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,,СБОРНИК  ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади 
изследователи в социалните науки” e рецензирано електронно академично издание 
със свободен достъп, в което се приемат оригинални научни статии в областта на 
социалните науки.  Докторанти и млади изследователи, участвали с научно 
съобщение в ежегодната школа, организирана от Департамент Психология на 
Института за изследване на населението и човека, могат да предложат своя доклад за 
публикуване в сборника.  

Цел и задачи 
Целта ни е да предоставим интелектуална платформа на младите учени от цяла  

България, да насърчим обсъждането на нови и значими въпроси, които ги  вълнуват, и 
развиването на уменията им за писане и представяне на научни текстове. Научното 
издание е поле за изява и ще фокусира академичния и обществения интерес към 
научните търсения на докторантите и младите изследователи. Така ще допринесем и 
за разширяване на  възможностите за развитие пред младите учени в полето на 
социалните науки и тяхното приложение.  Всички материали са на разположение на 
читателите без заплащане на абонаментни такси. 

Рецензионна политика 
Изпратените от участниците в школата материали за публикуване се 

проверяват от редакционния екип за съответствие с Изискванията за оформление на 
докладите от Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните 
науки. Докладите, при които са спазени тези изисквания, се изпращат за рецензиране. 
Рецензиите са анонимни.  В своя отзив рецензентите на изданието отразяват следното: 
 Доколко са спазени изискванията за оформление на следните елементи на 

ръкописа: резюме, ключови думи, таблици и фигури, и литература. 
 Каква е стойността на представения доклад (висока, средна или ниска) по 

отношение на: Значимост на темата; Оригиналност на изследването; 
Теоретичен обзор и обобщения;  Методологичен подход;  Експериментален 
дизайн (ако има); Качество на данните (ако има); Дискусия и изводи; 
Актуалност на ползваната литеартура. 

 Кратка характеристика в писмен вид, отразяваща качествата на доклада. 
 Препоръки към автора: препоръки към резюмето и ключовите думи и към 

основния текст на статията.  
 Препоръки към редколегията на списанието. Рецензентите могат  да 

препоръчат доклада да се приеме за публикуване ,,в този вид” или ,,с малки 
корекции”.  Докладите,  които рецензентите препоръчват за публикуване  ,,след 
съществена преработка”, преминават повторно рецензиране след направените 
от автора корекции. От публикуване отпадат всички подадени материали, за 
които рецензентите са дали препоръка ,,Да се отхвърли”. 

Приемането на ръкопис за публикуване в никакъв случай не означава, че 
редакционната колегия и/или издателят споделят гледната точка на автора. 
 Периодичност 

Организираната от Департамент Психология на Института за изследване на 
населението и човека Национална школа се провежда в края на всяка календарна 
година. Сборникът с доклади на участниците в школата излиза един път в годината и 
се публикува със свободен достъп на сайта на Института до края на месец юни на 
следващата календарна година. 
 Политика на свободен достъп (Open Access) 
 Научната поредица ,,СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за 

докторанти и млади изследователи в социалните науки” се придържа към 
утвърдените стандарти за публикуване на научни резултати, като предоставя 
незабавен и свободен достъп (Open  Access)  до съдържанието на всеки том. 
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
 

Имам честта и удоволствието да ви представя новата научна поредица на 
Института за изследване на населението и човека – СБОРНИК ДОКЛАДИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В 
СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ. Настоящият том, първи от тази поредица, включва 
доклади, представени на ХI Национална школа за докторанти и млади изследователи в 
социалните науки, която се проведе от 24 до 26 октомври 2019 г. в София и беше 
посветена на 150- годишнината на Българската академия на науките.  

Организацията на школата е дългогодишна иницитива на Департамент 
Психология към Института за изследване на населението и човека. Тя отразява 
нашето желание и стремеж да привличаме млади учени от цялата страна, за да 
могат те да споделят своите търсения и открития в областта на социалните науки, 
да ни разкажат с какви предизвикателства се срещат в научната си работа и как се 
справят с тях. Последната школа на тема: „СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ИНДИВИДА И ОБЩНОСТИТЕ“ привлече докторанти 
и млади учени от БАН, СУ ,,Св. Кл. Охридски", ПУ ,,П. Хилендарски", Нов български 
университет, ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий", ВСУ ,,Черноризец Храбър", както и от 
Военна Академия ,,Г.С. Раковски", Института по психология към МВР и 
Медицинските Университети в Пловдив и 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 − възрастова и педагогическа психология; 
психологията на развитието в детска и юношеска възраст; психологията на 
личността; консултативна, клинична и медицинска психология; трудова и 
организационна психология; военна психология; социална психология  и позитивна 
психология. Със свои разработки участваха и млади учени от други социални науки 
като логопедия, журналистика, право, социология, реторика, политология, 
демография и антропология. 

ХI НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ се проведе в годината, когато 
Българската академия на науките чества своята 150-годишнина. За нас Юбилеят 
беше колкото повод, толкова и подтик да осмислим насоките в развитието на 
собствената си изследователската работа, да се опрем на постигнатото и да 
погледнем напред към новите научни и практически предизвикателства, които ни 
очакват. Затова тази година станалата вече традиционна за Института за 
изследване на населението и човека Школа въведе нови елементи в програмата си, 
които събраха на едно място утвърдени учени и млади изследователи в дискусии върху 
настоящите практики и бъдещите тенденции в социалните науки. Така с акцент 
върху ученето от и чрез научното изследване стартира и новото десетилетие в 
провеждането на докторантската школа.  

Инициирането на специална научна поредица, която да публикува работите на 
младите учени, представени на Школата, е още една стъпка в тази насока. Стъпка, 
която разширява аудиторията на Школата и ще позволи обменът на идеи и интереси 
сред младото поколение изследователи в социалните науки да излезе извън времевите 
граници на самата Школа.  Създаването на отделна поредица, която да представя 
само материалите от Школата, привлича вниманието към младите учени, от една 
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страна, а от друга – им предоставя още една възможност за упражняване и развиване 
на уменията им за писане и представяне на научни текстове. Ще се постараем 
форумът за изява на докторанти и млади учени, какъвто е Школата, да намери 
своето продължение на страниците на сборника, който да се превърне в място за 
докладване на открития, споделяне на хипотези, дефиниране на проблеми и 
обобщаване на резултати в социалните науки. Новата поредица очертава и обособява 
поле на изява и фокусира академичния и обществния интерес към научните търсения 
на докторантите и младите изследователи. Така ще допринесем и за разширяване на 
възможностите за развитие пред младите учени в полето на социалните науки и 
тяхното приложение.  

Материалите в настоящето онлайн издание със свободен достъп - електронен 
сборник с ISSN 2683-0868 (Online) –  са включени в него след положителна рецензия. 
Том първи 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 пет глави, които представят гледните точки на 
различните дисциплини към социалните предизвикателства, пред които са изправени 
индивидите и общностите. Текстовете в глава първа генерират ново знание и по-
задълбочено разбиране на различни аспекти на индивидуалното функциониране, от 
субективното благополучие до психичното здраве. Глава втора обхваща работи, 
които разглеждат различни аспекти на работната среда, екипната дейност и 
управлението на организациите, както и техните ефекти върху индивида с важни 
практически измерения. Докладите в глава трета демонстрират разнообразни 
методи за изследване и осмисляне на актуалните миграционни процеси, демографски 
тенденции и променящи се социални взаимоотношения. Обединените в глава 
четвърта теоретични анализи и емпирични изследвания предлагат нови перспективи 
към нашите ценности и вярвания и тяхното развитие във времето. Включените в 
пета глава материали подлагат на дискусия развитието на детето и неговите 
контексти, проблемите на семейството и училището, както и нагласите и 
диспозициите на младите хора в университетите.  

От името на Редколегията на СБОРНИКА ДОКЛАДИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Ви 
пожелавам приятно четене на първия том от поредицата под заглавието 
„СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ИНДИВИДА И 
ОБЩНОСТИТЕ“! 
 
 

 
София, 30 април 2020 г. 

 
 

Проф. д-р  Катя Стойчева 
 
 
 

 



11 
 

 

АСПЕКТИ  НА  ИНДИВИДУАЛНОТО  ФУНКЦИОНИРАНЕ 

 

СБОРНИК ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ  И  МЛАДИ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ  В  СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общността 

ISSN 2683-0868 (Online) 

Том 1, юни 2020, 11-19 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf;  E-mail: skola-iphs@abv.bg 

 

 

 

 

СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ  

И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ  

В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 
 
 
Цвeтелина  МАКАВЕЕВА 

 
 

Докторант  

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

България, София, 1504, бул. „Цар Освободител” 15 

 

Е-mail: tsvetelinamakaveeva@gmail.com 

 

 

 

РЕЗЮМЕ. Една от най-важните задачи на развитието през периода на 

юношеството е процесът на формиране на идентичност и отделяне от значимите други. 

Оптималното психично функциониране, операционализирано в настоящото изследване чрез 

субективното благополучие, е от съществено значение за правилното протичане на този процес. 

Целта на настоящото изследване е да се анализират взаимовръзките между процеса сепарация-

индивидуация и субективното благополучие. Изследвани са 439 юноши от 14 до 18-годишна възраст (9-

11 клас). За измерването са използвани Въпросник за сепарация-индивидуация в юношеска възраст 

(SITA) и скалите Самооценка, Положителна нагласа към живота, Депресивно настроение и Суицидна 

идеацияот Въпросника за субективно благополучие и взаимоотношения. Резултатите показват наличие 

на статистически значими различия по пол по отношение на всички скали от SITA без Чувство за 

свръхнадзор и контрол и Здравословно отделяне. Според корелационните анализи единствено скалата 

Вплетеност с учителя от SITA няма връзка с компонентите на субективното благополучие. 

Проведените регресионни анализи показват, че скалите Нарцисизъм и Очакване на отхвърляне от SITA 

са значими предиктори по отношение на всички изследвани променливи. Най-висока обяснена вариация 

от ССБВО има скалата Самооценка, следвана от общия индекс на субективното благополучие.  

 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: сепарация-индивидуация; юношество; субективно благополучие. 
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ABSTRACT. One of the most important developmental tasks during adolescence is the 

process of identity formation and separation fromsignificant others.Optimal mental functioning, 

operationalizedin the present study as subjective well-being, is essential for the proper courseof this process. 

The aim of this study is to examine the relationships between the separation-individuation process and subjective 

well-being. Data were obtained from 439 adolescents aged 14 to 18 years (grades 9-11). The instruments used 

include the Separation-Individuation Test of Adolescence (SITA)and the scales Self-Esteem, Positive Attitude to 

Life, Depressive Mood and Suicide Ideation from the Adolescent Subjective Well-being and Relationships Scale 

(ASWRS).The results indicate statistically significant gender differences in all SITA subscales without 

Engulfment Anxiety and Healthy Separation.According to correlation analyses, only the Teacher Enmeshment 

scale from SITA does not have any relationship to the components of subjective well-being. The regression 

analyses show that the Narcissism and Rejection Expectancy scales from SITA are significant predictors of all 

examined variables. The highest explained variance from ASWRS has the Self-Esteem scale, followed by the 

Subjective Well-Being Index. 
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Постановка на проблема 

Темата за формирането на собствена идентичност, е обект на голям изследователски интерес 

през последните десетилетия и обхваща множество аспекти – интрапсихичната диференциация на детето 

от значимия друг в ранна възраст; процесите на инициация при различни племена, психичното и 

физическо отделяне от родителите през юношеството. Придобиването на усещане за собствено Аз може 

да повлияе на някои аспекти на функционирането през различните възрастови периоди. Важна роля сред 

тези аспекти играе благополучието, което от своя страна, предсказва бъдещи академични резултати 

(Suldo et. al., 2011), благополучието на съучениците в класа (King&Datu, 2017), дори ангажираността в 

работата (Anitha, 2014). Затова е необходимо да се изследва какво влияние оказва процесът на 

придобиване на собствена идентичност върху субективното благополучие, което настоящото изследване 

си поставя като основна задача.  

Юношеството е значим период на множество емоционални, социални и афективни промени. 

Една от най-важните развитийни задачи за този период, е психологическото отделяне от родителите при 

едновременно запазване на свързаността с тях. Терминът „сепарация-индивидуация“ в тесен смисъл се 

отнася до специфичните предизвикателства на ранното детство и юношеството (Weiner & Craighead, 

2010) и произхожда от теорията за обектните отношения. Различни психоаналитични теории 

задълбочено разглеждат проблема (Уиникът, Боулби, Фройд, Ейнсуърт – за обзор вж. например Wood, 

1999), но настоящото изследване ще се ограничи с представяне на някои основни параметри на процеса 

на сепарация-индивидуация и връзката им със субективното благополучие.  

Маргарет Малер (Mahler et. al., 1975) изследва конструкта „сепарация-индивидуация“  като 

процес, протичащ в ранното детство. В този контекст сепарацията се разглежда като осъзнаване, че 

майката е различен обект и включва интернализация на нейния образ. Последното позволява 

физическото отделяне на детето от майката. Индивидуацията, от друга страна, се отнася до нарастващото 

опознаване на детето на собствените личностови характеристики (Koepke & Denissen 2012).  

Питър Блос (Blos, 1967) открива прилики с описания от Малер процес в периода на 

юношеството. Основните сходства, според него, са свързани със силна необходимост от промяна във 

връзка със съзряването, повишена уязвимост на личностните структури и последващо девиантно 

поведение при неуспешно минаване през съответния етап на развитието. Поради тази причина Блос 

възприема юношеската възраст като време, в което протича вторичен процес на сепарация-

индивидуация. През този период на психично реструктуриране юношата се освобождава от 

инфантилните обектни отношения с родителските образи и придобива усещане за собствена 

идентичност, извън рамките на семейната система. А. Барера и съавтори (Barrera et al., 2011) описват 

проблематиката, която може да възникне сред юноши, които не се справят успешно с тази развитийна 

задача: трудност в личностното, академично и емоционално приспособяване към университета; високи 

нива на депресивност и неуспехи в приспособяването към работни или интимни взаимоотношения (за 

подробен преглед вж. Barrera et. al., 2011). 

За успешното протичане на процеса сепарация-индивидуация в юношеска възраст, е необходимо 

оптимално психично функциониране, операционализирано в изследователската традиция като 

„субективно благополучие“. Този конструкт се дефинира като „когнитивните и емоционални оценки на 

човека за неговия живот“ и включва преживяване на високи равнища на приятни емоции и настроения, 

ниски равнища на негативни емоции и висока степен на удовлетвореност от живота (Diener et. al., 2002: 

187). В един свой обзор Динър (Diener, 1984) отбелязва три важни характеристики на субективното 

благополучие: 

1) То е отражение на личния опит и не се дефинира от обективни условия (здраве, богатство, 

комфорт) – макар и да има вероятност да оказват влияние, те не се разглеждат като необходим 

компонент на субективното благополучие; 

2) Субективното благополучие не е просто наличие на психично здраве (съответно: отсъствие на 

болест), а включва положителни аспекти на живота; 

3) Измерването му включва обобщена оценка на всички аспекти на човешкия живот, а не просто 

оценяване на удовлетвореността в различни области (работа, здраве, свободно време и др.). 

В изследователската традиция съществуват различни подходи за изследване на субективното 

благополучие. Детайлното им описание излиза извън рамките на настоящото изследване (за обзор по 

проблема вж. например Diener & Ryan, 2009), поради което обзорът се ограничава до кратко описание на 

два от подходите с цел разясняване на концептуализацията на оптималното психично функциониране в 

настоящия текст.  

Историята на хедонистичния подход, основан на разбирането, че благополучието се състои в 

преживяване на удоволствие/щастие, може да се проследи до древногръцката философия. 

Благополучието обаче не се свежда само до физическо удоволствие, а се определя от постигането на 

желаните от човека цели, като включва и съждения за добрите и лошите страни на живота (цит. по 

Калчев, 2011: 52). То включва три компонента: наличие на положителни емоции; отсъствие на 
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отрицателни емоции и чувство за удовлетвореност от живота. Първите два компонента се разглеждат 

като афективни, а третият изисква когнитивна оценка (Diener, 1984: 547). 

Евдемоничният подход също води началото си от древногръцката философия.  Той е основан на 

идеята за задоволяване на същностните човешки потребности от осъществяване на себе си и свързване сс 

другите.  Въз основа на анализ на различни психологически теории К. Риф разработва инструмент за 

оценка на психичното благополучие, който включва 6 компонента: приемане на себе си, положителни 

отношения с другите, автономия, овладяване на средата, цел в живота и личностен растеж (цит. по 

Калчев, 2011: 56). Райън и Диси (Ryan&Deci, 2008) създават теорията за самодетерминацията, която 

разглежда самоосъществяването като централен елемент на благополучието, но разграничава три базови 

психологически потребности: от автономия, компетентност и свързаност с другите, като тяхната 

ценност се променя в различните социални мрежи и култури. Разликата между теориите на Риф и на 

Райън и Диси се състои в това, че шестте измерения на Риф се разглеждат като компоненти на 

психичното благополучие, а в теорията за самодетерминацията задоволяването на базисните 

потребности, е предпоставка за наличието на психично благополучие (цит. по Калчев, 2011: 57). 

Използваният в изследването инструмент (Въпросник за субективно благополучие и 

взаимоотношения – ССБВО), е основан на модела на Гроб  (Grob et. al., 1996), който разграничава два 

аспекта на анализ на субективното благополучие при юношите – когнитивно ориентиран и афективно 

ориентиран.  В този смисъл благополучието в използвания въпросник следва да се разбира като следване 

на хедонистичния подход. От друга страна обаче, предположеният от него трикомпонентен модел не се 

възпроизвежда напълно, а включването на компонента Самооценка е параметър, оценяван 

отевдемоничния модел на благополучието. Ето защо следва да се отбележи, че ССБВО е метод, 

оценяващ както аспекти на хедонистичния подход, така и компоненти на евдемоничния (за по-детайлно 

описание на инструмента вж. Калчев, 2011: 52-63). 

Опитът за откриване на индикаторите за благополучие в юношеска възраст е във фокуса на 

различни изследвания в последните години. Работег-Сарич и Сакич (Raboteg-Saric&Sakic, 2014) 

откриват, че юношите с по-високи равнища на качество на приятелството описват себе си като по-

щастливи, по-удовлетворени от живота и с по-висока самооценка. Според изследване на Сулдо и колеги 

(Suldo et al., 2009)  възприетата подкрепа от учителите обяснява 16% от вариацията на субективното 

благополучие при юношите. Според Седикидес и колеги (Sedikides et. al., 2004) самооценката обяснява 

връзката между нарцисизма и психичното здраве.  

В светлината на подобни резултати може да се обоснове необходимостта от по-задълбочена 

проверка на влиянието на проявленията на процеса сепарация-индивидуация върху субективното 

благополучие. Именно такава цел си поставя настоящото изследване. В съответствие с предишни 

изследвания (вж.  например  Sedikides et. al., 2004) се прогнозира наличие на позитивна връзка на скалата 

Нарцисизъм с позитивните аспекти на субективното благополучие (Самооценка и Положителна нагласа 

към живота) и негативна – със скалите Депресивно настроение и Суицидна идеация.  Очаква се 

останалите скали от използвания инструмент също да имат връзка със скалите на субективното 

благополучие предвид неговата множествена детерминираност. 

 

Метод 

Изследвани лица 

Събрани са общо 439 протокола, като изследваните лица са на възраст между 14 и 18 години (x̄ = 

16,33, SD = 0,882).  Извадката включва ученици от 9-11 клас. От посочилите пол 433 изследвани лица 

44,3% са момчета, а 55,7% са момичета. 

 

Инструментариум 

Данните в настоящото изследване са получениот два самоописателни инструмента: Въпросник за 

сепарация-индивидуация в юношеска възраст (SITA, Levine & Saintonge, 1993) и Въпросник за 

субективно благополучие и взаимоотношения (Калчев, 2011). За целите на поставения изследователски 

въпрос ще бъдат представени резултатите само по трите скали, включващи се в компонента Субективно 

благополучиеот ССБВО. 

(1) Въпросникът за сепарация-индивидуация в юношеска възраст (SITA, Levine & Saintonge, 

1993) съдържа 85 айтема. Те са разпределени в девет субскали и изследват отношенията с връстници, 

родители и учители. Българският превод е извършен от П. Калчев, К. Ханчева, С. Колева и Ц. Макавеева, 

четири независими превода, обсъдени до достигане на съгласие.  Всяка от деветте скали е концептуално 

свързана с теорията за ранния процес на сепарация-индивидуация, описан от Малер и колеги (Mahler, 

1975). Вътрешната съгласуваност на въпросника (αна Кронбах) при изследването на Levine (1993) варира 

от 0,64 (за Здравословно отделяне) до 0,88 (за Нарцисизъм). Отговорите се дават с помощта на 5-

степенна Ликертова скала за съгласие (от 1 = „изцяло невярно“ до 5 = „напълно вярно“). Субскали и 
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примерни айтеми (в скоби след всеки примерен айтем е дадено равнището на вътрешна съгласуваност в 

настоящото изследване, измерено чрез αна Кронбах):  

1. Нарцисизъм (Practicing-Mirroring) – нарцистични стремежи; включва 15 айтема, „Дори и 

другите да не го казват, разбирам по погледа им, че ми се възхищават“. (α = 0,89). 

2. Отричане на зависимостта (Dependency Denial) – отричане на необходимостта от 

привързаност, 12 айтема, „Личните ми планове са по-важни от отношенията с другите“. (α = 0,82). 

3. Вплетеност с учителя (Teacher Enmeshment) – стремеж към силна, интимна привързаност с 

учителя; 8 айтема, „Има учител, с когото бих споделил много лични неща, дори страхове и опасения“. (α 

= 0,84). 

4. Вплетеност с връстниците (Peer Enmeshment) – стремеж към силна привързаност с 

връстниците; 8 айтема, „Имам приятел, който ме познава толкова добре, че сякаш ми чете мислите“. 

(α = 0,76). 

5. Сепарационна тревожност (Separation Anxiety) – страх от загуба на емоционален и физически 

контакт със значимите други; 14 айтема, „Понякога си мисля колко хубаво е да си малко дете и някой 

друг да се грижи за теб“. (α = 0,71). 

6. Чувство за свръхнадзор и контрол (Engulfment Anxiety) – тревожност от „поглъщане“ от 

значимия друг; преживяване на интимността като задушаваща; 7 айтема, „Често ми се иска да се опълча 

срещу това, което родителите ми ме карат да правя.“ (α = 0,51). 

7. Вплетеност с обгрижващата фигура (Nurturance Enmeshment) – силна връзка с обгрижващата 

фигура; 8 айтема, „Самотно ми е, ако съм далеч от родителите си за по-дълго време“. (α = 0,68). 

8. Здравословно отделяне - гъвкав баланс между зависимост и борба за независимост (Healthy 

Separation) – способност за „здравословно“ отделяне от значимите други; 7 айтема, „Дори да съм много 

близък с някого, пак мога да бъда себе си“. (α = 0,49). 

9. Очакване на отхвърляне (Rejection Expectancy) – приемане на другите като груби, враждебни и 

емоционално недостъпни; 12 айтема, „Понякога ми се струва, че на родителите ми им се иска да не се 

бях раждал“. (α = 0,78). 

Вътрешната  съгласуваност (α на Кронбах) на компонентите може да се определи като 

приемлива и сходна с данните от оригиналното изследване с малки изключения. В частност резултатите 

по скалите Чувство за свръхнадзор и контрол и Здравословно отделяне показват стойности на α на 

Кронбах под 0,60 (съответно 0,51 и 0,49). Вероятна причина за това е ниското равнище на 

интеркорелации на някои от айтемите с останалите айтеми от съответните скали. Въпреки възможността 

за повишаване α на Кронбах при премахване на някои айтеми на този предварителен етап е предпочетен 

вариантът за работа с оригиналната версия на инструмента. 

(2) Въпросникът за субективно благополучие и взаимоотношения (ССБВО) е кратък 

самоописателен инструмент, конструиран и разработен от Пламен Калчев (2011). Той измерва три 

основни компонента – субективно благополучие, взаимоотношения с родителите и взаимоотношения с 

връстниците. В рамките на настоящото изследване се разглеждат резултатите от субскалите на 

компонента Субективно благополучие. Те са с високи равнища на вътрешна съгласуваност (α на 

Кронбах) както в оригиналното (Калчев, 2011: 136), така и в настоящото изследване (със стойности 

между 0,76 и 0,92).  

