междуличностните конфликти, хрисими, несъревноваващи се); междуличностно подчинение (нуждае се
от по-силна, грижовна фигура, без която се чувства тревожно безпомощен; често се примирява; склонен е
на саможертва); неадекватен Аз-образ (възприема себе си като слаб, неефективен; проявява липса на
увереност, като омаловажава собствените си способности и компетентности); дефицит на инициатива
(предпочита да е подчинен, избягва събития) предимно пасивен жизнен стил.
Зависимостите могат най-общо да се разделят на три групи: зависимост от психоактивно вещество,
променящо настроението (алкохол, наркотици, лекарства; зависимост от поведение и ритуали (хазарт,
компулсивно пазаруване, риск, парични заеми); зависимости, които са бягство в нереалния свят на
фантазиите (компулсивно мечтателство, телевизия и масмедии, компютърни игри, литература – хай-често
научна фантастика и т. н).
Към развитие на зависимост предразполагат следните социално-психологически, социокултурни
аспекти на човешкото поведение и личностни характеристики: склонност към импулсивни постъпки,
силна ранимост, слаба издръжливост; ограничено понасяне на фрустрация, склонност към прикриване и
омаловажаване, надценяване на собствените способности и възможности, ниска продуктивност и
изисквания към себе си, ангажиране само при собствен интерес, отсъствие на чувство за задълженост и
отговорност, ограничена готовност за справяне с неизбежното, склонност към бягство от
действителността, неспособност за устойчиви междуличностни връзки, липса на целенасочено планиране
на живота, наличие на съществени проблеми със смисъла на живота, изолираност от общността
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(асоциалност, дезинтеграция, социална изолация), нарушена идентификация. Личността е решаващият
фактор дали ще настъпи зависимост, или не. Психически устойчивите личности стават по-бавно зависими
от психически неустойчивите (лабилните). Децата и младежите стават по-лесно зависими в сравнение с
по-възрастните и по-зрелите. Социалната среда е също фактор, като особено силно влияние оказва
наличието на зависими личности, самоубийствени постъпки, психопатии в рода или близкото социално
обкръжение. Социокултурни фактори са нагласите за употреба на дрога при определени групи професии,
религия, социално положение. Сред младежите особено силна роля играят модата и подражанието.
Традицията като фактор е свързана с професията, културата, семейството, социалното обкръжение.
Зависимостта е съществен психичен проблем, както за отделната личност, така и за обществото. В
основата на зависимостите стои процесът на привикване, който по своята същност е биологичен процес и
представлява устойчиво намаляване и отпадане на реакция спрямо определен периодичен, повтарящ се
или постоянен стимул (дразнител) и превръщането му в обичаен и даже необходим за личността. При
зависимостите се изпитва необходимост за подлагане на въздействието на стимула и необходимост да се
извършват определените действия за неговото осъществяване. Тази необходимост може да стане
императивна и въпросното лице да страда при липсата на определения стимул (дразнител). Стимулът е
обсебващ и завладява изцяло личността. Зависимостите се считат за компенсаторно поведение, форми на
психическа защита и неадекватни реакции спрямо ситуациите от живота. Причините за появата на
зависимостите могат да са най-различни, но най-често те са в резултат на нарушения на личностни
структури, проява на вътрешно личностни деформации, неудовлетворени потребности, дезадаптация и др.
Теории, свързани с употребата на вещества и рисковото поведение
Началото на рисковото поведение и в частност на употребата на субстанции – тютюнопушене, употреба
на алкохол и наркотици, се поставя в юношеска възраст, като колкото по-ранна е инициацията, толкова
по-голяма е вероятността за развитие на злоупотреба и зависимост в периода на зрелостта. Изучаването на
социалните влияния, формиращи поведенческите избори на юношите води до създаването на множество
обяснителни теории и теоретични модели, но в тази насока все още липсва общоприето разбиране. Сред
най-влиятелните теории са теориите за социалното детерминиране, теорията за социалното учене и
теориите за ролята на личността. Според теориите за социалното детерминиране, човек има естествена
нужда да бъде интегриран в своята социална среда и това го мотивира да се държи конвенционално, да
изпитва привързаност към определени хора в нея, да се сравнява с другите и да се стреми да се
позиционира в социалните мрежи. Според теориите за ролята на личността, човек притежава
интраперсонални характеристики, които определят неговите потребности и реакции на средата, той е
способен да мисли и да избира полезни за него начини на действие. Според теорията за социалното учене,
индивидът заучава безусловно наблюдаваните от него поведенчески модели (Akers, 1985), като ги имитира
(копира), или допълва копирането с преценка за собствената си компетентност да се справи с поведението
(Bandura, 1977).
В последните години става все по-ясно, че едни и същи социални и психологични фактори вероятно
определят голям брой рискови поведения и все повече се говори и за ключово за ефективността на здравнопромотивните стратегии изясняване на детерминантите на рисковото поведение. Заболяванията,
причинени от множествено рисково поведение, са едни от водещите причини за преждевременна смърт и
инвалидност в световен мащаб. Множественото рисково поведение е и сред основните причини за
субективното чувство за влошаване на здравето, дори когато все още липсва болестен процес (Чамова,
2016).
Може да се разгледа моделът Айзен за т. нар. „планирано поведение“ (Ajzen, 1991). Теорията за
планираното поведение (Theory of Planned Behavior – TPB) е един от най-популярните модели за
разбирането и предсказването на човешкото поведение. Основен принцип в тази теория е, че найнепосредственият предиктор за дадено действие е намерението за извършването му. Най-общо
намерението може да се дефинира като планове и организация за постигане на съответните цели. От своя
страна, намерението се формира под влиянието на три основни фактора.
Първият включва поведенческите убеждения, които произтичат от възприятията на индивида за
позитивните и негативните последствия от извършването на съответното действие. Като обобщение,
формира се позитивна или негативна нагласа (атитюд).
Вторият фактор е свързан с възприятията на субекта за очакванията и моделите на поведение на
значимите хора и групи от референтното обкръжение, като се отчита и мотивацията на дадения индивид
да се съгласява и съобразява с това обкръжение. От тук произтичат нормативните убеждения. Те също се
актуализират и определят равнището на възприетия социален натиск или т. нар. „субективна норма” за
извършването на даденото действие.
Третият фактор са убежденията за контрол. Те включват възприятията на индивида за наличните
условия, които могат да повлияят върху възможностите на субекта да извърши съответното действие.