Компонентът Субективно благополучие включва следните скали:  

1. Самооценка – обща удовлетвореност от себе си, чувство за собствена ценност и чувство за 

компетентност/справяне. Включва 5 айтема с приемливо равнище на вътрешна съгласуваност. Високите 

балове индикират себеприемане и увереност в себе си, като скалата е с подчертана отрицателна 

асиметрия (наблюдава се натрупване към високите балове). Примерен айтем: „Захвана ли се с нещо, го 

правя по най-добрия начин“. 

2. Положителна нагласа към живота – удовлетвореност от личното битие, оптимизъм, 

положителни очаквания за бъдещето. Включва 5 айтема, като високите балове показват обща 

положителна нагласа към живота и убеждение, че животът се развива в правилна посока. Подобно на 

скалата  Самооценка,  честотното  разпределение е отрицателно асиметрично. Примерен айтем: „Радвам 

се на живота повече, отколкото другите хора“.  

3. Депресивно настроение- преживяване на тъга, анхедония, отчуждение и загуба на интерес, 

социално отдръпване. Акцентът в тази скала е върху емоционалните аспекти на проблема, като не 

включва когнитивните и соматичните признаци. Формира се от 8 айтема, като високите равнища се 

характеризират с потиснато настроение, скука, себеобезценяващи нагласи. Скалата има изразена 

положителна асиметрия. Примерен айтем: „Нищо не ми доставя истинска радост“.  

Трите посочени компонента формират общ показател за субективно благополучие, в който 

депресивното настроение се включва с обратен знак.  

Добавена е и скала от три айтема за суицидна идеация, която се разпределя с обратен знак към 

Субективно благополучие, но не се използва при изчисляването на общия показател. Вътрешната ѝ 
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съгласуваност (α на Кронбах) в оригиналното изследване е 0,90, а в настоящото изследване - 0,89. 

Примерен айтем: „Обземат ме мисли за самоубийство, от които не мога да се отърва.“ 

 
Резултати и обсъждане 

Описателна статистика на изследваните конструкти 

Дескриптивните характеристики (средна стойност и стандартно отклонение) по пол на 

субскалите на Въпросника за сепарация-индивидуация в юношеска възраст (SITA) са представени в табл. 

1.  
Таблица 1. Дескриптивни характеристики субскалите на Въпросника за сепарация-индивидуация в юношеска възраст (SITA) в 
настоящото изследване, d на Коен, стойности на t-критерия и степен на значимост  

 

Table 1. Descriptive statistics of the SITA subscales in the current study, Cohen’sd, t-values and p-values 

 

Скали Пол x̄ SD t p d на Коен 

Чувство за свръхнадзор и контрол 
Момчета 

30,0699 6,31905 0,200 0,842 0,015 

Момичета 
30,1937 6,30369 

Нарцисизъм 
Момчета 

32,1472 7,30523 3,316 0,001 0,338 

Момичета 
29,7778 6,67499 

Отричане на зависимостта 
Момчета 

20,8141 6,30048 2,061 0,040 0,207 

Момичета 
19,4942 6,40206 

Сепарационна тревожност 
Момчета 

27,5184 6,00249 6,884 0,000 0,690 

Момичета 
31,5048 5,53724 

Вплетеност с учителя 
Момчета 

24,3238 9,78102 4,043 0,000 0,395 

Момичета 
28,0327 8,95047 

Вплетеност с връстниците 
Момчета 

39,7067 6,53571 3,447 0,001 0,341 

Момичета 
41,9071 6,34549 

Вплетеност с обгрижващата фигура 
Момчета 

29,7514 6,91770 2,745 0,006 0,272 

Момичета 
31,6703 7,15086 

Здравословно отделяне 
Момчета 

41,6132 4,77081 1,874 0,062 0,184 

Момичета 
42,4702 4,50940 

Очакване на отхвърляне Момчета 
21,6806 

 

5,66872 
3,456 0,001 0,347 

Момичета 23,8428 6,72136 

* Забележка: Броят изследвани лица варира между 388 и 420 за различните променливи. 

 

Данните са представени чрез суровия бал като сума от включените в дадения показател айтеми. 

За сравнение на групите по пол са използвани t тестове за независими извадки, като са представени и 

равнищата на значимост за всяка променлива. За оценка на размера на ефекта е използван коефициентът 

d на Коен.  

Получените резултати показват значими различия в полза на момчетата по отношение на скалите 

Нарцисизъм и Отричане на зависимостта. От друга страна, момичетата показват по-високи резултати 

по скалите Сепарационна тревожност, Вплетеност с учителя, Вплетеност с връстниците, 

Вплетеност с обгрижващата фигура и Очакване на отхвърляне. 

Оценката на размера на ефекта с помощта на d на Коен очаквано показва най-високи стойности 

за скалата Сепарационна тревожност (размер на ефекта d = 0,690). Останалите статистически значими 

различия по пол са смалък размер (0,207 – 0,395). 

 

Връзки на конструкта сепарация-индивидуация със субективното благополучие 

Резултатите от корелационните анализи на скалите Суицидна идеация, Самооценка, 

Положителна нагласа към живота, Депресивно настроение и общия показател Субективно 

благополучиесъс скалите от SITA са представени в табл. 2.  
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Таблица 2. Корелации (r на Пирсън) на скалите от SITA със Суицидна идеация и субскалите, формиращи компонента Субективно 
благополучие от ССБВО (N = 284) 

 

Table 2. Correlations (Pearson’sr) between the SITA subscales, Suicide Ideation and the subscales from the Subjective Well-Being Index 
from ASWRS, N = 284] 

 

 Самооценка 
Суицидна 

идеация 

Положителна 

нагласа към живота 

Депресивно 

настроение 
СБ - общо 

Чувство за свръхнадзор и 

контрол 
0,080 0,145* -0,011 0,160** -0,058 

Нарцисизъм 0,690** -0,336** 0,585** -0,502** 0,644** 

Отричане на зависимостта -0,152* 0,185** -0,152* 0,353** -0,271** 

Сепарационна тревожност -0,317** 0,201** -0,321** 0,295** -0,344** 

Вплетеност с учителя 0,019 0,020 -0,018 -0,037 0,019 

Вплетеност с връстниците 0,167** -0,101 0,134* -0,212** 0,200** 

Вплетеност с обгрижващата 

фигура 
0,116 -0,159** 0,108 -0,162** 0,150* 

Здравословно отделяне 0,148* -0,152* 0,102 -0,110 0,132* 

Очакване на отхвърляне -0,286** 0,377** -0,305** 0,494** -0,429** 

Забележки: а) с получерен шрифт са отбелязани статистически значимите стойности; 

б) * p< 0,05, ** p< 0,01. 

 

 

 

 

Според резултатите от проведените корелационни анализи скалите Нарцисизъм, Отричане на 

зависимостта, Сепарационна тревожност и Очакване на отхвърляне корелират с всички измервани 

скали от ССБВО. Най-високи стойности на корелационния коефициент има скалата Нарцисизъм. 

Наблюдава се силна положителна връзка на тази скала със самооценката, положителната нагласа към 

живота и с общия показател на субективното благополучие. От друга страна, нарцисизмът негативно 

корелира със суицидната идеация и депресивното настроение. Скалите Отричане на зависимостта, 

Сепарационна тревожност и Очакване на отхвърляне корелират негативно със самооценката, 

положителната нагласа към живота и общия показател на субективното благополучие и позитивно – със 

суицидната идеация и депресивното настроение. Характерът на описаните връзки е в съответствие с 

цитираните резултати от предишни изследвания. Скалите Чувство за свръхнадзор и контрол, 

Вплетеност с връстниците, Вплетеност с обгрижващата фигура и Здравословно отделяне също имат 

статистически значими корелационни връзки с изследваните променливи, макар и те да са слаби (от r = 

0,132 до r = – 0,212).  Единствено скалата  Вплетеност с учителя от SITA няма връзка с компонентите на 

субективното благополучие. Подобен резултат е разбираем: учителят представлява важна фигура за 

външно валидиране на Аз-а в начална училищна възраст. Спецификата на юношеската възраст, 

включваща стремеж към индивидуалност и повишено равнище на близост с връстниците, насочва към 

по-незначителната му роля в придобиването на чувство за удовлетвореност от себе си и от живота.  

На следващ етап е проведен множествен регресионен анализ с цел идентифициране на 

комбинацията от значими предиктори на субективното благополучие. За целите на настоящото 

изследване е използван стъпковият метод. Неговата специфика е, че първоначално се въвежда най-

силният предиктор, след което при всяко добавяне на предиктор се проверява дали въведеният преди 

това предиктор/предиктори не са намалили своята статистическа значимост прекомерно, което да 

наложи да бъдат изключени от модела. Резултатите от множествения регресионен анализ подчертават 

ефектите на дименсиите на сепарация-индивидуация върху субективното благополучие. Те са 

представени в табл. 3. 
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Таблица 3. Ефекти на компонентите на скалите от SITA върху скалите за субективно благополучие и суицидна идеация (финални 

модели): стандартизирани регресионни коефициенти Beta и процент обяснена дисперсия (AdjustedR2)  

 

Table 3. Effects of the components of SITAs ubscales on the subscales from the Subjective Well-Being Index and Suicide Ideation from 

ASWRS (final models): standardized regression coefficients Beta and  % explained variance (Adjusted R2)] 

 
Независими 
променливи 

Зависими променливи 

Самооценка 
Суицидна 

идеация 

Положителна 
нагласа към 

живота 

Депресивно 

настроение 

Субективно 
благополучие - 

общо 

Чувство за свръхнадзор и 
контрол 

- - - 0,135** -0,122* 

Нарцисизъм 0,682** -0,287** 0,560** -0,497** 0,641** 

Отричане на зависимостта - - - 0,143** - 

Сепарационна тревожност -0,102* - -0,099* 0,102* - 

Вплетеност с учителя 0,127* - - - - 

Вплетеност с връстниците 0,121** - - - - 

Вплетеност с обгрижващата 

фигура 
- - 0,141** -0,098* - 

Здравословно отделяне 0,086* - - - - 

Очакване на отхвърляне -0,202** 0,372** -0,243** 0,432** -0,346** 

Adjusted R2 0,535 0,215 0,388 0,463 0,534 

F 58,429** 43,646** 49,282** 44,310** 109,402** 

Забележка: * p< 0,05, ** p< 0,01. 

 

Най-висок процент обяснена вариация има за скалата Самооценка (53,5%), която е множествено 

детерминирана (6 предиктора), както и за общия индекс на субективното благополучие – 53,4%.  

По отношение на скалата Самооценка  най-силно влияние оказва нарцисизмът (β = 0,682), 

следван от Очакване на отхвърляне (с негативен знак), Вплетеност с учителя, Вплетеност с 

връстниците, Сепарационна тревожност (с негативен знак) и Здравословно отделяне. Резултатите 

показват, че усещането за собствена значимост влияе позитивно на самооценката, както и близките 

отношения с учители и връстници. От друга страна, опасенията за емоционална недостъпност на 

значимите други понижават чувството за собствена ценност.  

Общият индекс на субективното благополучие също се обяснява добре от индикаторите на 

процеса сепарация-индивидуация, като при него има три предиктора. На първо място отново е скалата 

Нарцисизъм (β = 0,641). Останалите два предиктора – Очакване на отхвърляне (β = -0,246) и Чувство за 

свръхнадзор и контрол (β = -0,122) се включват с отрицателен знак. Получените резултати съответстват 

на теоретичните допускания.  

Разгледани поотделно, останалите субскали на субективното благополучие също се обясняват 

добре отдименсиите на сепарация-индивидуация – съответно 46,3% за Депресивно настроение (6 

предиктора) и 38,8% за Положителна нагласа към живота (4 предиктора). Данните за регресионните 

коефициенти са представени подробно в  табл.  3.  

Скалата Суицидна  идеацияима 21,5% обяснена вариация с предиктори Очакване на отхвърлянe, 

β = 0,372, p< 0,001 и Нарцисизъм (с обратен знак) – β = -0,287, p< 0,001. 

В съответствие с издигнатите хипотези скалата Нарцисизъм предсказва в най-голяма степен 

всички прояви на субективното благополучие. Скалата Очакване на отхвърляне също е значим 

предиктор по отношение на всички изследвани променливи. Нагласата, че значимите други са 

емоционално недостъпни, груби и враждебни води до повишаване на равнищата на депресивно 

настроение и суицидна идеация. Обратно, липсата на подобни опасения води до висока самооценка, 

удовлетвореност от собственото битие, оптимизъм и допринася за усещането за субективно 

благополучие.  

 

Заключение 

Една от основните развитийни задачи в юношеска възраст, е постигането на усещане за 

собствена идентичност и отделянето от значимите други. Настоящото изследване свидетелства за 

наличието на умерена статистически значима връзка между проявленията на този процес и субективното 

усещане за удовлетвореност от живота и от собствения Аз. Установява се, че нарцисизмът и очакването 

значимите други да отхвърлят юношата, играят важна роля при предсказването на субективното 

благополучие. Нарцисизмът се свързва с наличие на висока самооценка, положителна нагласа към 

живота и с по-висока степен на общия показател на субективното благополучие. Негативна  е връзката 

му с депресивното настроение и суицидната идеация. От друга страна, скалата Очакване на отхвърляне 

показва обратни на нарцисизма връзки с изследваните компоненти на субективното благополучие. 

Предиктивни възможности имат и други променливи – например Сепарационна тревожност, Чувство 
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за свръхнадзор и контрол, Отричане на зависимостта. Откриват се и статистически значими полови 

различия по отношение на повечето аспекти на процеса сепарация-индивидуация.  

В контекста на значимостта на изследваната тема следва да се отбележи, че множествената 

детерминираност на проявленията на субективното благополучие (особено на самооценката и 

депресивното настроение) изисква по-задълбочен анализ с по-голяма извадка, основа за който може да 

представлява настоящото изследване. Въпреки своя срезови характер, то представя откритите 

предиктивни възможности на Въпросника за сепарация-индивидуация в юношеска възраст и с това може 

да се превърне в отправна точка за бъдещи проучвания. Доближаването до разбирането на сложните 

процеси, протичащи в юношеска възраст, е от основно значение за осигуряване на оптималното 

психично и емоционално развитие, както и за адаптивната социализация на юношите в обществото.  
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РЕЗЮМЕ.  Личностните убеждения са конструкт, операционализиран на базата 

на дисфункционалните убеждения, асоциирани с личностовите разстройства от II-та ос на 

Диагностичния и статистически наръчник за психичните разстройства на Американската 

психиатрична асоциация (American Psychiatric Association 2000). Предполага се, че чрез личностните 

убеждения е възможно адекватно описание на личностовите разстройства, включително и на 

клиничната симптоматика. Предмет на оценка са 4 вида агресия, разграничени на базата на два 

параметъра: реактивна/проактивна и директна/релационна агресия. Връзките на личностните 

убеждения и видовете агресия са анализирани в рамките на корелационни връзки и регресионни модели. 

Възможностите на личностните убеждения да прогнозират проявите на агресия е обсъдена от гледна 

точка на спецификата на видовете агресия, като с най-добри обяснителни възможности е моделът за 

директната проактивна агресия (40,9 %); а с най-слаби: моделът за директна реактивна агресия 

(28%). 
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ABSTRACT. Personality beliefs are a construct based on the dysfunctional beliefs 

associated with Personality Disorders from the Second Axis of the Diagnostic and Statistical Manual on Mental 

Disorders (American Psychiatric Association 2000). The main assumption is that personality beliefs can 

adequately describe symptoms of Personality Disorder including clinical symptomatology. Four types of 

aggression differentiating on base of two parameters reactive/proactive and overt/ relational aggression are 

evaluated. Links between Personality Beliefs and types of aggression are analyzed via correlation and 

regression analyses. Opportunity of Personality Beliefs to predict aggressive behavior is discussed in terms of 

the specificity of the types of aggression, the best exploratory possibilities being the model for proactive overt 

aggression (40,9 % variance explained); with the weakest: the model for reactive overt aggression (28 %). 
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Постановка на проблема 

Когнитивните теории за личностовите разстройства (ЛР) акцентират върху ролята на базисните 

убеждения като организираща структура и ментална репрезентация, предшестваща обработката на 

информацията и повлияваща поведението. Въпросникът за личностни убеждения- кратка версия (The 

Personality Beliefs  Questionnaire – Short Form, PBQ-SF),  е създаден през 2007 г. от А. Бътлър,  А. Бек и Л. 

Коен  (Leite et al., 2012). Главната идея  е, че характеристиките на ЛР, основани върху клинична 

симптоматика, могат да бъдат заместени от специфичен набор от дисфункционални убеждения. В 

настоящото изследване въпросникът е представен с факторизацията на българската версия (Николова, 

2019). 

 

Предмет на изследването 

Предмет на настоящото изследване са ефектите, които личностните убеждения, като устойчиви 

модели на възприемане, мислене и отношение към себе си и другите, имат върху проявите на агресия. 

Когато оценяват агресията, повечето изследователи насочват вниманието си върху двете форми на 

агресия, т.е. изследват директна и релационна агресия, или оценяват факторите, които мотивират 

агресията, т.е. мерят реактивна и проактивна агресия, но не изследват и двата параметъра едновременно. 

Скалата за конфликти между връстниците (Peer Confli ct Scale, PCS; Marsee&Frick, 2007), е 

разработена с тази цел и е създадена въз основа на няколко съществуващи вече скали. Част от айтемите 

са преформулирани, за да се постигне съответствие между емпиричното описание на признаците на 

директната и релационната агресия с тези на реактивната и проактивна агресия.  

 

Хипотези 

Очаква се и 4-те типа агресивно поведение да корелират с личностните убеждения  от  Фактор 3  

(в  българската  версия на  Въпросник за личностни убеждения – кратка версия)  „Не ме е грижа за 

правилата“,  характерни за импулсивно-гневни,  обидчиви и хитри хора.  Реактивната  релационна 

агресия освен импулсивното реагиране, включва и увреждане на приятелските отношения на жертвата, 

което би било фокус и на хората с убеждения от Фактор 1 „Изключителен съм“, а проактивната 

релационна - предвид и нежеланието да се конфронтират открито би корелирала с  Фактор 2 „Другите за 

лоши“. Директната проактивна агресия - би имала връзки и с Фактор 1 „Изключителен съм“ предвид 

обмислеността на агресивното действие. 

 

Метод 

Изследвани лица 

Данните са получени от 320 лица. Извадката е относително балансирана по пол, като момчетата 

са 167 (52,2  %), момичетата 141 (44,1 %), а 12 (3,8 %), са лицата не посочили пол. Участниците в 

изследването са на възраст от 13 до 19 г., от 8. до 12. клас. Броят на изследваните лица с пълни 

протоколи варира по отделните променливи. 

 

Инструментариум 
За събирането на емпиричния материал са използвани две самооценъчни скали. 

 

Въпросник за личностни убеждения–кратка форма (PBQ-SF) (Butler et al., 2007)  

За оценка на структурата на PBQ-SF в български условия е направен анализ на главните 

компоненти,  а интерпретацията е направена по 9-факторния вариант (44,88 % обяснена дисперсия) 

(Николова, 2019). Въпросникът съдържа 65 твърдения, отговорите, на които се дават с помощта на 5-

степенна Ликъртова скала (от 1 – Изцяло невярно до 5 – Напълно вярно). Фактор 1 „Изключителен съм“ 

се формира от 7 айтема.Тук са групирани убеждения като „Редно е, другите да признаят колко съм 

специален.“; Фактор 2 „Другите са лоши“ (9 айтема) групира айтеми като „Хората крият истинските си 

намерения.“; във Фактор 3 „Не ме е грижа за правилата“ се разпределят 14 айтема,  например „Ако не 

командваш другите, теб ще те командват.“; Фактор 4  „Подценявам се“ (8 айтема) се състои от 

убеждения като „Не се справям така добре, както другите.“;Фактор 5 „Предпочитам самотата“ (6 

айтема) групира убеждения като „Чувствам се по-добре, когато съм сам.“; Фактор 6  „Уязвим съм“ (5 

айтема) е формиран от айтеми като „Ужасно е, ако хората ме пренебрегват“; Фактор 7 „Не търпя 

провал“ (6 айтема) обединява убеждения като „Детайлите са изключително важни.“; във Фактор 8 „Не 

понасям да съм зле“ (5 айтема) попадат айтеми като „Не понасям да се чувствам зле.“. 

 

Скала за конфликти между връстниците (PCS) (Marsee&Frick, 2007) 

Скалата съдържа общо 40 твърдения, на които се отговоря с помощта на 5-степенен Ликъртов 

формат и се формира от четири субскали: директна проактивна агресия (α на Кронбах в настоящото 



23 
 

изследване 0,869), например „Сбивал съм се, за да получа това, което искам.“; проактивна релационна 

агресия (α=0,860), например „Клюкарствам за другите, за да стана по-популярен.“; директна реактивна 

агресия (α=0,902), например „Ако някой ме засегне, налитам на бой.“ и  реактивна релационна агресия 

(α=0,839),  например „Ако някой ме разгневи, ще издам тайните му.“. Всяка от скалите съдържа 10 

айтема. Надеждността на общия показател α=0,956. 

 

Процедура 
Изследването е анонимно, в групов формат, в класните стаи на учениците, в рамките на един 

учебен час. 

 

Резултати  и  обсъждане 

Въпреки високата корелация между реактивната релационна и проактивната релационна агресия 

(в настоящото изследване (r=0,853), както и между директна реактивна и директна проактивна агресия 

(r=0, 770) и съвместната им проява при повечето агресивни индивиди, реактивната и проактивна агресия 

могат да бъдат разграничени.  Повечето изследвания сочат,  че реактивната и проактивна агресия нямат 

еднакво социално, академично, поведенческо и физиологично ниво на функциониране (Vitaro&Brendgen, 

2005). Корелациите между директна проактивна и реактивна релационна агресия (r=0,797) и между 

проактивна релационна и директна проактивна агресия (r=0,793) също са високи. В настоящото 

изследване високите корелации биха могли да се дължат и на използването на самооценъчни 

инструменти, както и на даването на социално желателни отговори, въпреки анонимния характер на 

изследването. 

 

Корелационен анализ 

Общите данните за PBQ-SF и PCS са получени върху 203 лица, но броят варира според 

наличните пълни протоколи. Данните за единичните корелации показват, че най-силни  корелациии с 

четирите подтипа агресивно поведение имат, в съответствие с изходните очаквания, личностните 

убеждения, обединени във Фактор 3 „Не ме е грижа за правилата“- директна реактивна: r=0,528, 

реактивна релационна: r= 0,558, директна проактивна: r= 0,634 и проактивна релационна агресия: r= 

0,512. Следващите по сила корелационни връзки са на Фактор 1 „Изключителен съм“. Незначими са 

връзките с Фактор 7 „Не търпя провал“. Вероятно това е свързано с праволинейността относно етика и 

ценности и контрол на преживяванията при хората с обсесивно-компулсивните личностни убеждения, 

което е в противоречие с използването на агресия, ако не засяга други техни черти (APA 2000). 

 

Регресионен анализ 

 
Таблица 1. Стандартизирани регресионни коефициенти  Beta и процент обяснена дисперсия (AdjustedR2) за ефекти на личностните 
убеждения върху компонентите на агресивност 

 

Table 1. Standardized regression coefficients Beta and percentage explained variance (Adjusted R2) for the PersonalityBelief’s effects on the 
components of aggression 

 

 Директна 

проактивна 

агресия 

Проактивна 

релационна 

агресия 

Директна реактивна 

агресия 

Реактивна релационна 

агресия 

Изключителен съм 0,205 0,265  0,230 

Не ме е грижа за правилата 0,500 0,347 0,440 0,353 

Не понасям да съм зле   -0,183  

% обяснена дисперсия 40,9 29,5 28 33,6 

 
Всичките видове агресия в изследването (табл.1.) се предвиждат от личностните убеждения, 

формиращи Фактор 3 „Не ме е грижа за правилата“. Те демонстрират поведенческия модел на 

противопоставянето на правилата,злонамереното интерпретиране на действията на другите, търсенето на 

автономност, както иидеята за грандиозност и липса на емпатия (Lyddon&Sherry, 2001). 

Директната проактивна, проактивната релационна и рективната релационна агресия се 

прогнозират по-слабо и от Фактор 1 “Изключителен съм”. Убедеността в личната уникалност, 

занижената оценка за другите и липсата на емпатия, заедно с желанието човек да е в центъра 

насъбитията (Lyddon&Sherry,  2001), води до атака към приятелските отношения (релационния 

параметър на агресията), като същевременно агресивните действия са и обмислени (проактивен 

параметър). 