113

Рискът предполага наличието на заплаха и на потенциална вреда, но не се свежда до тях. Много
опасности (заплахи) остават просто възможности или дадености, но не се превръщат в рискови ситуации
за конкретния индивид. Основното изискване тези заплахи да станат елемент на рисковата ситуация е
индивидът да ги възприеме и оцени като такива, да е в рисковата ситуация, да направи избор между
различните възможности, да вземе решение и да предприеме действие (или бездействие). Ако една
ситуация не е осъзната като рискова и не е взето съответно решение за действие, тя си остава просто опасна
ситуация, която може да причини много вреди, но индивидът няма да се мобилизира и да реагира по
адекватен начин на опасността. Риск е, както изборът или отказът от избор (който също е избор), така и
съответно на избора поведение пред лицето на заплахата (опасността). Човек може да избере опасността
или не, може да предпочете едни или други действия като реакция на заплахата, може да се откаже от
действия, може да прецени опасността като несъществена, значима или безразлична и т.н. (Христова и
Маринова, 2008).
Рискът винаги е свързан с елементи на опасност и загуби за индивида и/или за неговата дейност (Yates
& Stone, 1992). Дейността в опасни ситуации поражда повишена психическа напрегнатост пред заплахата
от неблагоприятни фактори и последици (Русинова, 1992).
В съвременните психологически теории доминира представата, че определени черти на личността
играят детерминираща роля при възприемането и привлекателността на риска за различните хора. Като
относително постоянни, съществени характеристики на личността, се очаква те да обяснят правилността
на човешкото поведение. За целта изследователите конструират експерименти, в които се поставят на
изпитание определени черти на личността и които в последствие могат да служат като критерии за
предсказване на рисково поведение. Така става възможно построяването на психологически профили на
субектите, склонни към поемане на риск (Zuckerman, 1994, 1997; Roberti, 2004).
Зукерман създава скала за измерване на личностната диспозиция „търсене на усещания” (SensationSeeking Scale – SSS-V) като инструмент за оценка на индивидуалните различия при поемане на рисково
поведение (Zuckerman, 1997). Скалата е адаптирана на български (Петров, 2016). Зукерман дефинира
търсенето на усещания като „черта на личността, детерминирана от стремеж към различни, нови, сложни
и интензивни преживявания, опит и готовност заради това да се поемат физически, социални, юридически
и финансови рискове” (Zuckerman, 2008: 49). В психологическата литература обикновено тази черта се
разглежда като устойчива тенденция в личността, обусловена от генетични, биологични,
психофизиологични и социални фактори. Търсещите усещания индивиди проявяват тенденция да се
ангажират с дейности, предоставящи силна стимулация на техните усещания (Roberti, 2004). Според
Зукерман търсещите усещания притежават склонност към риск и проявяват интерес към периодично
стресогенни професии – пилоти, авиодиспечери, борсови посредници, работа в бърза помощ или с
натоварени социални контакти (Zuckerman, 1997). Те са неудовлетворени от скуката, рутината,
повтарящите се дейности, в които няма социални взаимодействия, предизвикателства или сменящи се
дейности. Авторите отдават голямо значение на емоционалния компонент в перцепцията на риска, при
това толкова по-изразен, колкото по-висока е степента на поетия риск. (Танева, 2012).
Характерни личностни черти, намаляващи склонността към рисково поведение
Проведеното изследване повтаря твърденията за множествена проява на рисковото поведение, като над
40% от изследваните са посочили едновременната проява на две и повече форми на рисково поведение. На
базата на проведеното изследване може да се приеме, че няма съществена разлика, която да диференцира
рисковото поведение от потребността от външни стимули или потребност от търсене на усещания, но
личностни черти като екстраверсия, съвестност и ниски стойности на алекситимия се оказват важен
индикатор за намаляване на склонността към рисково и зависимо поведение.
Емпирично изследване. Методи на изследването
Конструирана е батерия от три психологични теста и анкета, целящи измерването на различни
личностни характеристики, които могат да очертаят важни и значими корелации между отделните
личностни черти, на базата на които да се прогнозира проявата на завишена склонност към рискови форми
на поведение. Анкетата следва да даде яснота относно проявите на рисково поведение детерминирано от
средата и кои са най-често проявяваните рискови поведения. Изследването е проведено в няколко военни
формирования, като общият брой е 62 изследвани лица, на възраст 20 – 60 г., 44 мъже и 18 жени. В
изследването не са включени данни относно произхода, ранното детство, юношеското развитие и
родителските модели на изследваните лица. Съдържанието на батерията е следното:
1. Метод за оценка на психична неустойчивост и търсене на усещания (Радославова, Величков, 2005).
Въпросникът е съставен от 79 твърдения, които се оценяват по 5-степенна ликертова скала – изобщо не се
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отнася за мен, рядко се отнася за мен, понякога се отнася за мен, често се отнася за мен, напълно се отнася
за мен. Трите фактора, които отчита, са: търсене на усещания, функционална импулсивност и
дисфункционална импулсивност. Скалата за търсене на усещания е разработена върху скалата на Марвин
Зукерман. Функционалната импулсивност е определена като бърза, макар и неточна реакция в ситуации,
в които тя е оптимална, а дисфункционалната импулсивност – като бързо, неточно изпълнение в ситуации,
в които тя не е оптимална. Функционалната импулсивност се свързва с чувството на ентусиазъм, смелост
и активност. Дисфункционалната импулсивност, от своя страна, се свързва с неорганизираност, тенденция
към игнориране на фактите и липса на постоянство (Dickman, 1990).
2. Скала за алекситимия на Торонто (TAS – 20: Toronto Alexithymia Scale-20). TAS-20 се състои от 20
айтема, които се оценяват по 5-степенна ликертова скала – изобщо не се отнася за мен, рядко се отнася за
мен, понякога се отнася за мен, често се отнася за мен, напълно се отнася за мен. Скалата е с двуфакторна
структура – (F1) трудности в идентифицирането на чувства, (F2) външно ориентирано мислене, която
съответства теоретично на конструкта алекситимия. Алекситимията в качеството си на специфична
личностна констелация от затруднения в емоционалната преработка и себерегулация се превръща в обект
на засилен изследователски и научен интерес, тъй като предоставя едно възможно обяснение за характера
на индивидуалните различия, наблюдавани в афективната сфера. Алекситимията започва да се разглежда
като един от възможните рискови фактори за развитие на множество психиатрични и медицински
заболявания, свързани с нарушения в афективната регулация. Ориентирано навън мислене се свързва с
хора, които са ориентирани към външния, а не към вътрешния си свят и емоциите си, това са хора, които
търсят по-малко усещания и преживявания (Попов, Пседерска, Пенева, Бозгунов, Василев, Неделчев и
Василева, 2016).
3. Петфакторна инвентаризация на личността (The Big-Five Inventory - BFI) на Оливър Джон и колектив
(John & Srivastava, 1999; John, Naumann & Soto, 2008). Въпросникът е съставен от 44 твърдения. От
изследваните лица се иска да прочетат твърденията и да преценят доколко са съгласни с тях, като започват
с израза „за себе си мисля, че (съм) …“ и завършват със съответното твърдение (например: „приказлив
човек“). Използва се 5-степенна ликертова скала за оценка от „изобщо не съм съгласен“ до „напълно съм
съгласен“. Отчитат се следните пет фактора: екстраверсия (общителност, настойчивост, енергичност,
търсене на вълнение, положителни емоции и ентусиазираност), съгласие (доверие, алтруизъм, скромност),