Директната реактивна агресия се предвижда от базисните убеждения във  Фактор 3 „Не ме е 

грижа за правилата“и от ниско равнищена убеждения във Фактор 8 „Не понасям да съм зле“.Те са 

свързани с желание за избягване на неприятните ситуации и неспособността да сеуправляват негативни 

чувства (Leiteetal.,  2012),  което може да обясни неучастието в агресивни действия. 
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Заключение 

Получените резултати свидетелстват за възможността личностните убеждения като конструкт, 

операционализиран на базата на дисфункционалните убеждения, асоциирани с ЛР от II-та Ос на DSM-

IV-TR (APA2000) (измервани с PBQ-SF) да прогнозират проявите на агресия,  разграничени на базата на 

два параметъра: реактивна/ проактивна и директна/ релационна.  

Инструментите биха дали възможност за по-задълбочено вникване в етиологията и за превенция 

на проявите на агресия катоскрининговите изследвания могат да послужат за целите на 

психологическото консултиране в училищата. 

Получените резултати отразяват началния етап на изследването и е необходимо да бъдат 

валидирани върху по-голяма извадка.  

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES 

 
1. Николова, В. (2019). Личностни убеждения и агресия в юношеска възраст. Приложна психология и социална практика. 

XVIII МНК, УИ ВСУ „Черноризец Храбър“, 611-622. [Nikolova, V. (2019). Lichnostni ubezhdenia I agresia v yunosheska 

vazrast. (Personality beliefs and aggression in adolescence). Applied Psychology and Social Practice. XVIII MNC, University 

Publishing House of ChernorizetsHrabar VFU, 611-622] (In Bulgarian). 
2. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., text rev.). 

Washington, DC:Autors. 

3. Butler, A., A. Beck, & L. Cohen (2007). The Personality Beliefs Questionnaire - Short Form: Development and Preliminary 
Findings. Cognitive Therapy & Research, 31, pp. 357-370. 

4. Leite,D., E.Lopes& R. Lopes (2012). Psychometric characteristics of the Personality Belief Questionnaire - Short Form. 

RevistaBrasileira de TerapiaComportamental e Cognitiva, Vol. XIV, 3, 70-87. 
5. Lyddon, W., & A. Sherry (2001). Developmental Personality Styles: An Attachment theory Conceptualization of Personality 

Disorders. Journal of Counseling & Development, vol. 79, 405-414. 

6. Marsee, M. & P. Frick (2007). Exploring the cognitive and emotional correlates to proactive and reactive aggression in a sample 
of detained girls. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 969-981. 

7. Vitaro, F.& M. Brendgen (2005). Proactive and Reactive Aggression: A Developmental Perspective. In R. Tremblay, W. 

Hartup, J. Archer (Eds.), Developmental origins of aggression. New York: Guilford. 

 

 



25 
 

АСПЕКТИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ 

 

СБОРНИК ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ  В  СОЦИАЛНИТЕ  НАУКИ 

Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общността 
ISSN 2683-0868 (Online) 

Том 1, юни  2020, 25-31 
http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf;  E-mail: skola-iphs@abv.bg 

 

 
 

 

 

ЕМПИРИЧНИ  ПРОЕКЦИИ  НА 

ЕМОЦИОНАЛНАТА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ  

В  РАННА  СРЕДНА  ВЪЗРАСТ 
 

 

Паулина  ЦВЕТКОВА 

 

 

Докторант  

ПУ ,,Паисий  Хилендарски“ 

България, Пловдив 4000, ул. ,,Цар Асен“ 24 

 

 

E-mail: paulina.tsvetkova@abv.bg 

 
 

 

РЕЗЮМЕ. Настоящето изследване включва анализ на емоционалната 

интелигентност в ранна средна възраст. Възрастовата група на лицата е между 20 и 38 години, а 

техният брой е 67. Всички изследвани са студенти в бакалавърски програми. Изследването е проведено 

през месеците април-май 2019 г.  Методиката, която е използвана, е въпросник за измерване на 

емоционалната интелигентност като особеност на личността, кратка версия, адаптирана на 

български език от д-р Антонина Кардашева. Автор на самия тест е Петридес, чийто модел отразява 

субективните процеси на емоционалните преживявания и възприятията за вътрешния свят. 

Компонентите на въпросника са благополучие, самоконтрол, емоционалност и общителност.  След 

обработка на резултатите става ясно, че се наблюдават различия във факторите на емоционалната 

интелигентност в различните възрасти.  Отича се и влиянието на пола върху тези конструкти. Това 

дава повод в бъдеще да се задълбочи изследователската работа върху компонентите на емоционалната 

интелигентност и връзката й с личностни особености, темперамент и аз-ефективност на индивида.  
 

 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: емоционална интелигентност; благополучие; самоконтрол; емоционалност; 

общителност; възраст. 
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ABSTRACT. The present study involves the analysis of Emotional Inteligence (EI) in 

early adulthood. The age group ranges from 20 -38 years and the number of participants is 67. All of them are 

undergraduate students. The study was conducted in April and May 2019. Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire – Short Form (TEI Que-SF) was used for the purpose of the study.  Its author is Petrides whose 

model reflects the subjective processes of emotional experiences and perceptions of the inner world. The factors 

of the questionnaire are well-being, self-control, emotionality and sociability. The questionnaire was translated 

in Bulgarian by Antonina  Kardasheva. The results indicated that there were differences in the factors of 

emotional intelligence in the age groups. In addition there are gender differences, too. For this reason future 

research on components of emotional intelligence and its relationship with personal traits, temperament and 

self-efficacy should be deepened. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Emotional intelligence; well-being; self-control; emotionality; sociability; age. 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg
mailto:paulina.tsvetkova@abv.bg


27 
 

Въведение 

Емоциите заемат значителна роля за определяне на дейностите и поведението на даден човек в 

личен и професионален план. Емоционалната интелигентност (ЕИ) определя способността на индивида 

да усеща, да контролира и управлява своите и чуждите емоции. ЕИ се определя като способност от 

Майер и Саловей (1997) и като смесица от умения и черти (Bar-On, 1997; Goleman, 1995; Schutte et 

al.,1998; Petrides, 2004). 

Емоционалната интелигентност е основна способност, която може да бъде развита (Emmerling& 

Goleman, 2003) и научена (Shapiro, 1997; Goleman 1998) във всички възрасти, както се посочва в повечето 

теории за този феномен. ЕИ не е развита в ранна детска възраст, нито се предава по наследство. С 

възрастта човек става по-социално и емоционално интелигентен (Bar-On, 2006). 

От около две десетилетия проблемът за емоционалната интелигентност привлича все повече 

вниманието на учени в различни сфери и се разработва активно. Неслучайно този конструкт е определян 

като едно от ключовите т.нар. „меки“ умения в последните пет години, водещо до силна 

конкурентоспособност и кариерни постижения. Преуспяващите хора, постигнали значителни 

професионални успехи, притежават високо ниво на развитие на емоционалната интелигентност. Тя им 

осигурява „нужната вътрешна гъвкавост за справяне със стреса, с ниската самооценка, с вътрешното 

поражение и с депресията” (Холдън, 2012: 279). „Мислейки чрез чувствата”, т.е. използвайки 

емоционалната си интелигентност, човек установява по-добри отношения и прави по-добър избор както 

в личен, така и в професионален план (Нойес, 2011: 11). 

Човекът преминава през различни етапи в живота си, наречени възрастови периоди. И всеки етап 

се отличава с характеристика, която се проявява чрез учене и опит. В частност, емоционалната 

интелигентност, когато се приема като способност (Mayer & Salovey), също се характеризира с различни 

модели с нарастване на възрастта. Това налага разбирането на различните равнища на ЕИ и нейната 

същност в различните възрасти. Настоящето изследване представлява опит  да се определи 

емоционалната интелигентност на различни възрастови групи и да се открият разликите в компонентите 

на ЕИ – благополучие, себеконтрол, емоционалност и общителност сред тези групи. Последните са ранна 

зрялост ( 20-22 г.) и средна зрялост (23-38 г.). 

 

Емоционална интелигентност 

Емоциите са реакции на стимули (1579), а интелигентността включва умствените способности, 

необходими за адаптиране, както и за оформяне и подбор на различни контексти на околната среда 

(Sternberg, 1997). ЕИ се счита за интелигентност, тъй като има способността да решава проблеми и да 

наблюдава емоциите в себе си и другите. Съществуват три основни модела на емоционалната 

интелигентност –модел на способностите на Джон Майер и Питър Саловей (John Mayer and Peter 

Salovey), смесен модел на Даниел Голмън( Daniel Goleman) и модел на чертите на Петридес (K.V. 

Petrides). Майер, Саловей и техните колеги определят ЕИ като когнитивна способност за възприемане, 

оценка, разбиране, изразяване и управление на собствените и чуждите емоции. Поради тази причина 

изследователите са съсредоточени върху измерването на максималното представяне посредством 

използването на тестове със задачи. Освен това ЕИ се разглежда като способност, която може да се 

научи, а не е вродена характеристика. Смесените модели на Бар-Он и Голмън (Bar-On, 1997; Goleman, 

1995) определят ЕИ и като способност, и като черта на личността, т.е. те наблягат на редица способности 

и умения. Акцентът е върху типичните проявления, а като инструмент се използват самооценъчни 

въпросници (Kewalramani, Agrawal&Rastogi, 2015). Според моделите на чертите (напр. на Ейдриан 

Фърнам и Константин Петридес) феноменът емоционална интелигентност представлява  комбинация от 

емоционално наситени субективни възприятия и убеждения на личността за устойчивостта на качествата, 

чрез които тя овладява емоциите си. (Кардашева, 2012; Kewalramani, Agrawal&Rastogi, 2015). 

Компонентите на емоционалната интелигентност в настоящето изследване са благополучие, 

самоконтрол, емоционалност и общителност. Високите резултати по фактора благополучие отразяват 

цялостно чувство за удовлетворение и радост, които се простират от минали постижения до бъдещи 

очаквания. Високите стойности по фактора за аз-контрол означават добра степен на контрол над 

импулсите и желанията. Емоционалността отразява степента на разпознаване и изразяване на емоциите, 

както и поддържане на близки взаимоотношения със значимите други. Общителността се различава от 

емоционалността по това, че акцентира върху социалните контакти и влияние. Фокусът е върху човека 

като действащо лице в разнообразни социални контексти, а не в лични взаимоотношения със семейство и 

приятели.  

 

Емоционална интелигентност и възраст 

Съществува положителна взаимовръзка между емоционалната интелигентност и възрастта. 

Емоционалната ителигентност се развива или увеличава с напредване на възрастта и опита (Goleman, 

1998; Salovey&Mayer, 1990; Maddocks&Sparrows, 1998). В редица изследвания е установено, че ЕИ се 
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увеличава с възрастта, поне до 40-50 години  (Bar-on, 2000; Kafetsios, 2004; Stein, 2009; 

Bradberry&Greaves, 2005;  Singh, 2006). Има определени аспекти на емоционалната интелигентност, 

които могат да се развият само посредством обучение (Fariselli, Ghini, &Freedman, 2006). Едно от 

правените изследвания е това по модела на Бар-Он (Bar-on, 1988)  с използване на емоционален 

коефициент ( EQ-i –Emotional Quotient Inventory). Изследваните лица са 3891 и са на възраст между 20 и 

50 години.  Изследването констатира, че по-възрастните хора имат по-високи резултати по конструкта 

емоционална интелигентност в сравнение с по-младите. Освен това хората към края на своите 40 години 

имат на-високи средни резултати (Bar-On, 1997 b; Bar-On, 2004). 

Вземайки под внимание представените резултати по-горе, настоящето изследване поставя за цел 

да открие наличието на промяна в емоционалната интелигентност и нейните компоненти с напредване на 

възрастта (от 20 до 38 години) чрез използване на модела на чертите и въпросника на Петридес. Поради 

тази причина целевата група е разделена на две- ранна зрялост от 20 до 22 години и средна зрялост от 23 

до 38 години. Освен това се проследява корелацията между отделните компоненти, както и влиянието на 

пола. 

 

 

Методи 

Изследвани лица, процедура и статистическа обработка 

Изследването бе проведено с 67 участници на възраст между 20 и 38 години. Всички те са 

обучаващи се в бакалавърски програми в един български университет. Самите бакалавърски програми са 

в сферата на хуманитарните науки. Участниците бяха разделени в две групи- на ранна зрялост, с възраст 

на изследваните лица между 20 и 22 години и на средна зрялост, с възраст между 23 и 38 години. 

Проучването се основава на резултати, получени от полълнен самооценъчен въпросник на Петридес, 

адаптиран на български език от д-р Антонина Кардашева. Компонентите на въпросника са благополучие, 

самоконтрол, емоционалност и общителност. Основната цел на изследването е да се анализират 

емпиричните проекции на факторите на емоционалната интелигентност по модела на чертите в 

различните възрасти, както и тяхната взаимовръзка. За тази цел са използвани инструментите SPSS-21.  

 

Инструментариум 

Въпросникът на Петридес за измерване на емоционалната интелигентност като особеност на 

личността (TEIQue SF), кратка версия, съдържа 30 твърдения, с възможности за отговор по седем-

степенна скала от 1, съответстваща на напълно несъгласен, до 7, съответстваща на напълно съгласен. 

Емоционалната интелигентност като особеност начертите може да бъде определена като съвкупност от 

емоционални възприятия, оценени чрез въпросници и скали за оценка (Petrides, Pita, &Kokkinaki, 2007). 

Така разглеждана емоционалната интелигентност се отнася до представите на човек за вътрешния му 

свят.  

 

Резултати 

 
Таблица 1. Дескриптивна статистика  

 
Table 1. Descriptive statistics 

 

  N Min Max M SD 

Общителност 67 1.83 7.00 4.46 1.05 

Благополучие 67 1.17 7.00 5.29 1.47 

Самоконтрол 67 1.67 6.33 4.34 1.22 

Емоционалност 67 1.88 7.00 5.07 1.07 

 

 
Както може да се види от посочената таблица, се наблюдават високи средни стойности на 

компонентите благополучие и емоционалност, като благополучието е с най-висока стойност. Чувството 

за благополучие говори, че респондентите приемат живота за приятен и са удовлетворени като цяло. Те 

имат положителна представа за себе си, вярват в своите способности, добре настроени са към повечето 

неща и вярват, че животът им ще се уреди добре. Факторът емоционалност означава, че лицата не 

изпитват проблем да изразяват емоциите си, могат да се поставят на мястото на другия и могат да 

показват привързаност и обич към близките им. Изследваните лица мислят за чувствата си и могат да 

определят какви емоции изпитват. Освен това поддържат близки взаимоотношения със значимите други 

и се отнасят справедливо към тях. 
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Корелации  

От табл. 2 се вижда, че има висока взаимовръзка между компонентите емоционалност и 

благополучие. Емоционалността говори, че лицата могат да изразяват и интерпретират правилно емоции 

и да използват тези способности, за да развиват и поддържат близки взаимоотношения със значимите 

други. Това допринася за по-силното усещане за благополучие, положително възприемане на живота, 

чувство на радост и удовлетвореност. Хората, които са най-удовлетворени от живота имат близки и 

подкрепящи ги семейства и приятели, докато онези, които нямат близки приятели или семейства имат 

склонност да не бъдат доволни. Наблюдава се и силна взаимовръзка между благополучие и общителност. 

Общителността предполага по-добри социални умения, умения за изслушване и разбирателство с хора от 

различни среди. Този факт също допринася за субективното благополучие. Взаимовръзката между 

компонентите се потвърждава и от други изследвания (Mo¨ıra Mikolajczak and Olivier Luminet, 2007). 

 
 

Таблица 2. Взаимовръзка между компонентите на емоционалната интелигентност 
 

Table 2.Correlation between the components of emotional intelligence 

 

  Общителност  Благополучие  Самоконтрол  Емоционалност 

Общителност  1 .525** .391** .469** 

  .000 .001 .000 

Благополучие  .525** 1 .403** .729** 

.000   .001 .000 

Самоконтрол  .391** .403** 1 .403** 

.001 .001   .001 

Емоционалност .469** .729** .403** 1 

.000 .000 .001   

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

 
 

Таблица 3. Различия при компонентите на емоционалната интелигентност и възрастта  

 
Table 3. Differences of the components of emotional intelligence and age 

 

Емоционалнаинтелигентн

ост 
Възраст N M SD F Sig. 

Общителност  
Под 22 години 50 4.54 0.92 

1.11 296 

Над 22 години 17 4.23 1.39 

Благополучие  

Под 22 години 
50 5.51 1.43 

4.59 036 
Над 22 години 

17 4.65 1.46 

Самоконтрол 

 

Под 22 години 50 4.34 1.23 

0.00 1.000 

Над 22 години 17 4.34 1.21 

Емоционалност  
Под 22 години 50 5.22 1.03 

4.34 041 

Над 22 години 17 4.61 1.09 

 

От табл. 3 може да се види, че се бележат различия при групата под 22 и над 22 години. 

Компонентите с най-голяма значимост спрямо възрастта са благополучие и емоционалност. Тези 

компоненти са по-силно изразени в групата с възраст под 22 години, което донякъде обяснява факта, че 

младежите са изпълнени с повече оптимизъм, жизнерадостност, позитивизъм, по-емоционални са и имат 

по-голяма нужда от установяване на близки взаимоотношения с другите. 

От табл. 4 може да се установи, че жените имат по-високи средни стойности по фактора 

емоционалност, а мъжете имат по-висока стойност по фактора самоконтрол. Този резултат посочва, че 
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жените изпитват по-голяма палитра от емоции и имат по-голяма потребност от близки контакти, а 

мъжете са до известна степен по-добри в регулацията и контрола на външни напрежения и в 

неподатливостта към стрес. Съпоставими данни са отчетени и от други изследвания (Mo¨ıra Mikolajczak 

and Olivier Luminet, 2007). 

 
Таблица 4. Различия на компонентите на емоционалната интелигентност и пола  
 

Table 4. Differences of the components of emotional intelligence and gender 

 

  Пол N M SD F Sig. 

Общителност Мъже 12 4.46 1.21 
0.00 998 

Жени 55 4.46 1.03 

Благополучие Мъже 12 5.21 1.67 
0.05 832 

Жени 55 5.31 1.44 

Самоконтрол 

 

Мъже 12 4.93 1.09 
3.54 065 

Жени 55 4.22 1.21 

Емоционалност 

 

Мъже 12 4.43 0.92 
5.56 021 

Жени 55 5.21 1.06 

 

Въз основа на направеното изследване може да се направи извод, че компонентите на 

емоционалната интелигентност търпят промяна с напредване на възрастта. Някои от тях се отличават с 

висока взаимовръзка помежду си. Освен това стойностите на компонентите варират при мъже и жени, 

което определя пола като един от ключовите фактори при изследване на емоционалната интелигентност. 

На този етап, поради ограничения характер на изследването, би било най-малкото неточно да се 

генерализират представените резултати, поради особеностите на извадката (ограничен брой изследвании 

лица, един университет и т.н.). Констатациите обаче са важни за ориентиране в ситуацията и при 

планирането на бъдещи изследвания си заслужава да бъдат включени лица и от други университети и 

специалности. 
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РЕЗЮМЕ.  Понастоящем темата за наднорменото тегло и затлъстяването е 

изключително актуална у нас и на Запад. Наднорменото тегло и затлъстяването са добре 

документирани рискови фактори за редица заболявания, като сърдено-съдови заболявания, някои видове 

рак, диабет тип II, остеопороза и фрактура на костите, дентални заболявания и др. Свръхтеглото е и 

рисков фактор за психичното здраве на човек, като може да доведе до по-високи равнища на депресия, 

тревожност, психиатрични симптоми, системно преяжданеи ниска самооценка. Настоящият 

литературен обзор има за цел да направи преглед на директната връзка между наднорменото тегло и 

затлъстяването и депресията, чрез систематизирането на съвременните научни изследвания. 

Обобщенията на данните могат да послужат в практиката на медици, психолози, диетолози и други 

здравни специалисти, както и за основа за провеждането на количествено изследване на влиянието на 

наднорменото тегло и затлъстяването върху психичното здраве сред българите. 
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ABSTRACT.  Nowadays the subject of overweight and obesity is extremely popular in 

Bulgaria and abroad. Overweight and obesity are well-documented risk factors for several conditions such as 

cardio-vascular diseases, some types of cancer, diabetes type II, osteoporosis, bone fractures, dental issues and 

others. Excessive overweight is a major risk factor for psychological health which may lead to higher levels of 

depression, anxiety, psychiatric symptoms, binge eating and low self-esteem as well. The present literature 

overview aims at describing the direct relationship between overweight and obesity and depression by 

systemizing most recent scientific research. Data summary may be valuable in the practice of psychologists, 

social workers, dieticians and other health specialists, as well as for the foundation of conducting a quantitative 

research on overweight as a risk factor for depression development among Bulgarians. 
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Понастоящем темата за наднорменото тегло и затлъстяването, е изключително актуална у нас и 

на Запад. По последни данни на Световната здравна организация, наднорменото тегло се увеличава 

трикратно през последните 40 години (WHO, 2018).  В България към 2018 г., 57,9% от населението над 

20-годишна възраст, е с наднормено тегло, а 23,7%,  е със затлъстяване. Според прогнозните проучвания 

на организацията, към 2020 г., 13% от мъжете и 14% от жените в България, ще бъдат със затлъстяване. 

Наднорменото тегло и затлъстяването, са добре документирани рискови фактори за редица заболявания 

като сърдено-съдови заболявания, някои видове рак, диабет тип II, остеопороза и фрактура на костите, 

дентални заболявания и др. (Национален център за опазване на общественото здраве, 2006; USDA, 2016). 

Свръхтеглото е и рисков фактор за психичното здраве на човек, като може да доведе до по-високи 

равнища на депресия, тревожност, психиатрични симптоми, системно преяжданеи ниска самооценка 

(Pileva, 2016; Green&Pritchard, 2003; Becker, Margraf, Турке, Soeder&Neumer, 2001; Fitzgibbon, 

Stolley&Kirschenbaum, 1993). Настоящият литературен обзор има за цел да направи преглед на 

директната връзка между наднорменото тегло и затлъстяването, и депресията, чрез систематизирането на 

съвременните научни изследвания. Обобщенията на данните могат да послужат в практиката на медици, 

психолози, диетолози и други здравни специалисти, както и за основа за провеждането на количествени 

изследвания на влиянието на наднорменото тегло и затлъстяването върху психичното здраве сред 

българите. 

 

Увод  

По-голямата част от проучванията, които разглеждат връзката между наднорменото тегло и 

психологичното здраве, са насочени към връзката между свръхтеглото и депресията, от която по 

последни данни са засегнати около 15% от българите (WHO, 2018). Изказват се четири основни хипотези 

за връзката между свръхтеглото и риска от депресия: 1) свръхтеглото повишава риска от депресия, 2) 

депресията повишава риска от свръхтегло, 3) връзката е реципрочна и хората със свръхтегло са 

застрашени от риск от депресия, а при депресираните хора има повишен риск от свръхтегло, както и 4) 

между свръхтеглото и депресията няма връзка (USDA, 2016). Понастоящем съществуват противоречиви 

данни по отношение на връзката  междунаднорменото тегло и затлъстяването, и психологическото 

здраве. Различните проучвания подкрепят в различна степен всяка от хипотезите. Няколко проучвания 

доказват, че при хора, потърсили лечение за своето състояние, се установяват по-високи равнища на 

депресия, психиатрични симптоми, хаотично хранене и ниска степен на благополучие породени от 

външния вид. При други обаче, тенденцията е обратна (Goldsmith, Anger-Friedfeld, Beren, Rudolph, 

Boeck&Aronne, 1992, Fitzgibbon, Stolley&Kirschenbaum, 1993). 

 

Дефиниране на наднормено тегло и затлъстяване 

Наднорменото тегло и затлъстяването се определят чрез т. нар  Индекс телесна маса (Body Mass 

Index). Той е мерително средство за определяне на хранителния статус при зрели хора и юноши. 

Индексът телесна маса се определя като се раздели теглото на човек в килограми на височината му в 

метри (кг/м2). Така например възрастен, който тежи 70 килограма и е с височина 1,75 метра, е с индекс 

телесна маса 22,9 (70 (kg)/1,752 (m2) = 22,9 BMI). При възрастни над двадесет години, индексът телесна 

маса е в една от следните категории ( вж. табл. 1). 

 

 

 

Таблица 1. Хранителен статус според Индекса телесна маса 

 
Table 1. Nutritional Status According to Body Mass Index 

 

Индекс Телесна Маса (BMI) Хранителен статус/ тегло 

Под 18.5 Под нормено тегло 

18.5 – 24.9 Нормално тегло 

25.0 – 29.9 Наднормено тегло 

30.0 – 34.9 Затлъстяване клас I 

35.0 – 39.9 Затлъстяване клас II 

Над 40 Затлъстяване клас III 
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Индексът телесна маса е разработен да служи като рисков фактор за заболеваемост. С 

увеличаването на индекса, се увеличава риска от редица заболявания. Най-разпространените състояния, 

свързани с повишената телесна маса, са преждевременна смърт, сърдено-съдови заболявания, високо 

кръвно налягане, остеоартрит, някои видове рак и диабет. Индексът телесна маса се използва и при деца 

и юноши, като се изчислява по формулата за възрастни и след това се сравнява с перцентилите. В 

настоящата разработка индекс телесна маса над 25,0 се определя като свръхтегло. Термините 

наднормено тегло и затлъстяване (клас I до III) са използвани според класификатора в табл. 1.  

 

Срезови проучвания върху връзката между наднорменото тегло  

и депресията 

Извън клиничните проучвания в областта, разглеждащи връзката между свръхтеглото и 

психологическото здраве, като цяло са напречни /срезови/ проучвания (cross-sectional) (този вид 

проучвания предоставят информация за честотата и характеристиките на даден здравен проблем чрез 

„моментна снимка“ на населението в определено време) и резултатите са разнородни. Така например 

едно от най-ранните проучвания, изследващо този проблем, не установява никаква връзка между 

свръхтеглото  и предишни или настоящи психични проблеми. То е проведено сред шведки на средна 

възраст (Hallstrom&Noppa, 1981). За разлика от него скорошно немско проучване установява, че 

свръхтеглото при младите жени (18-25 години) е свързана с повишени нива на тревожност (Becker, 

Margraf, Турке, Soeder&Neumer, 2001). Таблица 2 обобщава срезовите проучвания върху връзката между 

наднорменото тегло и депресията. 

 

 
 

Таблица 2. Срезови проучвания, изследващи връзката между наднорменото тегло и депресията 
 

Table 2. Summary of cross-sectional Research on the Relationship Between Overweight, Obesity and Depression 

  

Автор 

Дата на 

публикацията 

Вид проучване 

Участници  

Извадка 

Основни изводи 

Dong, 

Sanchez&Price, 

(2004) 

 

Срезово проучване – част от текущи проучвания в 

Пенсилванския университет 

482 души с изключително наднормено тегло и 962 техни братя 

и сестри (или с наднормено тегло  или с  27кг/м2) 

Свръхтеглото категорично се свързва с депресията и 

има умерена връзка между наднорменото тегло и 

депресията. 

Onyike, Crum, Lee, 

Lyketsos&Eaton, 
(2003) 

 

Срезово проучване – данните са събрани като част от 

проучването NHANES III 
4561 жени и 3849 мъже на възраст 15-39 избрани на случаен 

принцип за участие в психиатрично интервю 

Свръхтеглото се свързва с предишна депресия при 

жените, но такава изрична връзка при мъжете не е 
установена. 

Депресията е с най-високи нива при участници с 

наднормено тегло. 

Jorm, Koretn, 

Christensen, 

Jacomb, 
Rodgers&Parslow 

(2003) 

Срезово проучване 

2280 мъже и жени на възраст 20-24, 40-44 и 60-64 избрани на 

случаен принцип от избирателните списъци за Канбера и 
Куинбиан 

Наднорменото тегло се свързва с тревожност, 

депресия и по-ниско благосъстояние при жените, но 

подобна асоциация при мъжете не е установена. 
 

Carpenrter, Hasin, 

Allison&Farith 
(2000) 

 

Срезово проучване – извадка от National Longitudal Alcohol 

Epidemiologic Study. 
40 086 мъже (средна възраст 42) и жени (средна възраст 44) 

афроамериканци и бели 

Свръхтеглото се свързва с повишен риск от 

депресия сред жените и намален риск от депресия 
при мъжете. 

10 единици покачване в BMI покачва рискът от 
мисли и опити за самоубийство сред жените, но 

намален риск сред мъжете. 

Hill&Williams 

(1998) 
 

Срезово проучване 

179 жени с наднормено тегло между 18-75 годишни 

Жените с най-висок клас затлъстяване не са с най-

тежко състояние на психиката. Няма значителна 
връзка между свръхтеглото и психологическото 

здраве. 

Palinkas, 
Wingard&Barrett-

Connor (1996) 

 

Срезово проучване.  
2245 мъже и жени на възраст между 50-89 години 

Няма връзка между прекомерната свръхтеглото и 
депресията при жените. 

Мъжете със свръьтегло по-рядко страдат от 

депресия отколкото мъжете с нормално тегло. 

Crisp&McGuiness 
(1976) 

 

Срезово проучване 
339 мъже и 400 жени на средна възраст от предградията 

Категорична връзка между свръхтеглото и ниските 
нива на депресия при мъжете. 

Няма значителни данни за връзка между депресията 

и свръхтеглото при жените. 

Siegel, Hyg, 

Yancey&McCarthy 

(2000) 

Срезово проучване – част от проучване за здравословното 

състояние на афроамериканките 

429 афроамериканки (на около 40) 

Участниците със затлъстяване и със здравословни 

проблеми споделят повече депресивни симптоми. 

Ross (1994) 
 

Срезово проучване 
2020 мъже и жени 18-90 години избрани на случаен принцип 

за телефонно проучване.  

Свръхтеглото категорично се свързва с депресията. 
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Данните за връзката между наднорменото тегло и депресията като цяло се считат за 

непоследователни (табл. 2). Въпреки това две скорошни срезови проучвания доказват, че свръхтеглото  

категорично се свързва с депресията (Onyike, Crum, Lee, Lyketsos&Eaton,  2003). Въпреки че тези 

проучвания използват различни инструменти за измерване на депресията, всички те определят 

наднорменото теглои затлъстяването по формулировката на СЗО. Onyike и колеги използват Схема за 

диагностично интервю (Diagnostic Interview Schedule), за да може диагнозите да се направят според 

DSM-III2. За разлика от тях Johnston и колегите му използват скалата на Центъра за Епидемиологични 

изследвания на депресията (CES-D), и двете от които са мерки за самооценка. 

 

Полови вариации при изследването на взаимовръзката между наднорменото тегло и 

депресията 

Редица проучвания подчертават, че връзката между свръхтеглото и депресията, е различна при 

мъжете и при жените (Onyike et al, 2003; Carpenrter, Hasin, Allison&Farith, 2000; Pileva & Karabeliova, 

2014. Така например Onyike et al. (2003) установяват, че свръхтеглото се свързва с предишна депресия 

при жените, но не се асоциира значително с депресия при мъжете. По подобен начин Jorm и колеги 

(2003), установяват, че свръхтеглото се свързва с депресия и по-ниско благополучие при жените, но при 

мъжете значителни асоциации не са открити. Още повече Brummett и колеги (2006) и Carpenrter, Hasin, 

Allison&Farith (2000) също установяват значителни полови разлики при мъжете и при жените и дават 

най-ясните доказателства за това към момента. Carpenter et al. анализират изводите за над 40 хиляди 

участници, които са включени в проучването National longitutdinal Alcohol Epidemiologic Survey от 1992 

г. – национално представително проучване, което включва структурни диагностични интервюта. 

Carpenter et al. доказват, че свръхтеглото е свързана с повишен риск от депресия при жените, но понижен 

риск от депресия при мъжете. Подобна асоциация има между мислите за самоубийство и опитите за 

самоубийство – жените със свръхтегло попадат в рисковата група, докато мъжете – не.  

Изследването на Carpenrter et al. добавя ново съдържание към хипотезата за „щастливо 

дебелите“, която за първи път е изказана от Крисп и Мак Гинес през 1976 г. Според нея свръхтеглото е 

защитен фактор против  развитието на депресия. Учените установяват, че мъжете със свръхтегло са 

значително по-малко склонни да показват симптоми на депресия в сравнение с мъжете с нормално тегло. 

Въпреки това, за разлика от Carpenrter et al., Palinkas et al. не намират връзка между свръхтеглото 

и депресията при жените. Това несъответствие може да се дължи на инструментите, с които се оценява 

депресията. Carpenrter et al. използват структурираното психиатрично интервю на Alcohol Use 

Disorder&Associated Disabilities (AUDADIS), в което има въпроси, отразяващи критерият DSM-IVза 

сериозна депресия. Palinkas et al. използват Beck Depression Inventory (BDI), което е инструмент за 

скрининг, базиран на самооценка, докато DSM-IV, е диагностичен инструмент, който се използва заедно 

със структурирана психиатрична оценка. Освен това участниците на  Palinkas et al., са били на възраст 

50-90 години, така че данните могат да бъдат обобщени единствено за тази възрастова група, докато 

извадката на Carpenrter et al е представителна единствено за американци. 

При мета-анализ на проучванията, изследващи връзката между наднорменото тегло и депресия 

се установява, че тя не е значителна (Friedman&Brownell, 1995). Още повече те предполагат, че 

проучванията, изследващи свръхтеглото и депресията, са непоследователни по отношение на резултатите 

поради методическа ограниченост и неподходящ размер на извадката. Така например в предишни 

проучвания дефиницията за наднормено тегло се различава, тъй като доскоро не е имало единна 

международна такава. Friedman&Brownell също така подчертават, че извън клинични проучвания не са 

дефинирали депресията в съответствие с установените диагностични критерии (напр. DSM-IV). Въпреки 

това четири скорошни извън клинични проучвания определят депресията, използвайки психиатрични 

критерии (Carpenter et al, 2000; Onyike et al 2003). 

 

Проспективни изследвания на връзката между наднормено тегло  

и депресията 

Въпреки че срезовите проучвания са информативни и могат да предоставят доказателства за 

връзката между наднорменото тегло и депресията, те не могат да обхванат случаите, които могат да 

бъдат установени единствено посредством проспективни проучвания, при които участниците се 

включват в изследването преди да развият състоянието, които се изследват. Сред възрастни хора са 

проведени  три проспективни проучвания, а две такива изследват връзката между свръхтегло и депресия 

при подрастващите (вж. табл. 3). 

Трите проспективни проучвания са проведени с помощта на извадки от Alameda County Study 

(Roberts, Kaplan, Shema&Strawbridge, 2000; Roberts et al, 2002; Roberts et al, 2003). Alameda County Study e 

надлъжно изследване на физическото, психическото здраве и смъртността сред 6 928 души от Аламеда, 
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Калифорния през 1965 г. И трите проучвания дефинират депресията като използват диагностични 

критерии за сериозни депресивни разстройства.  

 

 
Таблица 3. Проспективни проучвания разглеждащи връзката между наднорменото тегло и депресията 

 
Table 3. Summary of Prespective  Research on the  Relationship  Between  Overweight,  Obesity  and Depression 

 

Автор 

Дата на публикацията 

Вид проучване 

Участници  

Извадка 

Основни изводи 

Roberts, Deleger, 

Strawbridge&Kaplan, 
(2003) 

 

Проспективно неклинично проучване (с 

продължителност 5 години) част от Alameda County 
study. 

2123 мъже и жени на възраст 50-94 г. (средна възраст 

63), които са изследвани в началото на проучването 
(1994) и в края на проучването (1999).  

Свръхтеглото в началото се асоциира с 

депресия в края на проучването. 
Проучването не установява, че депресията в 

началото предопределя свръхтегло  в края 

на проучването. 

Roberts, Strawbridge, 

Deleger&Kaplan, (2002) 

 

Проспективно неклинично проучване (с 

продължителност 5 години) – част от проучването 

Alameda County study. 
1739 мъже и жени ( на възраст 50+, средна възраст 

63,4) участват в началото на проучването (1994) и в 

края (1999).  

Пациентите с наднормено тегло са 

застрашени от депресия. 

Свръхтеглото няма защитен ефект. 
Хипотезата за „щастливо дебелите“ не е 

подкрепена. 

Roberts, Kaplan, 

Shema&Strawbridge, 

(2000) 
 

Проспективно неклинично проучване (едногодишно)- 

част от  Alameda County study. 

2298 мъже и жени (на възраст 50+, средна възраст 
64,7) участват в началото (1994) и в края (1995) на 

проучването  

Установена е силна връзка между 

свръхтеглото и депресията тъй като 

свръхтеглото в началото е сериозен фактор 
за депресията една година по-късно. 

Richardson, Davis, 
Poulton, McCauley, 

Moffitt, Caspi&Connell 

(2003)  

Проспеткивно проучване – част от проучването 
Dunedin Multidisciplinary Health&Development Study 

(участват родени между 1972 и 1973 г., които се 

проследяват на всеки 2-3 години). 
Участват 938 мъже и жени на възраст 26 години с 

които е проведено интервю за психическо здраве, 

когато са били на 11-15 г. (ранно юношество) и на 18 
(късно юношество) 

Депресията в късното юношество се 
свързва със свръхтеглото при момичетата. 

Няма значителна връзка между депресията 

по време на късното юношество и 
свръхтеглото при момчетата. 

Goodman&Whitaker 

(2002) 

 

Проспективно проучване проведено в училище (с 

продължителност 1 година) – част от National 

Longitudinal Study of Adolescent (Add Health) 
9374 мъже и жени участват в началното и 

последващото изследване година по-късно  

Депресивното настроение в началото се 

свързва с развиването на свръхтегло при 

участници, които първоначално не са с 
наднормено тегло. 

Вероятността да станат с наднормено тегло 

следващата година се удвоява сред юноши, 
които не са със свръхтегло ако в началото 

на проучването са споделили наличието на 

депресивно настроение. 

 

Макар наднорменото тегло да се определя по различен начин, резултатите от проучванията са 

сходни. Roberts et al (2000) определя свръхтеглото като BMI* (индекс на телесната маса) ≥85-ия 

персентил както е определен от Американската здравна служба, докато в другите две проучвания то е 

определено като BMI≥30кг/м2. Roberts et al (2000) установяват силна зависимост между свръхтеглото и 

депресията. Още повече свръхтегло на изходното ниво предопределя депресия при последващо 

проучване година по-късно. Roberts et al. (2002) преразглеждат хипотезата за „щастливо дебелите“, като 

използва проспективни данни от 1994-1999 и установява, че няма подкрепа за нея, тъй като участници 

със свръхтегло са били застрашени от развиване на депресия.  

По подобен начин Roberts et al. (2003) установяват, че наличието на свръхтегло на изходното 

ниво предопределя депресия при проследяване след 5 години. Още повече те откриват доказателства в 

подкрепа на идеята, че депресията увеличава риска от свръхтегло, или че има реципрочна връзка. 

Накратко, трите проведени проучвания от Roberts et al. сочат, че хората със свръхтегло са в по-голям 

риск да развият депресия.  

При проучванията, проведени с подрастващи, доказателствата са обратните на Roberts и 

колегите му. Goodman&Whitaker (2002) използват данните от национална представителна извадка в 

която участва група подрастващи и установява, че депресивните настроения в изходното ниво се 

свързват с развиването на свръхтегло година по-късно.  Още повече вероятността да се развие свръхтегло 

в следващата година се удвоява, ако в началото е имало депресивно настроение. Richardson, Davis, 

Poulton, McCauley, Moffitt, Caspi&Connell (2003) също разглеждат връзката между депресиите при 

подрастващите и свръхтеглото. Това е първото надлъжно проучване, което доказва че връзката между 

депресията и свръхтеглото се различава при отделните полове. Richardson et al. установяват, че 

депресията в късното юношество се свързва с последваща свръхтегло при момичетата и че няма връзка 
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между депресията и свръхтеглото при момчетата. Тези данни от проучването са в съответствие с 

напречните проучвания, които установяват наличието на връзка между депресията и свръхтеглото при 

жените (Onyike et al, 2003; Jorm et al, 2003&Carpenter et al, 2000). В подобно проучване Pine, Goldstein, 

Wolk&Weissman (2001) използват психиатрично интервю, за да  идентифицират 90 деца със сериозна 

депресия и 87 деца без психиатрични смущения. Двете групи деца били проследени 10-15 години по-

късно и Pine et al установяват, че детската депресия определя значително по-висок BMI (индекс на 

телесна маса) в зряла възраст.  

Надлъжните проучвания изглежда подкрепят вероятността и за двата сценария, т.е. че 

депресията причинява свръхтегло и свръхтеглото може да причини депресия. Затова има нужда от 

проспективни проучвания на по-голяма национална представителна извадка.  

 

Обобщение 

Депресията и наднорменото тегло са две доминиращи състояния в обществото и затова има 

силна вероятност да се проявят едновременно (USDA, 2016). Въпреки че скорошни проучвания 

установяват връзка между свръхтеглото и депресията, случаите не са били потвърдени. Още повече, 

важно е да се отчете, че не всички хора със свръхтегло страдат от депресия. Също така трябва да се 

отбележи, че хората със свръхтегло може да страдат от други проблеми свързани с теглото им, които не 

се измерват с психопатологичния инвентар. Например Hill&Williams (1998) не откриват връзка между 

свръхтеглото и психичното здраве, но жените със свръхтегло споменават проблеми свързани със 

свръхтеглото като неудовлетвореност от тялото и теглото и ниско самочувствие.Но като цяло данните за 

връзката между наднорменото тегло и затлъстяването и депресията са 

непоследователни.Неконсистентните резултати по отношение на връзките между свръхтеглото и 

депресията могат да бъдат обяснени с влиянието на редица опосредстващи фактори. Добре проучени в 

литературата са стигмата и неблагоприятното отношение към индивидите със свръхтегло в западните 

индустриализирани страни (дразнене и тормоз заради теглото, нежелание за приятелски и романтични 

отношения, дискриминация в работна среда). От друга страна, самите индивиди със свръхтегло 

интернализират негативните нагласи към пълните хора, което е свързано с феномени като ниска 

самооценка, депресия, суицидни мисли и опити и др. Данните обаче, са непоследователни по отношение 

на пола, тъй като някои проучвания не доказват връзка между психологическото здраве и свръхтеглото 

при жените, докато други сочат, че свръхтеглто се свързва с повишен риск от депресия при жените. 

Настоящите проучвания или не откриват подобна връзка сред мъжете или установяват, че свръхтеглото 

предпазва мъжете от депресия. Поради това са нужни повече изследвания, които да разгледат ролята на 

пола при връзката между свръхтеглото и депресията. 
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РЕЗЮМЕ.  Сътрудничеството и мотивацията на пациента имат основно значение за протичането и 

лечението на болестта. Неспазването на предписанията на специалистите е сериозен проблем, особено 

в сферата на психичните заболявания. Един пациент, следващ стриктно назначенията на своя лекар е 

пациент, който разбира нуждата си от лечение и има доверие в поставената диагноза. От друга 

страна, пациент, който не се ангажира с мнението на специалистите е пациентът, нямащ 

осъзнатост за своя проблем и необходимостта от терапия. Оказва се, че над 50% от болните не 

приемат назначената им терапия, а това довежда до задълбочаване на симптоматиката, както и 

хронифицирането на болестта. Именно това определя актуалността на темата за осъзнаване на 

болестта и интереса на изследователите. 

Целта на тази статия е да се направи теоретичен обзор и да се разгледат различните 

концепции и аспекти на инсайта, представляващ осъзнаването на психичната болест и да се определи 

значението му за психичното функциониране, както и хода на лечение при пациенти в клиничната 

практика. Статията представя значими изследвания от последните десетилетия в областта и е опит 

да се направи връзка, както и да се обяснят някои противоречия и интересни взаимовръзки. 

Разграничени са видовете осъзнаване, техните степени, както и някои по-използвани инструменти, с 

които биха могли да бъдат измерени и категоризирани. 
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ABSTRACT. Patient coоperation and motivation are vital to the course and treatment of the disease. Failure to 

comply with specialists’ prescriptions is a serious problem, especially in the field of mental illness. Apatient who 

follows strictly the prescription of a physician is a patient who understands their need for treatment and has 

confidence in the diagnosis. On the other hand, a patient who does not engage in the opinion of a specialist is a 

patient who is unaware of their problem and the need for therapy. It turns out that over 50% of the patients do 

not accept their assigned therapies, and this leads to the exacerbation of the symptoms and the chronic disease. 

That is what determines the relevance of the topic of awareness of the disease and the interest of the researchers. 

The purpose of this article is to provide a theoretical overview and to explore the different concepts and 

aspects of mental illness awareness (insight) by determining their importance for mental functioning as well as 

the course of treatment in patients in clinical practice.The article presents significant research in the field from 

recent decades and is an attempt to make a link and explain some specific outcomes and processes related to 

disease awareness. The types of awareness, the degrees of awareness and some commonly used tools for its 

measurement and categorization have been distinguished.  
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Въведение 

 

,,Нищо не е толкова мощно, колкото осъзнаването за човешката природа ... какви принуди 

движат човека, какви инстинкти доминират в неговото действие ... ако знаете тези неща за човек, 

можете да го докоснете в основата на неговото същество.” 

 

Бил Бернбах  

 

Живеем във век, в който темата за себепознанието,  прозренията, разширяването на съзнанието, е 

изключително популярна. Религиозни водачи, духовни учители, гурута, значими  личности насърчават 

хората да погледнат вътре в себе си. Да опознаеш себе си, се е превърнала във висша ценност. 

Достигането до прозрение или инсайт, се свързва със задълбоченост в разбирането и вземане на 

конструктивни решения и избори относно дадена проблематика.  В клиничната практика терминът 

инсайт се свързва с осъзнатостта на болния спрямо неговото  състояние и заболяване. Това е аспект, 

оказващ сериозно въздействие върху терапевтичното повлияване, което определя и значимостта му. 

Актуалността на тази тема се свързва именно със значението на инсайта и ролята му в процеса 

на лечение и поддържаща терапия. Голяма част от психичните заболявания протичат с хроничен 

характер, което поставя въпроси пред изследователите, свързани с връзките между по-доброто разбиране 

на болестта, конкретното - индивидуално състояние и цялостното функциониране при психично болните 

пациенти. 

Тази разработка има за цел да разгледа някои основни теории върху инсайта, както и да 

представи изследвания по темата, които да разграничат различните въздействия и да ги съотнесат към 

значението му в медицинската практика. 

В психиатрията и психологията осъзнаването на болестта се свързва с термина инсайт. Той се 

дефинира с разбирането на болния относно собственото му състояние, симптомите и тяхната динамика, 

рефлектиращи върху поведението и мислите. Осъзнаването на болестта е важен аспект, определящ 

възможността за промяна на личността и изграждането на конструктивно и адаптивно поведение. 

 Концепцията и дефинирането на термина инсайт през последното столетие, бе изменяна и 

допълвана неведнъж. Причина за това е, че не една научна област борави с термина, придавайки му 

характерно значение според собствения си понятиен апарат. Терминологично инсайтът се свързва с 

името на немския психолог, теоретик и лингвист Карл Булер.  По-късно Шилинг го определя като 

чувство, което човек изпитва, когато намира отговор или решение на даден проблем (Schilling, 2005: 38). 

В сферата на медицината и като медицински термин първата публикация  относно инсайта  излиза през 

1914 от Бабински. Той въвежда термина ,,аносогнозия” във връзка с неврологичен синдром. Дефинира се 

състояние, при което човек, страдащ от недъг, изобщо не осъзнава състоянието си (Babinski, 1914: 7). 

Първият учен, който се фокусира върху липсата на инсайт като психиатричен проблем е Обри Люис. Tой 

свързва инсайта с правилно отношение и осъзнатостта на пациента относно собственото му състояние. 

Тогава разграничава невротичните пациенти от тези с психози, като при вторите липсва такава 

осъзнатост и дефинира ,,добър” инсайт като правилно отношение на преморбида, или здравата част на 

човека преди болестта с разбирането, че болестта е психическа (Lewis, 1934: 25). 

 Инсайтът е осъзнаване на болестта, симптомите и нуждата от лечение (David, 1990: 14; Amador 

et. al., 1991: 5). Това е една от най-използваните дефиниции, към която Давид добавя три определящи 

аспекта (David, 1990: 14): 

1. Осъзнаване, че страданието се свързва с психически или физически дискомфорт, което може да бъде 

патология. 

2. Знанието, че симптомите и възприятията могат да бъдат илюзорни и част от заболяването. Тяхното 

въздействие и значение. 

3. Разбиране необходимостта от приемане на медицинска намеса или помощ. 

 Инсайтът при психози се разглежда като мултидименсионални вероятности и възможности, а не 

като: ,,всичко или нищо”  феномен (David, 1990: 14). Това подпомага разделението на подкатегории, 

свързани с различни характеристики на инсайта: наличие на частична информация, поведение в резултат 

разбиране на вътрешната природа на нещата, интроспекция и способност за наблюдение, дедукция, 

проницателност и обективно възприемане. Още по-подробно разграничение прави Джелдер (Gelder, 

1983: 19): 

 Абсолютно отричане на болестта. 

 Частично осъзнаване за заболяването и необходимостта от лечение, но отричането му в същото 

време. 

 Осъзнатост за болестта, но обвинявайки другите като причинители, външни събития или фактори. 