съвестност (компетентност, ефективност, подреденост, организираност, стремеж към постижения,
самодисциплинираност и разсъдливост), невротизъм (тревожност, напрегнатост, враждебност,
раздразнителност, депресивност, недоволство, срамежливост, импулсивност, мрачност, уязвимост и липса
на самоувереност) и откритост (креативност, любопитство, богато въображение, естетичност,
артистичност, широки интереси, чувствителност и възбудимост и нестандартност). На базата на
дългогодишните изследвания на връзката между личността и здравето и изследователски доказаните
значими връзки между измерваните личностни характеристики от петфакторната инвентаризация, до
голяма степен спомагат за изясняване на връзките между личността, здравното поведение, болестта и
смъртността през целия живот. Изключително ценен придиктор се явява измерването на съвестност, така
например при високи стойности на съвестност авторите посочват, че това е индикатор за добри
здравословни навици, високи здравни резултати и дълголетие. Докато ниски стойности на съвестност са
индикатор за вероятността за предприемане на рискови поведения, такива като пушене, злоупотреба с
психоактивни вещества и лоши навици за хранене и физическа активност. Високи нива на невротизъм
предсказват по-неуспешно справяне и по-лоши реакции към заболяване, отчасти защото за високо
невротичните индивиди е по-вероятно да зациклят в ситуациите, което повлиява негативно на менталното
им здраве и емоциите. Индивиди с висока екстраверсия имат налична повече социална подкрепа и близки
взаимоотношения, което е важно за справяне със заболяване. Дименсиите от петфакторната
инвентаризация също така са релевантни към социалните поведения и опит. Така например юноши с
високи нива на невротизъм, ниска съвестност и ниски нива на екстраверсия се очаква да имат слаба
свързаност с родителите си. Екстраверсия, съвестност и ниски нива на невротизъм предсказват добри
взаимоотношения с другите, удовлетвореност и рядко участие в конфликти, отсъствие на злоупотреба и
психически разпад. Също така екстраверсията предсказва добри постижения и при двата пола. Високите
нива на невротизъм спрямо нормите за мъже прогнозира нисък статус при мъжете. (Jonn et al., 2008).
Класическият въпросник за изследване на големите 5 фактора на личността NEO-PI-R на Робърт Макрий
и Пол Коста се ползва за изследване на пилоти от Военновъздушните сили на САЩ. Установените
стойности за петте фактора на личността служат като предиктори на поведението (Карева, 2012, с. 122).
NEO-PI-R на Робърт Макрий и Пол Коста е защитен с патентно право и ползването му е ограничено. BFI
на Оливър Джон и колектив е съвременен инструмент, който също изследва големите пет фактора на
личността и е със свободен достъп за некомерсиални цели.
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4. За целите на изследването е съставена анкета, съдържаща четири средови фактора, както следва:
фактори, произтичащи от семейната среда, от работната среда, от приятелската среда, компанията и
независимо от средовите фактори, като изследваните да посочват проява на едно или няколко рискови
поведения, които извършват вследствие влиянието на средата или по принцип считат характерни за себе
си. Към всяка от посочените ситуации са изброени различните проявления на рисково поведение и
респондентите следва да посочат, кои от тях са им присъщи. Възможно е да не отбележат нито една от
посочените форми на рисково поведение или да дадат друг отговор в свободна форма, който описва
характерното им поведение в дадените ситуации.
Резултати от емпиричното изследване
Резултати от стойностите от проверката за надеждност на отделните скали са представени в Таблица 1
.
Таблица 1. Резултати от проверката за надеждност [Table 1. Reliability test results]
Метод/ скала
Търсене на усещания
Функционална импулсивност
Дисфункционална импулсивност
Затруднено идентифициране на чувствата
Ориентирано навън мислене
Екстраверсия
Съгласие
Съвестност
Невротизъм
Откритост