 Интелектуален инсайт – признание за болестта и разпознаване на тези симптоми или неуспехи в 

социалната среда, които се дължат на ирационални чувства или смущения.    
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 Емоционален инсайт – емоционално осъзнаване на мотивите и чувствата, както и значението на 

симптомите, водещи до промяна в личността и бъдещото поведение, отвореност за нови идеи и 

концепции за себе си. 

 Попов разширява концепцията и добавя още едно равнище (Попов, 2012: 3):  

1. Пълно отричане на болестта. 

2. Слабо изразено. Незначително съзнание за съществуване на болест и за необходимост от помощ, в 

процес на отричане.  

3. Съзнание за съществуване на заболяване, за което се обвиняват външни фактори. 

4. Съзнание, че болестта се дължи на нещо непознато за пациента. 

5. Интелектуален инсайт. Пациентът приема, че е болен и че симптомите, респективно трудностите в 

социалното приспособяване, се дължат на неговите собствени ирационални усещания или разстройства. 

Това е знание, което не се използва за корекция на бъдещите преживявания и дейности. 

6. Истински (емоционален) инсайт: емоционално осъзнаване относно причините и проявите на 

заболяването, осигуряващо съответната мотивация и емоционален тласък за справяне със състоянието. 

 

На основата на представения теоритичен модел може да бъдат изведени следните нива на инсайт:  

 Намалена способност за разбиране на обективната реалност на ситуацията. 

 Много слабо осъзнаване - беден или частичен инсайт. 

 Аносогнозия – тотално отсъствие на инсайт за болестта.    

Изследователи считат, че различните дименсии на инсайта не са еднакво повлияни от разстройството 

и социо-културните фактори. Осъзнаването на болестта е по-силно зависима от социо-културни фактори 

и по-малко от способността да се разграничи психозата като абнормно преживяване. Затова се налага 

извеждане на основните фактори, които влияят на инсайта: 

 културни модели на болестта; 

 интелект и познание; 

 доверителна връзка между лекар-пациент; 

 симптоматика, най-често свързана с халюцинации или депресивни преживявания; 

 мотивация, запазване на самооценката, избягване от стигматизиране; 

 личностни особености. 

 Отсъствието на инсайт е най-често срещаният симптом при шизофрения (World Health 

Organisation, 1973: 44). Във връзка с това, последните години концепцията за инсайт е широко 

изследвана и дефинирана (Markova and Berrios, 1995: 30). Според някои автори като Амадор около 70% 

от хората, страдащи от психотични разстройства нямат осъзнаване за болестта си (Amador et al., 2004: 4 ). 

Но липсата на инсайт не се свързва само с разстройства с психотична симптоматика. Има данни,  които 

регистрират липсата на осъзнаване за болестта и при други заболявания  като биполярно разстройство 

(van der Werf-Eldering, et. al. 2011: 42), анорексия нервоза (Arbel, Koren, Klein, & Latzer, 2013: 6), съдова 

деменция (Zanetti et al., 1999: 45), деменция при болестта на алцхаймер (Harwood, Sultzer, & Wheatley, 

2000: 21). 

 

Видове инсайт и качество на живот 

Някои автори разглеждат инсайта в по-голяма дълбочина, за да разберат дали има общо с 

качеството на живот, както и психосоциалното функциониране (Dias, Brissos, Frey &Kapczinski, 2008: 

15).  Други автори също започват работа в тази посока и от проведените наблюдения и изследвания 

заключават, че именно инсайтът трябва да бъде главна цел по време на терапевтичното повлияване 

(Lincoln, Lüllmann & Rief, 2007: 26). От друга страна, липсата на инсайт може да бъде стратегия за 

справяне и избягване на дистрес или снижаване на самооценката за хората, страдащи от психотични 

разстройства (Cooke et al., 2007: 13). Изследователи дори откриват парадокса, че пациентите с по-високо 

осъзнаване на болестта често са с по-ниски стойности на благополучие и с повишение на нивата на 

дистреса (Lysaker et al., 2007: 27; Weintraub and Weisman de Mamani, 2015: 43). Именно този парадокс 

изисква още едно разделение и още по-голямо задълбочаване в темата за осъзнаването на болестта.   

Последното десетилетие се говори за два вида инсайт: клиничен и когнитивен. (Donohoe et al., 2009: 16; 

Lysaker et al., 2013: 28). Клиничният инсайт се свързва с осъзнатостта относно собственото състояние, 

разбирането за патология, причините, въздействието им върху поведението и нуждата от лечение (Beck 

& Warman, 2004: 8; Lysaker et al., 2011: 29). Когнитивният инсайт беше предложен като допълващо 

конвенционалното понятие за осъзнаване на болестта, което показва способността да се оценяват и 

коригират изкривени вярвания и погрешни тълкувания (Beck & Warman, 2004: 8). Голям брой 

изследвания (Carroll et al., 1999: 10) констатират позитивна корелация  между повишаването на 

когнитивния инсайт и повишаването на депресията. Други съобщават за липса на връзка между по-добър 

когнитивен инсайт и депресия (Beck & Warman, 2004: 8; Pedrelli et al., 2004: 35; Zimmermann et al., 2005: 

46; Engh et al., 2007: 18; Tranulis et al., 2008: 41), или дори намаляване на депресивните преживявания с 
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по-доброто разбиране сред хората с шизофрения (Engh, 2011: 17). Някои автори отчитат по-добър 

когнитивен инсайт сред шизофренно болни пациенти с депресивна симптоматика, в сравнение с такива, 

при които липсва депресия (Choudhary et al., 2016: 11). Няма достатъчно данни, които да доказват връзка 

между нивото на инсайт и интелекта, или нивото на инсайт и паметовите процеси. Определящото при 

пациентите е това дали разбират, че нещо с тях  ,,не е наред”. Не е изненадващо, че това може да повлияе 

на самооценката и настроението като цяло (Taylor and Perkins, 1991: 40).                               

Kaчеството на живот при шизофренно болни пациенти е проучено на база удовлетвореност от 

живота и участие в социални и професионални дейности (Narvaez et al., 2008: 34). Връзката между 

когнитивния инсайт с качеството на живот е противоречива. Дали повишеният инсайт е от полза за 

всички хора с шизофрения е въпрос, на който все още не може да се отговори категорично. Много 

изследвания (Lysaker et al., 2007: 27; Hasson-Ohayon et al., 2009: 22; Montemagni et al., 2014: 33; Kim et al., 

2015: 24; Phalen et al., 2015: 36) подкрепят тезата, че себерефлексията показва положителна връзка с 

качеството на живот. Има и такива, които свързват когнитивния инсайт със занижени резултати спрямо 

качеството на живот, посредством повишена тревожност (Colis et al., 2006: 12) и депресивни симптоми 

(Granholm et al., 2005: 20; Colis et al., 2006: 12). Противоречието на тези данни налага задаване на 

въпроси, свързани със степените на инсайт и насочеността към разбирането относно заболяването на 

индивида. Би следвало да се разграничат случаите, в които инсайтът може да бъде от полза, подкрепяйки 

пациента терапевтично от тези, в които задълбочава патологичната симптоматика. Изводът, който може 

да бъде направен от тези данни и проучвания е, че клиничен инсайт във високи стойности и не толкова 

завишени параметри в когнитивен аспект, се свързва с подобряване на симптоматиката, както и 

подобряване на настроението. Докато при по-високи степени на постигнат когнитивен  инсайт се 

наблюдават ефекти, свързани с понижение на удовлетвореността и повишаване на депресивните 

преживявания.  Някои автори предполагат, че всъщност частичният инсайт може да бъде 

психодинамична копинг стратегия за намаляване на тревожността и депресията (Smith et al., 2004: 39).    

Изследване на Мак  Евой,  което се провежда върху 100 хронично болни шизофренни пациенти дава 

информация за определящата роля на инсайта (МcEvoy et al., 1989: 32).                                            

 

Три въпроса са задавани: 

 Мислите ли, че трябва да сте в болница? 

 Мислите ли, че трябва да се видите с психиатър? 

 Мислите ли, че трябва да се видите с доктор? 

31 отговарят положително на един от тези въпроси, от които 14 спазват медикаментозното 

лечение. От останалите 69 само 12 приемат своите назначения. 

Това показва как почти половината пациенти с инсайт приемат своите медикаменти, докато приемащите 

терапията, при които има липса на инсайт са 17%. 

 Всичко дотук доказва перспективите на терапията, насочена към инсайта, но и рисковите, които 

различните степени на инсайт могат да открият. В клинични условия инсайтът би следвало да бъде 

насочен към необходимостта от лечение, осъзнаването на симптомите и разбирането на трудностите, 

които болните срещат в ежедневието и в социалното си функциониране. Това разбиране ще им помогне 

да приемат болестта си и да изградят по-обективно отношение към себе си и нуждите си, с което би 

следвало да подобрят качеството на цялостното си функциониране. 

Темата за инсайта е била разглеждана и продължава да буди интереса на изследователите. Това 

се дължи на значението на осъзнатостта относно заболяването, ролята ѝ в терапевтичния, както и в 

адаптационния процес и връзката ѝ с общото функциониране (Александров, 2018: 1; 2). Ясперс също се е 

интерисувал от темата за инсайта и установява, че слушайки пациентите, специалистът би могъл да 

сбърка инсайта с разсъдливост. Пациентите могат да осъзнават промяната, която е настъпила, но това не 

е задължително да бъде считано за инсайт. Така той въвежда ,,псевдо инсайт”, като нов аспект на 

разграничение (Jaspers, 1913: 23). 

 

 

Изследване на инсайт 

 Попов предлага следните въпроси по време на интервю, с които специалистът да успее да се 

ориентира за степента и равнището на инсайт (Попов 2012: 3):  

Знае ли пациентът, че заобикалящите го хора имат конкретни наблюдения относно неговите болестни 

прояви. Например, че той проявява необикновена активност или, че е приповдигнат. 

 Ако знае, преценява ли той тези прояви като болестни (абнормни), или ги интерпретира като 

проява на висок дух и жизненост. 

 Ако преценява тези си прояви като болестни стига ли до извода, че това е психична болест, или 

ги обяснява като следствие от нещо друго. 

 Ако приеме, че е болен, преценява ли, че се нуждае от лечение. 
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 Отговорите на тези въпроси могат да са много информативни и важни за надеждността на 

симптома ,,съзнание за болест”, давайки възможност да се оценят различните степени на инсайт при 

конкретни случаи. 

 

Въпросник за инсайт и нагласи относно болестта  

(The Insight and Treatment Attitudes Questionnaire -ITAQ) 

Въпросникът за нагласите върху болестта и лечението е разработен от Мак Евой и колеги 

(McEvoy et al.,1989).  Въпросникът съдържа 11 въпроса и е насочен за пациенти с шизофрения. Всеки 

отговор дава между 0 (без прозрение) и 2 точки (високо разбиране). Въпросникът се фокусира върху 

съгласието на пациента с оценката за заболяването и плана за лечение, който е предложен от екипа за 

психиатрично лечение. Разбирането на психиатърът за заболяването на пациента се разглежда като 

„идеално“ и степента на сходство между него и това на пациента определя нивото на прозрение. По-

специално, тази скала би била особено полезна при регистрирането на степента, до която пациентът е 

съгласен с плана за лечение. Въпросникът e инструмент, който е разработен за клинични условия и 

пациенти, които са или са били хоспитализирани. 

 

Скала за Инсайт на Бърчлоуд  

(The Birchwood Insight Scale -BIS) 

Скалата измерва способността да се разбират симптомите, осъзнаване на психичното заболяване 

и признаване на необходимостта от лечение. Скалата е често използвана в психиатричните изследвания - 

особено проучвания, включващи хора с шизофрения и други психотични разстройства - има редица 

предимства, като краткостта и лекотата на опериране (Birchwood, 1994: 9). 

 

           График за оценка на инсайт  

(Schedule for the Assessment of Insight -SAI) 

Тази скала представлява полуструктурирано интервю и оценява проницателността на пациента в 

3 измерения: признаване на заболяване, признаване на необходимостта от лечение и способност да се 

види, че психотичните симптоми (заблуди/халюцинации) не са ,,реалност “, а по-скоро част от болестта 

(David,1990). Като такъв, той е особено полезен при психотични пациенти. Използвайки този подход, 

психиатърът може да задава въпроси, свързани с интерпретацията на пациента за неговата психоза, като 

част от оценката за прозренията: „Мислите ли, че гласовете ви идват от истински човек, място или са 

свързани с вашата болест?" В разширената версия на SAI-E се добавят елементи, за да се провери по-

задълбочено осведомеността на пациента за промяната, практическите проблеми и симптомите. 

Оригиналът, с 8 елемента, може да се използва сравнително ефективно в болничната среда. По-дългата 

актуализация може да е подходяща, ако е необходимо по-внимателно проучване. Би изисквала повече 

време и ангажираност от страна на специалистите. 

 

Скала за оценка на неосъзнатостта на психичното разстройство  

(The scale to assess Unawareness of Mental Disorder -SUMD) 

Тази скала е потвърдена при шизофрения и шизоафективно разстройство и използва 

структурирано интервю. Скалата произтича от сложния модел на Амадор за изследване и включва 

контролен списък на симптомите в допълнение към общите елементи, свързани с осъзнаването на 

болестта, приписването на симптоми на психичното разстройство, осъзнаването на ефектите от 

лекарствата и осъзнаването на социалните последици от заболяването (Amador, Strauss, Yale, & 

Gorman,1991). Оценката на скалата включва субскали, които свързват общите елементи със специфични 

особености на симптомите. 

 Тази скала е широко използвана в литературата, но сложността ѝ при опериране в нейната 

цялост, ограничава практическото ѝ приложение в ненаучни ситуации. Съществуват редица изследвания, 

в които скалата е съкратена, за да отговаря на нуждите на специфични протоколи за научни изследвания. 

Един от тези съкратени варианти на скалата може да бъде полезен за болнично отделение. Главните 

сфери на изследване на следните:  

 Осъзнатост на психичното разстройство. 

 Последствия от психичното разстройство. 

 Ефекти от медикаменти. 

 Халюцинаторни преживявания. 

 Илюзии. 

 Мисловни нарушения. 

 Емоционална изравненост. 

 Анхедония. 

 Асоциалност. 
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Скала за Инсайт (Insight Scale -Is) 

Разработена от Mаркова и колеги, в най-новата си форма, скалата е инструмент за самооценка. 

Валидизиран за употреба при пациенти с шизофрения. Състои се от 30 позиции „да/не“, които се 

оценяват като 1 за прозрение и 0 за липса на прозрение. Максимален резултат от 30 точки. (Marková, 

2003: 31). Методиката е фокусирана върху осведомеността на пациента за промените в субективния опит, 

който възниква при психоза и как тези промени могат да повлияят на неговите взаимодействия и 

функциониране в средата. Основното ограничение на тази скала за болнично психиатрично отделение е 

изключването на елементи, свързани с необходимостта от лечение.  

Докато някои проучвания могат да се обслужват по-добре от този „чист” подход, ежедневната 

клинична работа трябва последователно да включва оценка на готовността на пациента да се придържа 

към препоръките за лечение. 

 

Скала на Бек за когнитивен инсайт  

(The Beck Cognitive Insight Scale -BCIS) 

Скалата за когнитивна проницателност на Бек е въпросник, в който пациентите трябва да оценят 

степента на съгласие с конкретни твърдения (Beck, & Warman, 2004). За разлика от други инструменти, 

които се фокусират върху осведомеността за заболяването, този оценява способността на пациента да 

прецени своите необичайни преживявания. Въз основа на принципите на когнитивно-поведенческата 

терапия, скалата долавя неспособността за саморефлексия и трудности при приемането на реципрочна 

обратна връзка като основни проблеми в психозата. 

 

Заключение 

 Нивото на осъзнаване на патологията и по-конкретното състояние почти винаги е ключов въпрос 

при хоспитализираните психиатрични пациенти. Проследяването на инсайта и възможността за 

достигането на такова прозрение, е важен компонент от изготвянето на  стационарната психиатрична 

оценка. Въпросниците, свързани с осъзнаването на болестта, подпомагат по-задълбоченото разбиране на 

пациента относно състоянието си, възприемането на нуждата от продължаваща терапия или наблюдение, 

осъзнаване на постигнатите резултати и повлиявания от текущо или минало лечение. 

Инсайтът, от своя страна, притежава многопластовост, която се свързва както с различни 

степени, така и с частичност по отношение на разбирането за собственото състояние. Оценка на нивото и 

вид на осъзнатост са необходими за снемането на подробна информация, с която специалистът да си 

послужи в избора на подход и терапия. 

Ръш и Кориген (Rusch & Corrigan, 2002: 37) отбелязват,  че в клинични условия, добър инсайт 

може да бъде, когато пациентът се съгласи с професионалното мнение на специалистите. От това до 

голяма степен зависи как пациентът ще подходи и колко сериозно отношение ще изгради спрямо 

състоянието си, нуждата от наблюдение и лечение.  

Темата ,,инсайт” е тема на съвремието. Самопознанието се е превърнало в култ, който дава 

смисъл и мотивация. В сферата на медицинската психология, инсайтът не се разграничава особено със 

своето философско значение, но и тук има своите особености. Задълбоченото разбиране и 

разбработването на теориите за инсайт биха могли да създадат една нова психотерапевтична насоченост 

към осъзнаването на собственото състояние, неговото въздействие спрямо мислите, поведението, афекта, 

взаимоотношенията. За условията и целите на клиничната практика, постигането на обективност относно 

разбирането на състоянието е психологическа работа, която подпомага, подкрепя и поддържа 

терапевтичното въздействие. Това определя значимостта на инсайта и неговото влияние върху 

лечението. 
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РЕЗЮМЕ. Докладът отразява резултатите, получени от емпирично изследване с 

батерия от тестове във военно формирование от Военновъздушните сили (ВВС). Целта е да се 

идентифицират нивата на възприетия стрес от работната среда, проявите на бърнаут и наличието 

на корелации между нивата на възприетия професионален стрес и оценките на организационния 

климат.  

Измерването на възприетия стрес от работната среда позволява да бъдат идентифицирани 

актуалните потребности от провеждане на превантивни дейности и програми за предпазване от 

прояви на бърнаут, както и за изграждане на ефективни стратегии за справяне със стреса и 

положително възприемане на организационния климат.  

Измерването на параметрите на работната среда и организационния климат дават 

възможност за справяне със слабостите на организацията и да бъдат оценени силните страни в 

нейното управление.  
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ABSTRACT. The publication represents the results of an empirical research through a 

tests battery within an Air Force unit. The goal was identifying work environment perceived stress levels, 
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Measuring levels of stress stemming from conditions of work allow for identificationof current 

requirements for undertaking burnout preventing activities and programs, building effective stress coping 

strategies and a positive perception of the organizational climate. 

Assessment of work conditions and organizational climate gives options for dealing with the 

weaknesses of the organization and capitalizing on its strengths.  
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В състава на Българската армия са включени видовете Въоръжени сили, каквито са 

Военновъздушните сили, които в своята структура включват различни военни формирования. В 

организационен аспект те са съставени от различен по численост и квалификация личен състав. Като 

цяло Българската армия представлява организация със строго определена йерархична структура и като 

такава, тя се характеризира със свои спецификина функциониране (Куманова, 2018). Освен високите 

изисквания от здравен, психологичен и физически аспект към личния състав от авиационните военни 

формирования от състава на ВВС и предвид специфичните задачи, които те изпълняват, съществен 

елемент във функционирането на военните формирования се явява системната оценка на 

организационния социалнопсихичен климат, която дава информация за цялостна оценка на 

психоклимата, командно-лидерските практики и междуличностните взаимоотношения в процеса на 

изпълнението на задачите.Доброто функциониране, както и ефективното изпълнение на задачите от 

личния състав на военните формирования, пряко зависи от командно-лидерските практики, качествата, 

уменията и компетентностите на състава като цяло, възможностите за професионално и кадрово 

развитие, материалното и техническо осигуряване, битовите условия, както и личната мотивираност и 

удовлетвореност на състава при изпълнение на ежедневните задачи. 

Социалнопсихичният климат в организацията предизвиква изследователски интерес както 

поради значението, което феноменът има за работниците и организацията  (Kopelman et al., 1990),  така и 

поради затрудненията в еднозначното му дефиниране. В публикации по проблема е подчертана 

необходимостта от разграничаване на понятието „социалнопсихичен“ (прилагателно от „социална 

психика“) от „социалнопсихологически“ (прилагателно от „социална психология“), когато се избира 

подход за изследване (Драганов, 1976: 27). Самото дефиниране на понятието включва различни гледни 

точки: „господстващ тип взаимоотношения между членовете на групата, в това число и с ръководителя, 

във връзка със съвместната дейност“ (Джонев, 1990: 52), психологически значимо описание на работната 

среда (Jones&James, 1979) или индивидуално психично състояние, повлияно от организационните 

условия като организационна култура, организационна структура и поведение на ръководителя 

(Burke&Litwin, 1992). 

В българските въоръжени сили се провеждат периодични изследвания на актуалното състояние 

на социалнопсихичния климат, а самото понятие се разбира като „съвкупна оценка на характеристиките 

на функциониране на подразделенията и частите, командно-лидерския стил на офицерите и сержантите, 

политиките и перспективите за кадрово развитие на личния състав, дисциплинарните практики, типа 

взаимоотношения между военнослужещите, качеството на материално-техническата база и други“  

(Маринов, Колев и Станчев, 2007: 125). 

За провеждането на изследване на социалнопсихичния климат във формирования от ВВС Карева 

и Докев разработват модел, който отчита когнитивния, афективния и поведенческия компонент на 

оценката, която изследваните лица дават на отделните елементи на социалнопсихичния климат, като 

методи за изследването са подбрани Въпросник за изследване психоклимата на Сава Джонев (Джонев, 

1992) и  социометрична анкета, разработена от авторите за целите на изследването (Карева и Докев, 

2012). По-късно са разработени и специализирани методи за изследване на организационния климат на 

безопасност на полетите за системата на Военновъздушните сили (Карева, 2016) и за Ръководство на 

въздушното движение (Карева,  2019), предназначени за работата на практикуващите авиационни 

психолози. 

Взаимоотношенията са най-непосредствените динамични социалнопсихични процеси, среда, в 

която индивидът е потопен, и която пряко влияе върху неговата жизнена дейност.Социалнопсихичният 

климат може да се дефинира в най-тесен смисъл като господстващ тип взаимоотношения между 

членовете на групата, в това число и с ръководителя, във връзка със съвместната дейност. Това 

определение насочва към разглеждане на взаимоотношенията в контекста на климата в три основни 

направления: като средство за поддържане на груповата цялост, като средство на йерархичните 

взаимодействия и като средство на трудовата дейност (Джонев, 1990: 52). 

 

Професионален стрес  

Професионалният стрес възниква от взаимоотношенията между хората и техните професии и се 

характеризира от промени вътре в хората, които в някои случаи водят до отклонение от нормалното 

професионално функциониране.  Реакциите на професионалния стрес могат да се категоризират като 

физиологични, психологически и поведенчески. Професионалният стрес може да повлияе негативно на 

психологическото добруване на човека,  но как точно тези отрицателни резултати могат да се проявят, 

остава все още открит въпрос. Нещо повече,  при едно и също ниво на излагане на стрес, различните хора 

реагират различно на професионалните стресори, с които се сблъскват. 

По отношение на източниците на професионалния стрес са били идентифицирани три основни 

категории: организационни характеристики и процеси; условия на труд и междуличностни отношения и 

изисквания на работата и професионални характеристики. Професионалният стрес е до известна степен 
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условие, което може да се управлява и контролира. Хората, реагирайки на тези неизбежни стресиращи 

ситуации, срещани на работното място, могат да се опитат да се борят срещу очакваните отрицателни 

последици чрез различни стратегии на справяне (Енциклопедия по психология и поведенческа наука: 

896). 

Синдром на професионалното изчерпване или изпепеляване (на английски: burnout) е 

понятие, използвано в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския 

психиатър Хърбърт  Фройденбергер през 1974 г., който забелязва този синдром сред своите колеги. 

Характеризира се със специфични симптоми и стадии на развитие.  

Основният аспект на този синдром е повишеното чувство за интелектуално, емоционално и 

физиологично изтощение. Без да има строга дефиниция, разглежда се като професионален феномен, 

който влияе върху всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, 

включително проява на суицидни настроения, както и на различни заболявания, като инсулт, инфаркт, 

колит, язва, гастрит, затлъстяване, мигрена, астма, стерилитет.  В последните години изследванията 

обхващат все по-широк кръг от професии – полицаи, учители, журналисти, лекари, научни работници и 

др. 

През 1982 г. американският психолог Кристина Маслах (Christina Maslach) заедно с колежката си 

Сюзън Джаксън (Susan E. Jackson) разработват научен метод за изучаване на синдрома на 

професионалното изчерпване, благодарение на който създават първия тест, оценяващ нивото на 

бърнаута. 

През 2019 г. бърнаутът е включен в XI ревизия на Международния класификатор на болестите 

(МКБ-11) като явление на работната среда. Не е класифициран като медицинско състояние.  

Бърнаутът е дефиниран в МКБ-11, както следва:  

„Бърнаутът е синдром, концептуализиран като произлизащ от хроничен стрес на работното 

място, който не е бил управляван успешно. Характеризира се в три измерения – усещания за изчерпване 

на енергията и изтощение; увеличаване на менталната дистанция от служебните задължения или 

чувства за негативизъм или цинизъм, свързани с работата; намалена професионална ефикасност.  

Бърнаутът се отнася специфично за явление в контекста на работната среда и не би трябвало 

да се прилага за описване на преживявания в други области от живота.“  

Работата удовлетворява основните човешки потребности, както и потребностите, свързани с 

развитие на компетентността (справяне с предизвикателствата); чувство за принадлежност и признание 

(приемане и подкрепа от останалите); самоопределяне (преследване на собствени цели и интереси, 

способност за вземане на самостоятелни решения).  Недобре организираната работа може да окаже не 

само негативно въздействие върху служителите, но в дългосрочен план и да причини трайни увреждания 

на тяхното здраве.  Оттук работното натоварване или липсата на такова могат да се окажат важна 

предпоставка за поява на стрес, монотонност и умора, които в бъдеще да се превърнат в основен фактор 

за поява на синдром на професионално изчерпване(СПИ), или „бърнаут” (burnout– от английски – 

прегаряне, изгаряне) (Динков, 2016: 279). 

Условията насредата и високите изисквания към личния състав при изпълнение на ежедневните 

задължения във военните формирования са предпоставка за високо ниво на професионален стрес, 

произтичащ от работната среда, както и за развиване на бърнаут синдром. 

 

Методи на изследването  

С цел да се измерят параметрите на социалнопсихичния климат в организацията, груповия 

психоклимат и нивата на възприетия професионален стрес, е проведено изследванес батерия от три теста 

и анкета в две подразделения на едно формирование, съответно с35 изследвани лица от едното 

подразделение и 56 изследвани лица от другото подразделение, като в изследването участва личен състав 

от всички нива и категории. Съдържанието на батерията е следното: 

1. Въпросник на Сава Джонев за изследване на психоклимата (Джонев, 1990). 

2. Профил на груповия психоклимат във военното формирование (Разработен за нуждите на 

Българската армия от Панайот Рандев). 

3. Професионален стрес и професионално изгаряне (Въпросник на д-р Бевърли Потър, 1993). 

4. Анкета за мотивиращи фактори в работния процес (Разработен от Жулиета Танева за целите 

на изследването). 

Въпросникът на Сава Джонев се състои от 18 айтема, които дават възможност на изследваните 

лицада отговарят на поставените въпроси с бал от 1 до 7, като най-благоприятно е състоянието при бал 7, 

най-неблагоприятно – при бал 1.  

Климатообразуващият процес включва няколко направления на взаимоотношенията, като тези 

компоненти са:  

 Скала „Междуличностни отношения“ (С какво се характеризират взаимоотношенията във 

формированието?) се състои от 5 айтема. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8A%D1%80%D0%B1%D1%8A%D1%80%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/1974
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1982
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%85
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 Скала „Йерархични отношения“ (Какво е характерно за ръководството на формированието?) се състои от 

5 айтема. 

 Скала „Трудови отношения“ (Какво е характерно за трудовите отношения във формированието) се 

състои от 5 айтема. 

Отделни айтеми-въпроси са формулирани за изследване на „Оценъчен компонент“ (Как 

оценявате като цяло психоклимата в колектива?); „Афективен компонент“ (Какво чувство предизвикват 

у Вас взаимоотношенията във формированието?); „Поведенчески компонент“ (Какво е Вашето 

намерение относно организацията?); Трите айтема се оценяват със същата скалас бал от 1 до 7,като при 

останалите скали, а резултатите се включват и интерпретират в анализа като отделни компоненти 

(оценъчен, афективен и поведенчески) на социалнопсихичния климат (табл. 1). 

Петте скали на теста формират следните подскали: 

 „Дистантност на взаимоотношенията“ (близост/отчужденост между хората; 

достъпност/недостъпност на ръководството и взаимообвързаност/изолация в работата);  

 „Съдържание на взаимоотношенията“ (конфликтност/съгласие между хората; 

организираност/дезорганизираност на ръководството и използвачество/взаимоизгодност в 

работата);  

 „Тип организация на взаимоотношенията“ (егоизъм/съгласие между хората; 

властничество/демократизъм на ръководството и конкурентност/кооперативност в работата);  

 „Нравствена категоризация на взаимоотношенията“ (приятелство/враждебност между хората; 

справедливост/несправедливост на ръководството и добросъвестност/безотговорност в 

работата); 

 „Динамика на взаимоотношенията“ (устойчивост/лабилност между хората; 

бюрократизъм/оперативност на ръководството и инертност/предприемчивост в работата).  

Климатът се оценява, като всеки член на колектива прави преценка на различните видове 

взаимоотношения посредством първите петнадесет айтема от въпросника. Допълнителна информация за 

него може да се потърси и на оценъчно, афективно и поведенческо ниво, като за тази цел се дават 

отговори чрез същата ликертова скала на последните три въпроса, които пряко формират резултатите 

съответно на оценъчния, афективния и поведенческия компонент. 

Приписаният за отделния въпрос бал, сумиран с бала на останалите въпроси за всяко 

направление на взаимоотношенията и разделен на пет, дава числена оценка на съответния 

климатообразуващ процес. 

Общата сума на балните оценки от първите петнадесет скали, разделена на петнадесет, дава 

цялостна оценка за социалнопсихичния климат. 

 

Профил на груповия психоклимат. Въпросникът съдържа 10 айтема, както следва: командно-

лидерски практики; сплотеност на военното формирование; материално техническо и медицинско 

осигуряване, битови условия, хранене; мотивиране на личния състав за повишаване на ефективността; 

качество на професионалната подготовка; политика на кадрово развитие; ниво на професионален стрес; 

взаимодействие с командния състав; наличие на рисково поведение във военното формирование; 

превенция на рисковото поведение във военното формирование. Измерванията на груповия климат се 

оценяват със стойности от 1 до 9, като високите стойности са показател за много добър работен процес, а 

ниските стойности – за влошени параметри на работния процес.  

Професионален стрес и професионално изгаряне. Въпросникът е съставен от 25 твърдения с 

петстепенна ликертова скала за оценка, балообразуването се получава от сумирането на получените 

резултати, като ниските оценки са показатели за ниски нива на възприет професионален стрес, а 

високите оценки са показател за високи нива на стрес и бърнаут.  

Последният метод, включен в батерията, е полуструктурирана анкета, която цели да установи 

мотивационните фактори в работния процес.В заданието на анкетата е заложена необходимостта 

изследваните да посочат в свободен текст три подредени по важност фактора, които те считат, че са им 

необходими в ежедневния работен процес, за да са по-мотивирани при изпълнение на служебните си 

задължения. Получените свободни отговори са групирани по честота на изброяване от изследваните и по 

ред на значимост. 

 

Процедура на изследването  

Емпиричното изследване е проведено от екип психолози, изпълнено е на един етап в 

предварително определен и съгласуван с командването ден.  

Резултатите са обработени и изчислени с електронни таблици, анализът е извършен с програмата 

IBM-SPSS, версия 19. 
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Резултати от емпиричното изследване  

Резултати от анализа настойностите от параметричните методи са представени в табл. 1. 

 
Таблица 1.Резултати от проведеното изследване 

 
Table 1. Results from the conducted research 

 

Метод/ скала Подразделение N 
Средноаритмет. 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна грешка на 

средната 

Психоклимат (цялостна 

оценка) 

Д 56 3,927 1,012 0,135 

Б 35 5,008 0,820 0,138 

Оценъчен компонент 
Д 56 3,930 2,008 0,268 

Б 35 5,710 1,296 0,219 

Афективен компонент 
Д 56 3,960 1,916 0,256 

Б 35 5,540 1,379 0,233 

Поведенчески 

компонент 

Д 56 4,520 2,080 0,278 

Б 35 5,690 1,510 0,255 

Междуличностни 

отношения 

Д 56 3,968 1,568 0,209 

Б 35 5,040 1,218 0,205 

Йерархични отношения 
Д 56 3,764 0,703 0,094 

Б 35 4,691 0,646 0,109 

Трудови отношения 
Д 56 3,925 1,213 0,162 

Б 35 4,909 0,972 0,164 

Психоклимат (профил) Д 56 4,029 1,572 0,210 

Б 35 5,671 1,427 0,241 

Професионален стрес и 

бърнаут 

Д 56 1,802 0,728 0,097 

Б 35 1,377 0,421 0,071 

 

С психоклимат (цялостна оценка) са означени резултатите от теста на Сава Джонев. С 

психоклимат (профил) са означени резултатите, получени от теста „Профил на груповия психоклимат 

във военното формирование“ (Разработен за нуждите на Българската армия от Панайот Рандев). 

Извършена е проверка за надеждност на резултатите от измерването на 91 изследвани лица чрез 

изчисляване на коефициента алфа на Кронбах. Резултатите са представени в табл. 2. 

 
Таблица 2. Резултати от проверката за надеждност 
 

Table 2. Reliability test results 
 

Метод/ скала Алфа на Кронбах 

Психоклимат (цялостна оценка) 0,898 

Междуличностни отношения 0,905 

Йерархични отношения 0,708 

Трудови отношения 0,788 

Групов психоклимат 0,935 

Професионален стрес и бърнаут 0,786 

 

Коефициентът алфа на Кронбах показва стойности от много добри до отлични и е показател за 

надеждността на проведеното изследване. 

С цел установяване наличието на взаимовръзки между социалнопсихичния климат и нивата на 

възприет стрес е проведен корелационен анализ. Резултатите са представени в табл. 3. 

Стойностите на корелационния коефициент r на Пирсън, представени в таблицата,  показват 

умерена до силна статистически значима корелация между скалите от теста за психоклимата на Сава 

Джонев и профила на психоклимата.  Стойностите на корелационния коефициент r на Пирсън показват 

също така статистически значима,  умерена,  но обратнопропорционална връзка между нивото на 

възприетия стрес, общия профил на психоклимата и скалите от теста на Сава Джонев.  Получените 

резултати от корелационния анализ показват аналогични резултати както тези,  получени при 

създаването на теста, а именно междуличностните взаимоотношения са в най-силна корелация с 

трудовите отношения (взаимообвързаност/изолация; използвачество/взаимоизгодност; 

конкурентност/кооперативност; добросъвестност/ безотговорност; инертност/предприемачество) от 

когнитивните компоненти и с афективния компонент (Какво чувство предизвикват у Вас 

взаимоотношенията във формированието?). Силната корелация между междуличностните 

взаиимоотношения и поведенческия компонент е изключително важна, тъй като тя характеризира 

нагласите  на състава спрямо бъдещата служебна ангажираност и дава важна информация на ръководния 

състав и авиационните психолози относно нагласите на състава за продължаването на службата при 

дадените условия. Най-силна е корелацията между психоклимат (профил) и афективния компонент, 
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което е важен елемент, предвид това, че свидетелства за емоционалното отражение при изследваните 

относно някои параметри на работната средата. 

 

 
Таблица 3. Резултати от корелационен анализ на параметричните методи 

 

Table 3. Correlation analysis results 
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Психоклимат (профил) r 1 0,605** 0,485** 0,604** 0,721** 0,723** 0,433** -0,491** 

Междуличностни 

отношения 
r 0,605** 1 0,406** 0,763** 0,724** 0,747** 0,494** -0,451** 

Йерархични 

отношения 
r 0,485** 0,406** 1 0,533** 0,435** 0,422** 0,314** -0,241* 

Трудови отношения r 0,604** 0,763** 0,533** 1 0,591** 0,615** 0,455** -0,420** 

Оценъчен компонент r 0,721** 0,724** 0,435** 0,591** 1 0,908** 0,430** -0,485** 

Афективен компонент r 0,723** 0,747** 0,422** 0,615** 0,908** 1 0,462** -0,528** 

Поведенчески 

компонент 
r 0,433** 0,494** 0,314** 0,455** 0,430** 0,462** 1 -0,309** 

Ниво на възприет 

стрес 
r -0,491** -0,451** -0,241* -0,420** -0,485** -0,528** -0,309** 1 

**. Корелацията е значима на ниво 0,01 (двустранна). 

*. Корелацията е значима на ниво 0,05 (двустранна). 

 

Резултатите от подскалите  са имплицитна част от резултатите от основните скали на теста, тъй 

като айтемите, които ги съставят, влизат в основните скали на въпросника, затова не би било коректно да 

се включват наравно с основните скали в корелационния анализ. Тяхната статистика може да 

представлява интерес за авиационните психолози на изследваните формирования поради 

детайлизирането на параметрите на оценката, което се съдържа в тях, но предвид ограниченията при 

публикуване на резултатите от изследването, вниманието е концентрирано върху основните скали от 

приложените методи.  

Резултатите от анкетата за мотивационни фактори в работния процес могат да бъдат обобщени в 

следните групи: 

1. Необходимост от по-високо заплащане и подобряване на параметрите на работната среда, 

както и ясни и справедливи изисквания и възможности за кадрово развитие в областта на военната 

професия. 

2. Подобряване на материално-техническото осигуряване, своевременното комплектуване с 

личен състав, както и еднаква готовност и умения за изпълнение на задачите от състава. 

3. Повече възможности за развитие на войнишкия състав, възможности за участие в курсове и 

преквалификации, наличие на конструктивна обратна връзка от ръководния състав, спазване на еднакъв 

стандарт при взаимоотношенията от страна на ръководния състав към подчинените, да не се смесват 

личните познанства със служебните ангажименти, както и похвали и награди при добре свършена работа.  
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4. Потребност от повече колективни дейности и мероприятия, както и от организирането на 

повече общи мероприятия с културна насоченост.  

5. Ясно и точно дефиниране и запознаване с предстоящите задачи, както и предоставянето на 

реално възможни срокове за изпълнение на поставените задачи. 

 

Обсъждане 

От гледната точка на практиката резултатите от изследването показват стойности на цялостната 

оценка на психоклимата и профила на психоклимата, които могат да се интерпретират в интервала 

добър, приемлив психоклимат в подразделение Д и много добър психоклимат в подразделение Б. 

Получената разлика при измерването на психоклимата може да се използва като основание да се 

предприемат мерки за подобряване на работната среда и взаимоотношенията в колектива в 

подразделение Д, за посоката на които допринасят получените резултати от полуструктурираната анкета. 

Изследването на нивата на възприет стрес в двете подразделения показва ниски стойности на 

възприетия професионален стрес и липса на индикации за бърнаут. Също за целите на практиката, 

резултатите на изследваните лица са интерпретирани индивидуално, за да се установи наличието на 

отделни случаи на високи нива на възприет професионален стрес и бърнаут. Тези единични случаи 

изискват индивидуална работа с психолог.  

Ниските стойности на нивата на възприет стрес свидетелстват за изградени добри механизми у 

състава за справяне с професионалните стресори, независимо от високите предизвикателства и 

отсъствието на някои водещи условия в работната среда. 

Допълнителната информация за мотивационните фактори, получена от анкетата, може да 

послужи както на психолозите във формированията, така и на командирите, в техните командно-

лидерските практики и в подобряването на междуличностните взаимоотношения в процеса на 

изпълнението на задачите. 

Получените резултати от проведеното изследване са само част от един системен процес за 

оценка на социалнопсихичния климат във военните формирования от състава на ВВС, който дава 

възможност да се направи съпоставка с резултатите, получени от предходни такива изследвания със 

същата батерия от тестове и така да се отчетат разликите в променящите се параметри и да се изяснят 

причините, водещи до тези промени.  

В заключение може да се обобщи, че оценката на психоклимата и нивото на професионален 

стрес са изключително важнивзаимообуславящи се процеси, зависят от индивидуалните личностни 

характеристики, емоционалното състояние по време на изследването, субективните възприятия на 

изследваните относно дадени параметри, но като цяло,проведеното изследване с посочената тестова 

батерия е надежден източник на информация относно социалнопсихичния климат в структурата. 
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РЕЗЮМЕ. Докладът представя теорията на Уилям Шутц (Schutz 1966) за 

фундаменталнaта ориентация в междуличностните отношения и създадения въз основа нея въпросник 

за измерването им FIRO-B. Според Шутц има три основни междуличностни потребности – 

включеност, контрол и привързаност, като всяка от тях има две дименсии: проявявано поведение от 

лицето към другите и желано от лицето поведение на другите към него. Въпросникът FIRO-B измерва 

тези три потребности в двете им дименсии. Той се използва в организационната  психология за 

изследване на съвместимостта между членовете на групи и в личностната психология за изследване на 

междуличностния стил. В случай на екстремно ниски или високи стойности на потребностите, 

профилите от FIRO-B се използват в клиничната психология – Лео Р. Райън и Уилям Щутц (cit. From 

Chang 2007) дефинират девет клинични профила, индикативни за проблеми в социалната адаптация: 

свръх-интегратор, конфликт между зависимост и независимост, оптимист, самотник, бунтовник, 

песимист, член на ексклузивен клуб, мисията невъзможна, предпазлив любовник. 

Теорията на Шутцсе доразвива от E.Р. Шнели A. Л. Хамър (Schnell and Hammer 2004), според 

които стойностите по двете дименсии на междуличностните потребности определят типичната 

роля на лицето в групата. Те дефинират 15 роли: интегратор, миротворец, индивидуалист, директор, 

критик, бунтар, окуражител, слушател, неверник, инициатор, енергитизатор, съветник, 

хармонизатор, търсещ консенсус, решаващ задачите. Според тях доминиращите потребности 

определят и организационнияклимат в групата.  

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: FIRO-B; междуличностни потребности; групова съвместимост; организационен 

климат; роли; клинична интерпретация. 
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ABSTRACT. The report presents the William Schutz’s theoryof Fundamental 

Interpersonal Relations Orientation (Schutz 1966) and the questionnaire based on it -FIRO-B. According to 

Schutz, there are three basic interpersonal needs – Inclusion, Control and Affection; every one of them has two 

dimensions: a person’s expressed behavior towards others and wanted - the way a person wants the others to 

behave towards them. The questionnaire FIRO-B measures these three needs in their two dimensions. It is used 

in organizational psychology for examination of compatibility among group’s members and in personal 

psychology for examination of interpersonal style. In the case of extremely low or high scores of needs, the 

FIRO-B profiles are used in clinical psychology - Leo R. Ryan and William Schutz(cit. from Chang 2007)define 

9 clinical profiles, which are indicative of social adaptation problems: People Gather, Dependent/Independent 

Conflict, Optimist, Loner, Rebel, Pessimist, Exclusive Club, Mission Impossible, Cautious  Lover. Schutz’stheory 

has been developed further by E.R. Schnell and A. L. Hammer (Schnell and Hammer 2004); according to them 

the scores for both dimensions of interpersonal needs define a person’s typical role in the group. They define 15 

roles: Clarifier, Tension-Reducer, Individualist, Director, Questioner,Rebel, Encourager, Listener, Cautioner, 

Initiator, Energizer, Opinion Giver, Harmonizer, Consensus Tester, Taskmaster. According to them the 

dominant needs also define the group’s organizational climate. 

 

KEYWORDS: FIRO-B; Interpersonal Needs; Group Compatibility; organizational climate; Roles; Clinical 

Interpretation. 
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Уилям Шутц за пръв път представя теорията си за три-деменсионалната структура на 

междуличностните потребности през 1958 година в книга със заглавие „ФИРО - три-деменсиална теория 

на междуличностното поведение“ (FIRO: A Three Dimensional theory of Interpersonal Behavior), която е 

преиздадена през 1966 година със заглавие „Медуличностният подзeмен свят“ (The Interpersonal 

Underwoorld). Въз основа на нея той създава въпросника FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations 

Orientation -Behavior™), който и до днес е сред най-използваните въпросници в организационната 

психология. 

 

Основни междуличностни потребности в теорията на Шутц 

Според Шутц има три основни междуличностни потребности – включеност, контрол и 

привързаност, като всяка от тях има две дименсии: 

Проявявано поведение от лицето към другите (Expressed behaviour), което се изразява в това 

доколко лицето се стреми да иницира и поддържа определени поведения към другите, свързани със 

задоволяването на всяка от потребностите. В този случай лицето е активна страна. 

Желано поведение от другите към лицето (Wanted behavior),  което се изразява в това доколко 

лицето желае другите да иницират и поддържат определени поведения към него, свързани със 

задоволяване на всяка от потребностите.В този случай лицето е пасивна страна. 

По-долу ще бъдат разгледани трите основни потребности в двете им дименсии. Дадени са и 

буквените им означения, с които се срещат в литературата. 

 

Потребност от включеност (Inclusion - I) 

Тя изразява в стремежа на хората да принадлежат към група и да създадат и поддържат 

удовлетворяващи отношения с другите. В основата й стоят дълбинната потребност да си значим и 

дълбинният страх да си отхвърлен. Като проявявано поведение към другите (Expressed Inclusion-Ie) тя се 

изразява в полагане на усилия за приобщаване на другите, така, че те да не се чувстват самотни и 

изолирани. Като желано поведение от другите(Wanted Inclusion - Iw) тя се проявява в желание да бъдеш 

приет и положително оценен от останалите. 

 

Потребност от контрол (Control- C) 

Тя се изразява в стремежа на хората да заемат удовлетворяващото ги място в групата спрямо 

йерархията. В основата й стоят дълбинната потребност да си компетентен и дълбинният страх да се 

провалиш. Като проявявано поведение към другите (Expressed Control - Ce) тя сеизразява в стремеж към 

контрол над другите и завоюване власт и/или на автортет.. 

Като желано поведение от другите(Wanted Control - Cw) тя се изразява в желание да бъдеш 

ръководен от другите и да не поемаш лична отговорност. 

 

Потребност от привързаност (Affection - A) 

Тя се изразява в стремеж да се установяват удовлетворяващи отношения с другите по отношение 

на близостта и привързаността. В основата й стоят дълбинната потребност да бъдеш приет и обичан и 

дълбинния страх да бъдеш предаден. 

Като проявявано поведение към другите (expressed affection - Ae) тя се изразява в полагане на 

усилия за създаване отношения на близост и привързаност с другите. 

Като желано поведение от другитеb (wanted affection - Aw) тя се изразява в желание другите да 

проявяват към теб близост и привързаност. 

Включеността и контролът се проявяват както в диадичните отношения, така и в отношенията 

индивид-група. Привързаността се проявява само в отношенията между две лица (Schutz 1966: 23). 

 

Индивидуален профил на междуличностните потребности 

  При описване на трите потребности включеност, контрол и привързаност, Шутц прави аналогия 

с притчата за слепците, които не могат да постигнат съгласие за характеристиката на слона, защото всеки 

от тях изследва различни части от него, въпреки, че описват един и същи слон. Проблемът при описване 

на потребностите е да се даде пълно описание на „слона“, като се укаже какъв аспект описва всеки от 

изследователите му  (Schutz 1966: 14). За това, в опит да обясни как функционират междуличностните 

потребности, Шутц създава модела си „Матрица на релевантните данни за междуличностните 

отношения, наречен  „Слонът”, представен в табл. 1 (Schutz 1966: 19). В него всяка потребност включва 

три характеристики: поведението на човек към другите (аз към другите) – действия и чувства; реакции 

спрямо поведението на другите към него (другите към мен) – действия и чувства; вътрешни 

преживявания, свързани със задоволяването или фрустрацията на потребностите (аз към себе си), 

оказващи влияние върху самооценката, които могат  да бъдат и несъзнателни. 



63 
 

  Според теорията междуличностни отношения се определят като: 1) желани- състоянията по 

отношение на задоволяване на трите потребности, към които всеки човек се стреми; 2) идеални - 

състоянията, при които човек е задоволил междуличностните си потребности по социално приемлив и 

удовлетворяващ за него начин; 3) тревожни- различни състояния на дисфункционалност в 

междуличностните отношения, породени отзатруднения при задоволяването на дадена потребност; 4) 

патологични - различни състояния на психопатология, породени от неспособността някоя от 

потребностите да бъде задоволена по адекватен начин. 