Алфа на Кронбах
0,887
0,719
0,846
0,901
0,380
0,682
0,675
0,806
0,864
0,703

Коефициентът алфа на Кронбах показва стойности от много добри до отлични и е показател за
надеждността на проведеното изследване. Единствено при скалата „Ориентирано навън мислене“ се
отчита по-ниска стойност на коефициента алфа на Кронбах, което на този етап може да се обясни с малкия
брой изследвани лица.
С цел установяване наличието на взаимовръзки между отделните скали от психологичната тестова
батерия е направен корелационен анализ. Резултатите са представени в Таблица 2.
Стойностите на корелационния коефициент r на Пирсън, представени в таблицата, показват умерена
до силна статистически значима корелация между скалите от теста за оценка на психична неустойчивост
и търсене на усещания, като функционалната и дисфункционалната импулсивност са в статически значима
корелация с личностната черта търсене на усещания. Интересен е фактът, че между скалата за търсене на
усещания и скалите от другите тестови методики, не се установява статистически значима корелационна
връзка, което затруднява използването на личностната черта търсене на усещания, като индикатор или
връзка с други личностни черти и характеристики.
Затрудненото идентифициране на чувствата показва отрицателна корелационна връзка с
функционалната импулсивност и положителна корелационна връзка с дисфункционалната импулсивност,
което дава възможност да се предполага, че високите стойности за алекситимия ще предсказват наличие
на дисфункционална импулсивност при изследваните лица, което ще ги прави по-малко надеждни за
справяне с предизвикателствата на армейската среда.
Ориентирано навън мислене е подскала от теста за измерване на алекситимия и при нея се констатират
същите корелационни зависимости с функционалната и дисфункционалната импулсивност, което поставя
въпроса дали е отделна скала от инструментариума или се касае за една обща подскала – алекситимия.
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Търсене на
усещания
Функционал-на
импулсив-ност
Дисфункционална импулсивност
TAS Затруднено идентифициране
TAS Ориентирано навън
мислене
Екстраверсия

Съгласие

Съвестност

Невротизъм

Откритост

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

Откритост

Невротизъм

Съвестност

Съгласие

Екстраверсия

TAS Ориентирано навън
мислене

TAS Затруднено идентифициране

Дисфункционална импулсивност

Търсене на
усещания

Функционал-на
импулсив-ност

Таблица 2. Резултати от корелационен анализ на параметричните методи [Table 2. Correlation analysis
results]

1
62
,450**
,000
62
,578**
,000
62
,098
,450
62
-,039
,763
62
,033
,802
62
-,068
,597
62
-,096
,456
62
,073
,573
62
,206
,109
62

1
62
-,149
,249
62
-,438**
,000
62
-,356**
,005
62
,446**
,000
62
,047
,718
62
,337**
,007
62
-,389**
,002
62
,385**
,002
62

1
62
,549**
,000
62
,263*
,039
62
-,243
,057
62
-,294*
,021
62
-,481**
,000
62
,448**
,000
62
-,218
,089
62

1
62
,487**
,000
62
-,585**
,000
62
-,274*
,031
62
-,444**
,000
62
,631**
,000
62
-,355**
,005
62

1
62
-,328**
,009
62
-,165
,199
62
-,362**
,004
62
,387**
,002
62
-,432**
,000
62