Според Щутц потребностите се формират в най-ранна възраст като реакция на начина, по който 

родителите се държат към детето и веднъж формиран, профилът на потребностите е устойчив в 

продължение на целия живот. Според него в междуличностните отношения, когато човек смята, че се 

намира в позиция, сходна на тази, в която е бил в детството, се държи така, както се е държал като дете;  

когато смята, че ролята му предполага да се държи като възрастен, се държи по същия начин, по който 

родителите му са се държали към него (Schutz 1966: 82). Умерените прояви от родителите на поведения, 

свързани със задоволяване на потребностите от включеност, контрол и привързаност води до идеални 

междуличностни отношения; прекалено много или малко поведения, свързани със задоволяване на трите 

потребности води до тревожни междуличностни отношения (Schutz 1966: 89). 

 

Идеални междуличностни отношения: 

  Когато родителите появяват към детето в умерена степен: 1) включеност, е най-вероятно 

като възрастен да бъде общителен, без да се страхува да остане сам в определени периоди; искрено да се 

интересува от другите и да изгражда чувство на идентичност с определени социални групи (social - 

клетка 3 в табл. 1); 2) контрол, е най-вероятно като възрастен да бъде демократ, да се чувства комфортно 

както да дава, така и да изпълнява заповеди, в зависимост от ситуацията; да смята, че другите ценят 

компетентността му и той да цени тяхната (democrat - клетка 25 в табл. 1); 3 )привързаност, е най-

вероятно като възрастен да е ангажиран с хората и да го показва по адекватен начин; без проблеми да 

създава близки емоционални връзки, но да се чувства комфортно и в ситуации, предполагащи спазване 

на емоционална дистанция (personal - клетка 43 в табл. 1). 

   

  Тревожни междуличностни отношения: 

  Когато родителите появяват към детето прекалено много: 1) включеност, е най-вероятно като 

възрастен да е свръх-общителен, непрекъснато да търси компанията на другите и да желае те да го 

търсят; да изпитва силен страх да не бъде игнориран, което може да се обобщи така „Въпреки, че никой 

не се интересува от мен, аз ще накарам хората да ми обръщат внимание по всеки възможен начин” 

(Schutz 1966: 26); самият той не изпитва искрен интерес към другите (oversocial - клетка 7 в табл. 1); 2) 

контрол, е най-вероятно като възрастен да бъде автократ, непрекъснато да се конкурира, да се стреми да 

доминира и да заема най-високата позиция в йерархията; да бъде недоверчив и да се опасява, че другите 

няма да признаят властта му и ще се опитват да го контролират (autocrat - клетка 25 в табл. 1); 3) 

привързаност, е най-вероятно като възрастен да бъде свръх-ангажиран с хората, непрекъснато да се 

стреми да създава близки доверителни отношения и да търси потвърждение от другите, че е харесван и 

обичан; да изпитва ревност към другите връзки, които хората, с които се смята за близък, поддържат или 

създават; да изпитва силен страх да бъде отблъснат (overpersonal - клетка 43 в табл. 1). 

  Когато родителите появяват към детето прекалено малко: 1) включеност, е най-вероятно като 

възрастен да бъде затворен и изолиран; да отказва предложенията за съвместни дейности и ревниво да 

пази личното си пространство; да се опасява,  че другите не се интересуват от него и го игнорират, 

поради което предпочита да бъде сам, за да се чувства по-сигурен (undersocial - клетка 11 в табл. 1); 2) 

контрол,  е най-вероятно като възрастен да бъде абдикрат, да е подчиняем и даизбягва поемането на 

каквато и да лична отговорност, дори за решения, които лично го засягат; да се чувства некомпетентен и 

безотговорен и дори глупав и да се страхува, че другите няма да му помогнат, когато има нужда от тях, и 

че има прекалено много отговорности, с които не може да се справи (abdicrat - клетка 29 в табл. 1); 3) 

привързаност, е най-вероятно като възрастен да бъде слабо общителен, дистанциран, да избягва 

интензивните взаимодействия с хората; да подържа социалните си  контакти на повърхностно равнище; 

да смята, че другите не го харесват и обичат, да ги избягва и да предпочита да бъде сам от страх да не 

бъде наранен (underpersonal - клетка 47 в табл.1). 

Тези три основни типа междуличностни отношения се допълват от  патологичните 

междуличностни отношения, които са следствие от ексесивните прояви илиехтремната липса на 

поведения, свързани със задоволяване на потребностите на детето от родителите (Schutz 1966: 25). Те 

могат да станат причина за психично заболяване в зряла възраст: екстремно ниската включеност би 

могла да доведе до психоза, най-вече шизофрения (клетка 18 в табл.1); екстремно ниският контрол би 

могъл да доведе до психопатна личностна структура (клетка 36 в табл.1); екстремно високия контрол би 
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могъл да доведе до обсесивно-компулсивно разстройство (клетка 35 в табл.1); екстремно ниската или 

висока привързаност би могла да доведе до различен вид неврози (клетки 53 и 54 в табл.1). 

 

Въпросникът FIRO-Bи неговото приложение 

 

Скали и индекси на въпросникаFIRO-Bи тяхната интерпретация 

Самооценъчният въпросник FIRO-B се състои от 54 твърдения, образуващи  6 основни скали с 

по 9 въпроса, които  измерват трите основни потребности в двете им проявления.Те сa подредени на 

блокове и се оценяват по две шест-степенни ликертови скали за оценка, като първата е колко често се 

проявява дадено поведение, а втората е за какъв брой лица се отнася твърдението.При обработката на 

въпросникашест-степенните ликертови скали се превръщат в дитохомни и отговорът на всяко твърдение 

носи 0 или 1 точка, така че всяка от основните скали е с бал от 0 до 9 точки(Духновский 2009: 102-107). 

Допълнително се изчисляват: общи индекси на трите потребности с бал от 0 до 18 точки; общи индекси 

на проявяваните и желаните поведения с бал от 0 до 27 точки; общ индекс на междуличностните 

потребности с бал от 0 до 54 точки.  

За скалите и индексите на въпросника има норми (Schnell andHammer 2004: 6-9). Той се използва 

най-често в организационната психология за установяване на екипна съвместимост и в личностната 

психология за установяване на междуличностния стил. 

 

Стойностите по основните скали (Ie, Iw, Ce, Cw, Ae, Aw) се определят като: ниски (0-2 точки) -  

лицето рядко проявява описаните във високите стойности поведения; средни (3-6 точки) - лицето 

проявява описаните във високите стойности поведения само в определени периоди от време; високи (7-9 

точки) - описаните във високите стойности поведения са характерни за лицето в повечето ситуации. 

 

Общите индекси на трите потребностисе образуват от сумата от стойностите на проявяваните 

и желаните от другите поведения по съответната потребност. Те са: общ индекс на включеността (Total 

Inclusion: It = Ie+Iw); общиндекс на контрола (Total Control: Ct = Ce+Cw); общ индекс на 

привързаността (Total Affection: At  = Ae+Aw). Стойностите по тях се определят като: ниски (0-5 точки) -  

лицето е безразлично към задоволяването на съответната потребност; средни (6-12 точки) - за лицето е 

характерно да проявява поведенията, свързани със задоволяване на тази потребност; високи (13-18 

точки) - лицето постоянно се стреми да задоволява тази потребност, поради което непрекъснато проявява 

или изисква от другите да проявяват поведения, свързани с нея. 

При сравнението на общите индекси на трите потребности, потребността с най-висока стойност 

определя сферата на междуличностните отношения, в която лицето се чувства най-комфортно и за това 

то се стреми да задоволи най-вече нея, действайки така, че да попадa в ситуации, в които това е 

възможно. Потребността с най-ниска стойност, от друга страна определя сферата на междуличностните 

отношения, която е от най-малко значение за лицето и от чието задоволяване то ще се откаже най-лесно; 

при много ниски стойности е възможно дори съзнателно да избягва ситуации, свързани със 

задоволяването на тази потребност, защото не се чувства комфортно в тях. 

 

Общият индекс на проявяваните поведениясе образува от сумата от стойностите на 

проявяваните поведения по трите потребности (Total Expressed:Te = Ie + Ce + Ae). Той показва доколко 

лицето се чувства комфортно да бъде проактивно и да иницира поведения към другите, за да задоволи 

междуличностните си потребности. Стойностите по него се определят като: ниски (0-7 точки) -  лицето 

не се чувства комфортно да иницират социални поведения, обикновено изчаква преди да говори или 

действа, опитвайки се да прецени дали участието му е необходимо; средни (8-19 точки) - степента, в 

която лицетоиницира социални поведения, варира в зависимост от конкретните хора и контекста; високи 

(20-27 точки) - на лицето му  доставя удоволствие да иницират поведения към другите и вижда в 

социалните събирания възможност за самоизява.  
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Таблица 1. Матрица на релевантните данни за междуличностните отношения „Слонът“  

 

Table 1. Matrix of Relevant Interpersonal data “The Elephant” 

 
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ  

ОТНОШЕНИЯ 

ВКЛЮЧЕНОСТ КОНТРОЛ ПРИВЪРЗАНОСТ 

Аз към  

другите 

(действия) 

Другите  

към мен 

(реакции) 

Аз 

 към 

себе  

си 

Аз към 

другите 

(действия) 

Другите  

към мен 

(реакции) 

Аз 

 към 

себе 

си 

Аз към  

другите 

(действия) 

Другите  

към мен 

(реакции) 

Аз 

 към 

себе 

си 

ЖЕЛА-

НИ 

(потреб-

ности) 

Действия  1Удовлетворяващи отношения 

относно взаимодействията и 

поведението, свързано с 

включеността 

15 

Чувс-

твам се 

значим 

19Удовлетворяващи отно-

шения относно поведе-

нието, свързано с властта и 

контрола 

33 

Чувс-

твам, 

че 

съм 

отго-

ворен 

37Удовлетворяващи отно-

шения относно поведе-нието, 

свързано с любовта и 

привързаността 

51 

Чувс-

твам 

се 

харе-

сван 

и 

оби-

чан 

Чувства 2 Удовлетворяващи отношения 

относно чувството на взаимен 

интерес 

20Удовлетворяващи отно-

шения относно чувството на 

взаимно уважение 

38Удовлетворяващи отно-

шения относно чувствата на 

взаимнапривързаност 

ИДЕАЛ-

НИ 

Действия  3Общителен 

 

(Social) 

4 Хората ме 

включват 

21Демократ 

 

(Democrat) 

22Хората ме 

уважават 

39Ангажи-ран 

 

(Personal) 

40Хората се 

държат при-

ятелски  

Чувства 5Интересув-ам 

се от хората 

6Хората се ин-

тересуват от мен 

23Уважав-

ам хората 

24Хората ме 

уважават 

41Харесвам  

хората 

42Хората 

ме харесват 

ТРЕВО-

ЖНИ 

(трево-

жни 

състоя-

ния) 

Прека-

лено 

многоа

ктив-

ност 

Дейст-

вия 
7Свръх-

общителен 

(Oversocial)  

8Сервиленкъмгр

упата 

16 

Чувст-

вам се 

незна-

чите-

лен (не 

знам 

кой 

съм; аз 

съм 

никой) 

25Автократ 

 

(Autocrat) 

26Бунтар 34 

Нек-

омпе-

тент-

ен 

съм(г

лу- 

пав и 

безо-

тгов-

орен)  

43Свръх- 

ангажиран 

(Overpersonal) 

44Сервилен

към хората 

52 

Не 

съм 

харе-

сван 

(лош 

и от-

блъск

ващ 

съм) 

 

Чувст-

ва 
9Реално не се 

интересувам  

от хората 

10Хората реално 

не се интересу-

ват от мен 

27Не 

вярвам на 

хората 

28Хората не 

ми вярват 

45Реално не 

харесвам хората 

46Хората 

реално не 

ме харесват  

Прека-

лено 

малко 

актив-

ност 

Дейст-

вия 
11Слабообщит

елен 

(Undersocial) 

12Асоциален 29Абдикрат 

 

(Abdicrat) 

30Подчиняем 47Слабо 

ангажиран 

(Underpersonal) 

48Изолиран 

Чувст-

ва 
13Не се инте-

ресувам 

отхората 

14Хората не се 

интересуват 

отмен 

31Реално 

не уважав-

амхората 

32Хората 

реално не ме 

уважават 

49Не харесвам 

хората 

50Хората 

не ме 

харесват 

ПАТОЛ-

ОГИЧНИ 

Прекалено много 17  35 Обсесивно-компулсивен 53 Невротичен 

Прекалено малко 18 Психотичен (шизофрения) 36 Психопат 54 Невротичен 

Цитирано по [Cited from]: (Schutz 1966:19) 
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Общият индекс на желаните поведения се образува от сумата от стойностите на желаните от другите 

поведения по трите потребности (Total Wanted:Tw  =  Iw + Cw + Aw). Той показва доколко лицето 

разчита на хората за да задоволи потребностите си, доколко комфортно се чувства да бъдев пасивна 

позиция и обект на въздействията на другите. Стойностите по него се определят като: ниски (0-7 точки) -  

лицетоцени независимостта си,не се чувства комфортно да разчита на другите и не очаква много от тях; 

средни (8-19 точки) -  степента, в която лицето се чувства комфортно да бъда зависимо от другите варира 

в зависимост от конкретните хора и контекста; високи (20-27 точки) -  лицето е силно зависимо от  

другите и се чувства комфортно да бъде в пасивна позиция и обект на въздействията на другите. 

 

Общият индекс на междуличностните потребности се образува от сумата от трите потребности в 

двете им дименсии проявявано и желано от другите поведения (Overal lneed: Tt  = Ie+Iw +Ce + Cw + Ae 

+ Aw) и е глобална оценка за степента, в която взаимодействието и ангажирането с другите е източник на  

удовлетворение. Стойностите по него се определят като: ниски (0-15 точки)- лицето не изпитва 

удовлетворение от взаимодействието и ангажирането с другите, предпочита да работи самостоятелно и 

се смята за интроверт; между ниски и средни (16-26 точки) - лицето изпитва удовлетворение от 

общуването с другите, но това зависи от конкретните хора и контекста, работи по-ефективно 

самостоятелно, но може да работи с други хора, когато целите са ясно поставени,определя се в по-голяма 

степен като интроверт, отколкото като екстраверт;  между средни и високи (27-38 точки) - лицето 

обикновено изпитва удовлетворение от общуванетокато член на постоянни малки групи, но не разчита 

много на другите при взимането на решения, определя се в по-голяма степен като екстраверт, отколкото 

като интроверт; високи (39-54 точки) -лицето изпитва удовлетворение от общуването, работи най-добре 

в група, подържа много социални контакти, определя се като екстраверт. 

 

Клинична интерпретация на резултатите от въпросник FIRO-B 

Уилям Шутц, съвместно с Лео Райън, определят 9 клинични профила, които се получават при 

комбинации от екстремно ниски или високи стойности по скалите на въпросник FIRO-B, индикативни за 

проблеми в междуличностните отношения (cit. From Chang  2007: 12-14). 

Свръх-интегратор (People Gather) - висока проявявана и висока желана включеност: 

Непринуден и компулсивно привлечен от хората, не понася да бъде сам. Има силна потребност да бъде в 

центъра на вниманието. Хората може да го смятат за досадник. 

Конфликт между зависимост и независимост (Dependent/Independent Conflict) -висок проявяван 

и висок желан контрол: Проявява се само при 2% от западната популация; но при повече от 50% при 

китайците,индийците или други азиатски нации и представлява културно обусловен конфликт между 

колективистичните азиатски социални норми и стремежа към лична изява. 

Оптимист (Optimist) - висока проявявана и висока желана привързаност: Оптмистично 

настроен. Иницира емоционално близки взаимоотношения. Чувства комфортно, когато другите 

проявяват емоционална близост към него. Хората може да смятат, че му липсва чувство за граници и 

дискретност. 

Самотник (Loner) - ниска проявявана и ниска желана включеност: Чувства се комфортно, когато 

може да се дистанцира, или е много селективен относно това с кого ще си взаимодейства. Хората може 

да го смятат за аутсайдер. 

Бунтовник (Rebel) - нисък проявяван и нисък желан контрол: Не участва във взимането на общи 

решения, чувства се най-комфортно когато не е контролиран от другите. Би могъл да бъде добър лидер, 

но само ако той самия определя приоритетите. Хората може да го смятат за немотивиран да участва в 

групата. 

Песимист (Pessimist) - ниска проявявана и ниска желана привързаност: Избягва емоционалната 

ангажираност с другите, има съвсем малко, или никакви близки връзки, а ако споделя, го прави на 

повърхностно равнище. Хората може да го смятат за безчувствен и хладен. 

Член на eксклузивен клуб (Exclusive Club)- висока проявявана и ниска желана включеност: 

Въпреки външно проявяваната включеност, показва, че се смята за по-специален. Хората може да не 

желаят да го приобщат към групата. 

Мисията невъзможна (Mission Impossible) - висок проявявани нисък желан контрол: Стреми да 

взима решения и да поема отговорности, но не желае да получава нареждания от другите членове на 

групата. Хората може да откажат да се съобразяват с решенията му. 

Предпазлив любовник (Cautious Lover) - ниска проявявана и висока желана привързаност: Не 

споделя много с другите, но иска другите да споделят с него. Хората може да възприемат поведението му 

като подозрително. 
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Взаимовръзка между резултатите по FIRO-В и екипната съвместимост, социалните роли и 

организационния климат в деловите групи 

 

Оценка на екипната съвместимост въз основа на резутатите от FIRO-В 

Щутц първоначално е използвал въпросникa за създаване на екипи в американската армия (Schutz 

1966), а Шнел и Хамър доразвиват теорията на Шутц и възможностите за използването на резултатите от 

въпросника му FIRO-В, показвайки че  той е приложим във всякакъв тип бизнес организации. Според тях 

в деловите групи членовете, освен че изпълняват общите цели, задоволяват и социалните си потребности 

(Schnell and Hammer 2004: 16). Съвместната работа носи удовлетворение на много хора, тъй като 

позволява желаните отстрана на другите поведения да бъдат задоволени от членовете на групата, 

проявяващи тези поведения; между тях има взаимно допълване, например желаният от другите контрол 

на един  член може да бъде задоволен от друг член с висок проявяван контрол. Има случаи обаче, когато 

в групите съществува напрежение и конфликти поради липсата на взаимно допълване и/или 

конфликтност на потребностите. Проявяваните поведения на някои членове могат да бъдат 

санкционирани от други членове, които не ги желаят, например високата потребност от проявявана  

включеност на един членна групата ще бъде фрустрирана, ако всички останали членове са с ниска 

потребност от включеност като желано поведение от другите. Те илюстрират описаната динамика, като 

дават дават пример със стойностите по въпросник FIRO-B на два тричленни екипа, представени в табл. 2. 

 
Таблица 2. Сравняване между стойностите по въпросник firo-b на два екипа 

 
Table 2. Сomparison between thefiro-b questionnaire’s scoresof two teams 

 

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ 

ПОТРЕБНОСТИ 

ЕКИП А ЕКИП В 

Уендъл Крис Ким Кейт Айша Минг 

Проявявана включеност висока ниска ниска ниска ниска ниска 

Желана включеност ниска ниска висока висока висока висока 

Проявяван контрол висока ниска ниска висока ниска висока 

Желан контрол ниска висока ниска ниска ниска ниска 

Проявявана привързаност ниска висока висока ниска висока ниска 

Желана привързаност висока висока висока ниска висока ниска 

 

В екип А има взаимно допълване, тъй като високите потребности от проявявано поведение на 

някои от членовете могат да бъдат задоволени от поне един член с висока потребност от съответното 

желано от другите поведение. Например Уендъл е с висока потребност от проявяван контрол, а Крис е с 

висока потребност от желан от другите контрол; Ким е с висока потребност от проявявана привързаност, 

а Уендъл и Крис са с висока потребност от желана от другите привързаност. 

В екип В има напрежение, тъй като междуличностните потребности на членовете са 

фрустрирани. Всички членове имат висока потребност от желана от другите включеност, но нито един 

няма висока потребност от проявявана включеност. Освен незадоволените потребности има и 

потребности, които са в директен конфликт. Например високата потребност на Минг от проявяван 

контрол се конфронтира с ниската потребност на Кейт и Айша от желан от другите контрол. 

 

Определяне натипичните роли в деловите групивъз основа на резутатите от FIRO-В 

E. Р. Шнел и A.Л. Хамър (Schnell and Hammer 2004: 18-19) дефинират 15типични социални роли 

в деловите групи, които членовете им заемат в зависимост от степентта на изразеност на 

междуличностнитеси потребности. Те са представени по-долу: 

Интегратор (Clarifier) -висока проявявана включеност: Поставя проблемите, предлага решения 

и обобщава дискусиите. Редовно информира групата за новостите. 

Миротворец (Tension-Reducer) - висока  желана включеност: Сплотява групата чрез адекватни 

прояви на чувство за хумор и намалява напрежението в критични моменти. Спомага за създаването на 

общи интереси. 

Индивидуалист (Individualist) - ниска желана включеност. Не е склонен към сътрудничество, 

смята общите събрания за излишни. Може да не се събразява с общите решения. 

Директор (Director) - висок проявяван контрол: Настоява за взимане на решения и действия, 

монополизира времето за изсказвания. Може да бъде нереалистично оптимистичен относно това, което 

може да бъде постигнато. 

Критик (Questioner) - висок желан контрол: Проявява конструктивна критика и търси 

изясняване. Може да използва въпросите с цел да отложи взимането на окончателно решение. 

Бунтар (Rebel) - нисък желан контрол: Стреми се да заеме позиция, като критикува другите и 

предизвиква съществуващото статукво; може да откаже да се съобрази с груповите решения. 
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Окуражител (Encourager) - висока проявявана привързаност: Приятелски настроен, отзивчив, и 

дипломатичен. Изгражда самочувствието или стауса на другите. Може да жертва истината, за да запази 

добрите отношения. 

Слушател (Listener) - висока желана привързаност: Поддържа участието си и интереса към 

групата си чрез невербална комуникация - мимики и жестове, ангажира се с груповите цели.  

Неверник (Cautioner) - ниска желана привързаност: Показва нежелание да се включи в енергията 

на групата. Изразява загриженост относно избрания път на развитие и успеха на плановете, анализира 

потенциалните проблеми. Може да спори с другите заради самия спор. 

Инициатор (Initiator) - висока проявявана привързаност и висока проявявана включеност: 

Предлага процедурите или проблемите за обсъждане. Предлага алтернативни решения и активно 

окуражава другите да взимат участие в дискусиите. 

Енергитизатор (Energizer) - висока проявявана включеност и висок проявяван контрол: 

Подтиква групата да взима решения и да действа при изпълнение на поставените цели. 

Съветник (Opinion Giver) - ниска желана включеност и нисък желан  контрол: Излага 

възгледите и мненията си по всички проблеми и теми; прави прогнози. Работи независимо от групата, не 

се стреми да стане част от близкия кръг на ръководителя. 

Хармонизатор (Harmonizer) - висока проявявана привързаност и висок желан контрол: 

Съгласява се с групата и помирява привържениците на противоположни позиции. Проявява разбиране, 

прави отстъпки. 

Търсещ консенсус (Consensus Tester )- висока проявявана привързаност и висок проявяван 

контрол: Конфронтира се с непризнатите негативни чувства в групата и се стреми да доведе дискусиите 

до решение. Желае да постигне съгласие в групата и да съдаде близки връзки между членовете й. 

Решаващ задачите (Taskmaster) - висок проявяван контрол и ниска желана привързаност: 

Опитва се да подържа групата насочена към изпълнение на целите и постигане на резултати. Игнорира 

неформалните взаимоотношения, тъй като смята че не е необходимо членовете на групата да се харесват, 

за да си вършат работата. Напомня на групата, че тя е бизнес организация, не семейство. 

 

Определяне на организационния климат в деловите групи въз основа на резутатите от 

FIRO-В 

Според според Шнел и Хамър (Schnell and Hammer 2004: 14) доминиращите междуличностни 

потребности в групата, определени въз основа на общите индекси на включеността, контрола и 

привързаността, определят и организационния климат: 

При висока включеност членовете на групата активно участват във взимането на 

решения;свободно обменят информация;приобщават новоназначените; създават неформални лични 

връзки и климат на откритост и честност. 

При ниска включеност има бариери пред общуването; някои членове са изолирани, налице е 

фрагментация на групата; различията не се толерират; признаването на заслугите е ограничено; има 

фаворитизирани членове. 

При висок контрол има стриктна йерархия и формализъм; от служителите се очаква сляпо да 

изпълняват заповедите; конкуренцията е на приципа „победителят взима всичко“. 

При нисък контрол няма стриктна йерархия, свободно се обменят мнения и критики; проявява 

сегъвкавост при справяне с промените; целите се определят съвместно отвсички. 