1
62
,270*
,034
62
,491**
,000
62
-,658**
,000
62
,332**
,008
62

1
62
,616**
,000
62
-,163
,205
62
,281*
,027
62

1
62
-,484**
,000
62
,302*
,017
62

1
62
-,238
,063
62

1
62

** Корелацията е значима за ниво 0,01 (двустр.); * Корелацията е значима за ниво 0,05 (двустр.)
r – Pearson Correlation; p – Sig. (2-tailed); N – численост на изследваната съвкупност

Високите стойности за екстраверсия корелират положително с функционалната импулсивност и
показват отрицателна корелационна връзка със скалите от въпросника за алекситимия, което повтаря
проведените изследвания от редица автори в това направление. Високите стойности по скалата за съгласие
показват отрицателна корелационна връзка със скалата за затруднено идентифициране на чувствата и
положителна корелационна връзка с екстраверсията. Високите стойности за съвестност колерират
положително с функционалната импулсивност, екстраверсията и съгласието, което дава възможност да се
използва за предсказване на желани модели на поведение при кандидати за рабата в армейска и авиационна
среда. Високите стойности за съвестност също така показват значима обратна корелация с
дисфункционалната импулсивност и алекситимия, което също има важен принос към прогнозиране на
евентуални прояви на рисково поведение при изследваните. Високите нива на невротизъм корелират
отрицателно с функционалната импулсивност, екстраверсията и съвестността, в съчетание с положителна
корелационна връзка с дисфункционалната импулсивност и скалите от алекситимия, което дава основание
за диагностичното му използване в процеса на подбор и рутинни психологични изследвания, като
придиктор на склонност към рисково поведение. Стойностите за откритост повтарят корелационната
зависимост, както при измерването на съвестност.
При анализа на резултатите от анкетата се констатира, че 40% от изследваните лица проявяват
склонност към рискови форми на поведение. Това включва импулсивни покупки, рисково шофиране и
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рисков секс или завишават приема на алкохол, цигари, кафе и храна, вследствие от факторите на
семейната, работната среда или в компания, докато само 15% от изследваните проявяват склонност към
различни рискови поведения, независимо от факторите на средата. На базата на получените резултати от
анкетата може да предполага, че до голяма степен проявите на рисково поведение се повлияват от средата.
На базата на анкетното проучване също така се диференцират най-разпространените форми на рисково
поведение в армейската среда, което помага за фокусирането на изследванията към конкретно показаните
форми на рисково поведение. Разбира се, не е за подценяване фактът, че при 15% от изследваните се
констатират прояви на рисково поведение без стимули от средата, което насочва вниманието на
изследователя към хипотезата, че при тях вероятно се касае за биологична, генетична и/или унаследена
предразположеност към рисково поведение.
Обсъждане
Търсенето на усещания показва значими корелационни връзки както с функционалната, така и с
дисфункционалната импулсивност, което може да се обясни с преживяването на удоволствия и търсения
ефект от страна на ендорфините, произведени от мозъчната система. Тази взаимовръзка не ни дава
основание да използваме търсенето на усещания като придиктор на рисковото поведение за армейска среда
и също така се обяснява с факта, че към такива професии се насочват лица с високи стойности по скалата
търсене на усещания.
В практически аспект получените корелационни зависимости между скалите от метода за оценка на
психична неустойчивост и търсене на усещания, скалата за алекситимия и петте фактора от BFI биха могли
да се използват за целите на подбора при кандидати за работа в авиационна среда и при провеждането на
регулярни психологически тествания в армейска среда. На базата на получените резултати от проведеното
изследване и направения корелационен анализ, съществено значение придобива фактът, че получените
резултати при параметричните методи повтарят получените резултати от авторите на съответните
методики.
Изследването позволява да считаме, че наличието на високи стойности при отделни личностни черти
позволяват да се направи прогноза за евентуални прояви на рисково поведение, както и да се предприемат
превантивни мерки и индивидуална работа с лицата, показали такива резултати.
Получените взаимовръзки между петте скали от Голямата петорка с показателите от функционалната
и дисфункционалната импулсивност, както и с TAS, ни дават основание да ги използваме като подходящ
инструментариум за диагностика на рисково поведение, съобразно с необходимостите. На този етап може
да се заключи, че средовите фактори оказват съществено влияние върху проявата на различните типове
рискови поведения, но не са единственият фактор, влияещ на лицата за развитие на различни видове
рисково поведение.
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