При висока привързаност членовете изпитват топли чувства един към друг, чувстват се като 

„семейство“; дава се открита и честна обратна връзка; съществува доверие между ръководители и 

служители. 

При ниска привързаност проявите на конфликти се подтискат; членовете вършат само това, 

което се очаква от тях; атмосферата е хладна; липсва отзивчивост към личните проблеми; липсва 

доверие. 

 

Направеният обзор на теорията на Уилям Щутц и диагностичните възможности на въпросника 

FIRO-B илюстрира възможностите за широкото им приложение в практиката. В организационната 

психология те биха били полезени при подбор на персонал, формиране на екипи, оценка на екипната 

съвместимост и организационна диагностика, а в личностната психология – при професинално 

ориентиране, семейна терапия и консултиране на лица с проблеми в социалната адаптацията. 
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РЕЗЮМЕ. Процесът на адаптация има ключово значение в работна среда. Служителите влизат във 

взаимодействие с колеги и контрагенти. Посредством формиране на съответните взаимоотношения, 

служителите реализират поставените задачи. Ключов фактор е работната среда, която може да 

бъде разглеждана като подпомагаща или възпрепятстваща формирането на тези взаимоотношения, а 

също така  и избора на конкретни стратегии за адапатция. В настоящата публикация, последните се 

анализират през призмата на дезадаптивни и адаптивни и биват разглеждани в съответствие с 

работния контекст. Социализацията на служителите се анализира посредством успешното справяне 

със стиуациите на работното място. Представени са и някои теоретични възгледи относно процесът 

на социализация при служители. Процесът на адаптация е анализиран посредством стратегиите за 

адаптация. В съответствие с основната теория, която е представена в настоящата публикация, 

процесът на адаптация завършва с наличие на продуктивно взаимодействие между служителя и 

работната среда. 
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ABSTRACT. Adaptation process has a key impact at workplace. Employees interact with 

colleagues and partners in order to complete their professional duties. Workplace is a key factor which could be 

facilitating or blocking relation formation and selecting specific strategies for adaptation. This article analyses 

adaptation strategies in the perspective of their tendency which refers to activity, contact or avoidance and 

changes realization in work context. Several theoretical approaches are analyzed regarding socialization 

process at workplace. In correspondence with one of the theories provided in this article adaptation process 

ends with productive interaction between an employee and work environment. 
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Работна среда 

Напоследък процесите на социализация и адаптация придобиват значителна популярност сред 

изследователските интереси на учените. Тези процеси са насочни предимно към новопостъпили 

служители и как те се справят с новите предизвикателства, които отправят множество неизвестни 

относно последващите резултати. Изпълняването на професионалните задължения включва наличието на 

конкретни опит и познания, и е повлияно от фактори като формиране на съответнитевзаимоотношения с 

колегите и взаимодействието с работната среда. Процесите на социализация и адаптация са взаимно 

свързани както при новопостъпилите служители, така и по отношение на организацията, която следва да 

приеме тези хора. Това е динамичен процес, който е двустранен, а именно, от една страна са 

служителите, а от друга – организацията. Настоящата публикация предстои да анализира процесите на 

социализация и адаптация, а също така и стратегиите за адаптация, които служителите прилагат в 

работната среда. 

 

Какво представлява социализацията 

Осъществяването на професионалните задължения се асоциира с взаимодействие с колеги и/или 

контрагенти. Това предполага наличие на социални взаимоотношенияв професионален аспект. Процесът 

на социализация в работна среда може да бъде разглеждан като въвеждане и приобщаване на 

служителите към социалните взаимоотношения и опознаване на неформалния аспект на организацията 

(Ashforth, 1989:  20 – 39). По този начин служителят опознава нюансите и различията по отношение 

изпълняване на професионалните задължения и се адаптира към новата работна среда. 

Началото на социализацията бива поставено на първата среща между кандидатът за работа и 

представители на организацията. Интервюто представлява обмен на идеи, познания, сходства на 

възгледите и взаимно допълване/подпомагане (Fang, R., Duffy, M. K., &Shaw, J. D., 2011: 127 – 133). Този 

тип социализация е известен като предварителна. Тя възниква преди подписването на трудов договор. 

Когато служителят  бъде  назначен възниква процесът на социализация, който включва наличие на 

информация относно реализирането на професионалните задължения, осъществяването на 

професионалната роля, характеристика на социалните взаимоотношения в работна среда, което 

включвакакво поведение се очаква от служителя, както и информация за организационната структура. 

В тази насока, много организации имат разработени програми за посрещане и обучение на 

новоназначените служители. Целите на подобни дейности се изразявт в повлияване на формираните 

нагласи, осъществяване на промени в собственото поведение, запознаване с ценностити, мисията и 

възгледити в оранизацята. 

В  съответствие с една от дефинициите социализацията представлява процес,  при който 

служителят бива въведен и приобщен към системата  от социални взаимоотношения в организацията, 

което се асоциира с опознаване както на формалните така и на неформалните взаимоотношения  и 

опознаване на професията (пак там). 

В допълнение, процесът на социализация може да бъде разглеждан като подхдите, които 

оранизациите реализират по отношение на „прехвърляне“ на опита и познанията на служителите от едта 

роля в друга/нова такава  (Van Maanen & Schein, 1979: 209 – 213). 

Важно е да бъде отбелязано, че процесът на социализация може да бъде наблюдаван както при 

новоназначени служители, така и при тези, които имат известен трудов стаж в организацията. Това се 

случва в ситуации, когато в конкретен отдел бъде назначен нов служител и в случаите, при които 

служител от един отдел бъде преместен в друг. 

В повечето организации процесът на социализация при новопостъпили служители бива 

подпомогнат посредством наличие на ментори, чиято функция включва въвеждане на новия служител 

във формалния и неформалния аспект на работната среда. 

Процесът на социализацията се състои от следните компоненти (Cable, Parsons, C. K. 2001: 1-5) 

- социална информация, която  се асоциира с взаимоотношенията в работната среда; 

- нормативна информация, която представлява организационната култура; 

- организационната информация  представя процедурите, практиките  и подходите при изпълнение на 

професионалните задължения както и структурата на организацията; 

- техническата информация предоставя насоки и предписания  за изпълняване на професионалните 

задължения; 

- референтната информация предоставя  конкретна информация  за осъществяване на професионалните 

дейности; 

 

Видове социализация 

Колективната-новите служители биват групирани в зависимост от тяхната ноа професионална 

роля.  По този начин се събират хора, които имат сходин опит и познания, а индивидуалната разглежда 

всеки нов служител поотделно (Cable, Gino, Staats, 2013: 7 – 13;  Grazulus, 2011: 33 – 46).  Формалната  
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социализация се изразява в процеса на обучение, а именно новопостъпилите служители биват отделени 

от настоящите за/ворганизацията и следва да бъдат обучени по отношение на съответние процедури и 

умения. Неформалната социализация се изразява в обучение на самото работно място, което се 

извършва от настоящите служители. Поледователна социализация, е именно фиксирана 

последователност от действия или обучение в зависимост от конкретно възникнали обстоятелства в 

съответната ситуация. При рандомизираната това се случва в съответствие с моментните условия в 

работната среда. Фиксираната соцализация се изразява в строго определен срок за протичане на този 

процес, а променливата такава се характеризира със срок, който е съобразен със служителя и неговите 

потребности и възможности. Постепенната социализация се осъществява от ментор или опитен 

служител, който подпомага новият служител и има функция на ролеви модел. Характерно за 

алтернативната социализация е липсата на всякакви модели и служители, които да подпомогнат този 

процес. Предоставяне или отнемане на пълномощия има връзка с идентичността и опита на 

новопостъпилите служители, а именно, чувството за принадлежност или не към организацията. 

В съответствие с гореизложената инофрмация следва да бъде обобщено, че социализацията може да 

бъде разглеждана като институционална, котяо се характеизира с наличие на конкретна структура, 

обучение, срокове за протичане на този процес, ментори и етапи, в които служителя да бъде обучен. 

Индивидуалната социализация се характеризира с гъвкави срокове на обучение, липса на служител, 

който да подпомогне този процес, запознаване с различин етапи, които възникват в зависимост от 

съответната работна ситуация и липса на структура. 

Успешната социализация подпомага служителите да се впишат по-лесносред новите колеги, както и 

да се адаптират по-добре в новата работна среда. Това води до по-висока мотивация и ефективност, 

удовлетвореност от работното място и се редуцира неяснототата по отношение на изпълняване на 

професионалните задължения. 

 

 

Процес на адатпация 

Една от основните цели на социализацията е да подпомогне процеса на адаптация на 

новопостъпилия служител и той да бъде част от организацията. Това представлява динамичен процес, 

който включва анализиране, способности и познания, посредством, които  служителят се адаптира към 

към новата работна среда.   

Необходимо е да бъде отбелязано, че всяка промяна предполага адаптация към възникналата 

ситуация. Процесът на адаптация изисква анализ на новата работна среда и предприемане на конкретни 

действия, за да може служителят успешно да се справи със ситуацията. Финалната цел е наличие на 

продуктивно взаимодействие между служителя и работната среда. Настоящата публикация анализира 

психологичната адаптация, която представлява подбор и реализация на онези поведенчески модели, 

които съответстват на очакванията, потребностите и ценностите на служителите (Иванова, 1976: 

3 – 9; Илиева,  2005: 25 - 29).  

Настоящата публикация представя следните видове адаптация: 1) професионална, която се 

асоциира с подходите, които служителите прилагат в процеса на осъществяване на своите 

професионални задължения; 2) потенциалната адаптация е насочена към бъдещ период, а именно, това 

са промени, които служителят реализира в работната среда, с цел, нейното подобряване; 3) практичната 

адаптация разглежда личността на служителя, как той взаимодейства със своите колеги и как реагира на 

възникналите промени в работната среда; 4) специално внимание е необходимо на термина психологична 

пригодност, която се изразява във възможностите, с които разполага служителя по отношение 

изпълняване на професионалните задължения (Мельникова, 2005, Недков, 2010; Иванова, 1976, 3-9; 

Stern, J. L., KennethA. Root, Stephen M. Hills, 1974: 103-111). 

Процесът на адаптация възниква в ситуации, които предполагат осъществяване на промяна  в 

собственото поведение или в работната среда. По този начин служителят постига съответните резултати. 

Този процес се наблюдава както при новопостъпили служители, така и при тези с опит в организацията, 

тъй като е необходимо опознаване на ситуацията. Според Мельникова съществуват следните етапи на 

адаптация (Мельникова, 2004: 33-34, 2005: 16-20): 

1. Първична реакция на измененията се характеризира с емоционална реакция на възнакналата 

ситуация. Това се проявява при наличие на възникнали промени, които предполагат прилагане на 

допълнителни познания и умения. Този етап е много емоционално наситен, тъй като служителят 

анализира възникналата ситуация като предизвикателство. 

2. Следващият етап е насоченост/ориентиране, когато служителят анализира ситуацията. На този 

етапчовек осмисля необходимостта от предприемане на конкретни действия като анализира наличните 

към момента позния, умения и ресурси.  

3. Следва формиране на собствена позиция/осмисляне, което е на базата на осъществения вече анализ в 

предходния етап. Служителят вече разполага с яснота относно необходимите действия, които са 
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подходящи с цел постигане на очакваните от него резултати. Характерно за този етап е високото ниво на 

вътрешна активност. 

4. Предприемане на конкретни действия се изразява в осъществяване на промени в собственото 

поведение или в работната среда. По този начин служителят се адаптира към ситуацията или я 

трансформира в съответствие с неговите потребности. Тоава е в зависимост от съответната ситуация, а 

именно, позволява ли тя да бъде променяна или служитлят е необходимо да се промени. 

5. Последният етап е известен като продуктивно взаимодействие. Той се характеризира наличие на 

чувство за комфорт, увереност и удовлетвореност от постигнатите резултати. В този случай е постигнато 

оптимално взаимодейдтвие между служителя и работната среда, а именно, постигнато е наличие на 

баланс. 

Необходимо е да бъде отбелязано, че процесът на адаптация се анализира посредством 

осъществяване на промени в собственото поведение или в работната среда, което може да бъде 

коментирано като външен или вътрешен критерий (А. А. Реан по Мельникова, 2005: 16-20). 

- Адаптацията по външен критерийв голяма степен наподобява термина приспособимост. Тя се асоциира 

с адаптиране на поведението в съответствие с условията в работната среда. Този тип адаптация 

представлява успехите на служителя. 

- Адаптацията по вътрешен критерий отразява възможностите за удовлетворяване на потребностите на 

служителя, себеизразяването, чувството за удовлетворен от и комфорт. 

- Характерно за системната адаптация е наличието на високи постижения и чувство за удовлетвореност. 

Този тип адатация в известна степен се свързва с термина самореализация. Това е баланс между 

адаптацията по вътрешен и външен критирий. 

- В контраст е пълната дезадаптация, която се характеризира с отсъствие на добри резултати и наличие 

на чувство за нуедовлетвореност. Тя се характеризира с подчинение и очакването на служителя външни 

фактори да реализират необходимите промени. 

В съответствие с гореизложеното следва да бъде отбелязано, че ефективното поведение може да 

бъде разглеждано през призмата на продуктивното взаимодействие по отношение на служителя и 

работната среда, тъй като това предполага наличие на синхрон, което предполага прилагане на 

конкретни стратегии за адаптация.  

Те могат да бъдат класифицирани в съответствие със следните три компонента (Мелникова, 2004: 33-34): 

1)  В зависимост от произтичащите изменения: промяна в средата - промяна в собственото поведение. 

Те се разглждат в зависомост от насоченоста на влиянието, което се оказва, а именно – насочено навътре, 

което предполага осъществяване на промени в собственото поведение и насочено навън, при което 

промените се реализират под формата на осъществяване на трансформации в работната среда. 

2)  Контакт – избягване представлява реакцията на служителя по отношение на взникналата ситуация, а 

именно, включване в нея или игнориране. Включването е известно още като контактно, поведение. 

Избягването се характеризира като игнориране на еприятни преживявания, бягство от ситуацията или 

възможни нежелани резултати (Илиев, 2014: 21-27). 

3)  Активност – пасивност на индивида представляват начина, по който служителят взаимодейства 

сработната среда. Това са действията, които той предприема или не в съответната ситуация. Те може да 

бъдат насочени към осъществяване или не на помени в собственото поведение или в работната среда. 

По този начин биват изведени седемте стратегии за адаптивно поведение, които са представени в 

табл. 1 

 
1) Оптимални стратегии за адаптация, са тези, които предполагат активно осъществяване на промени в 

собственото поведение или в работната среда. 

2) Умерените стратегии за адаптация включват подчинение на факторите в работната среда и изразяване 

на собствените позиции с очакване за осъществяване на благоприятни за работата среда промени. 

3) Дезадаптивните стратегии се асоциират с търсене на нова работна среда, която да съответства на 

потребностите на служителя, преустановяване на контакта с работната среда и очакване външни фактори 

и други служители да реализират необходимите промени. 

Както вече бе отбелязано,за социализацията и процес на адаптация се наблюдават при новопостъпили 

служители, които опознават новата работна среда и нюансите при осъществяване на професионалните 

задължения, а също така и при опитните служители по отношение на възникнали структурни промени в 

работната среда. 
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Таблица 1. Стратегии за адаптивно поведение (по Мелникова, 2004) 

 

Table 1. Strategies for adaptive behavior 

 

Основания Насоченинавън (out) Насоченинавътре (in) 

Активенконтактен, (преобразуване) 1. Активно изменя средата 

 Стремеж за активно въздействие спрямо 

работната среда или партньора. 

2. Активно променяне на себе си 

Служителят осъществява промени в 

собственото поведение. 

Активен, избягващ (изход, излизане) 3. Изход от средата и търсене на нова 

такава 
Конкретната работна среда е 

фрустрираща, което мотивира служителя 

да потърси нова, която да съответства на 
неговите потребности и очаквания. 

4. Отдалечаване от връзката/контакта със 

средата и потапяне във вътрешният свят 
Настоящата работна среда е 

неудовлетворяваща за служителя. По 

тази причина той се затваря в себе си. 

Пасивен, контактен (репрезентация, 

подчинение) 

5. Пасивна собствена репрезентация  

 Служителят изразява своите възгледи и 

позиции, но не е насочен към 
осъществяване на промени в работната 

среда. 

6. Пасивно подчинение на условията на 

средата 

 Конформно поведение. Липса на добро 
познаване на работната среда. 

Пасивен, избягващ (очакване) 7. Пасивно очакване на външни 

изменения 

Служителяточаква по-добри условия в 
работната среда, които биха позволили 

осществяване на промени. 

  

 

Препоръки 

Известно е от практиката, че познанията и уменията са значими по отношение на постиженията 

на новопостъпилите служители. В тази насока Бояциз създава модел, който се базира на компетенциите 

на служителя (Boyatzis, 1982: 13-17). Развитието на служителите е важно по отношение на 

професионализъм, насоченост към постижения, увереност, избягване на конфликти и вписване в екипа. 

Това предполага насърчаване развитието на необходимите качества и умения, които притежава 

служителя. По този начин организацията формира служител, който е в състояние да се справи със 

специфични дейности и ситуации. 

Ван Маанен и Шейн предлагат следните стратегии, които подпомагат процеса на адаптация при 

новоназначените служители: запознаване с новата професионална роля, което се изразява със 

запознаване с професионалните задължения, подходите за тяхното изпълнение и работното място; 

ролеви конфликт, възможно е да възникне в резултат на навлизане в детайлите и спецификите на 

длъжността; следващият етап е привързване към организацията, когато служителите са опознали 

детайлите на своята професия; последният етап представлява удовлетвореност от работата или 

намерение за напускане, което е в резултат на опознаване на организационната култура и спецификите 

на професията. 

 

В последните години голямо внимание се отдава и на процеса на адаптация като част от 

вписването в новата работна среда. В тази насока, препоръчително е разглеждането на структурата, с 

която всяка организация разполага. Тя предоставя детайлна информация за всяка длъжност, което има 

насочваща функция по отношение на подходите, които биха могли да бъдат предприети към съответните 

служители. Закономерно е различните длъжности да имат различни подходи и методи за адаптация и 

социализация. 

Както вече бе упоменато, процесите на социализация и адаптация биват повлияни от наличието на 

ментор. Тези служители включват новопостъпилите в съответните групи на организациите и ги ввеждат 

както във формалната структура на организацята, а именно, начинана комуникацияи изпълняване на 

професионалните задължения, така и в неформалнита ѝ структура, кето се изразява във формииране на 

взаимоотношения с колеги и детайли по отношение изпълняването на професионалните задължения. 

Различните форми на обучение имат благоприятен ефект по отношение на формиране на 

конкретни умения, което води до чувство на удовлетвореност и опознаване с други колеги от 

организацията. 

Изготвяне на програми за посрещане на нови служители, които се изразяват в пакет за 

новопостъпили служители, който бива получаван в деня на постъпване на работа, опознавателни срещи с 

колеги от различни отдели, организиране на тиймбилдинги и др. 
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РЕЗЮМЕ. В забързания свят на модерни технологии и бързи решения 

човешкият индивид е забравил за взаимовръзката си с другите. Причинената болка може да се 

изцели и прости чрез подходите на Възстановителното правосъдие, в която ролята на 

фасилитатора отваря нови възможности пред обществото и психологията. Възстановителните 

му подходи изграждат цялостност и завършеност в така наречения модел на „Кръга“, в който 

участие вземат жертва, извършител на престъпление и общността. Така човешкото се завръща в 

обществото и напомня, че всички са свързани и носим отговорност за действията си към другите - 

отговорност да се поправи стореното. Възстановителното правосъдие е нова парадигма, която 

възстановява личностното равновесие на психическия апарат. Подходящ за прилагане е в училищна 

среда, за семейни сбирки, в терапевтични програми и в системата на правосъдието. 

Фасилитаторът (пазителят) на фасилитираните срещи обаче следва да е със специална 

подготовка, различна от тази на медиатора. Допускането на хипотезата, че към момента в 

България  двете понятия: фасилитиране и медиация се смесват, води до потребност от тяхното 

разграничаване, и извършване на сравнителен анализ между ролята на фасилитатора и тази на 

медиатора.  

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Фасилитатор; жертва; пострадал; „Кръга“; възстановително правосъдие; 

психология. 
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ABSTRACT. In the fast-pace dworld of modern technology andf ast-pace dsolutions, 

the human individual has for gotten about his relationship with others. Caused pain canbehealed and for 

given through the approaches of Restorative Justice, in which the role of the facilitator opens up new 

opportunities for society and psychology. It’ s restorative approaches have built wholeness and completeness 

in the so-called Circle model, in which the victim, the perpetrator and the community take part. Thus, 

humanity returns to society and reminders that every one is connected and we are responsible for our actions 

to others - the responsibility to correct what has been done. Restorative justice is a new paradigm that 

restores the personal equilibrium of the psychic apparatus. The model is suitable for school environment, 

family reunions, therapeutic programs and the justice system. However, the facilitator (guardian) of the 

facilitated meetings should have special training differentiating from that of the mediator. The assumption 

that at present in Bulgaria the two concepts: facilitation and mediation are mixed leads to the need to 

differentiate the mand perform a comparative analysis between the role of the facilitator and that of the 

mediator. 

   

KEYWORDS: facilitator; victim; suffered; Circle; restorative justice; psychology. 
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Въведение 

Настоящето изложение има за цел да изследва и сравни ролите между фасилитатора и медиатора 

в процесите на дейността им при разрешаване на възникнали конфликти между индивидите чрез 

сравнителен анализ. За да се подкрепи хипотезата за съществуващите различия следва да се изяснят 

понятията конфликт, медиация, Възстановително правосъдие, ролята на медиатор и фасилитатор. 

 Така ще се потвърди или отхвърли хипотезата, че между тях съществуват съществени различия 

по отношение на тяхната същност и поставените им задачи за изпълнение, съотнасяйки ги към крайната 

им цел - по отделно и разгледани като съвкупност. 

В България за него се заговори в последните години предимно в областта на научните среди. 

Въпреки опитите да бъде „облечено“ в закон остава извън полезрението на законодател и правосъдната 

ни система.  

До момента не е известно да е извършван подобен анализ. Вероятната причина за това е, че 

фигурата на фасилитатора се появява като част от възстановителните подходи на новата парадигма за 

света – Възстановителното правосъдие (Restorative Justice от английски), възникнало в края на 70 – те 

години на този век.  

 

 

Новата световна парадигма – възстановително правосъдие 

За да възстановят нарушеното равновесие от древни времена хората са търсели различни 

подходи за разрешаване на конфликтите и възстановяване на мира в общността.„Индивидът, взет като 

отделно битие -  е не просто цялостна система от взаимовръзки; той е интегрирана съставна част и на 

големите системи – семейството и общността. Необходимостта от хармонично обединение и 

сътрудничество се обосновава убедително, а конфликтът между тях се определя за неестествен.“ 

(Йонкова, 2018 : 238) 

 Такива са били и кръговете в индианските общества – древна традиция на коренното население на 

Северна Америка, от които черпи своя опит Възстановителното правосъдие.  Подходите му са различни 

и модифицирани. Най – често се свързват със „Семейни (фамилни) групови конференции“ и „Модела на 

Кръгът“, известен още като „Кръгът“, „Кръговете“ или „Омиротворяващи кръгове“ Тази парадигма и 

разгледан в нея модела на „Кръгът“, възстановяват личностното равновесие на психическия апарат. За 

това е предпочитан като концепция за справяне с престъпността като цяло и в частност за превенция за 

намаляване на нарастващата младежката престъпност в държави като САЩ, Нова Зеландия и други. 

Натрупания от тях опит с „Модела на кръгът”, успешно се използва в училища, не само при решаване на 

възникнали конфликтни ситуации между ученици, а и за изграждане на ценности сред 

подрастващите.„Несоциализираните криминални действия се извършват от юношите с отклонения от 

нормалното развитие: с конфликтни отношения в семейството и със съучениците в следствие на 

психопатни черти – негативизъм, отмъстителност, наглост, дързост, агресивност“ (Маджаров, 2017: 206). 

Също се използва за вземане на важни решения на групи, за семейни сбирки, в терапевтични програми, 

при „деца в риск“  и техните семейства. „В психологическата литература и в социалната практика 

използваме понятието „социален риск“, което включва вероятността личност, група, общност да 

изпадане в ситуация на несправяне поради финансови причини, социално отхвърляне или личностна 

неспособност за интегриране в обществото“ (Петрова, 2015:10).В системата на правосъдието на тези 

държави в „Кръгът“ сепостановяват присъди от жертвата и общността с участие на съдия, прокурор, 

представител на институция и др. Счита се, че наказанието принадлежи на жертвата на престъпление, а 

не на държавата овластила съдия да постановява присъда. Прието е, че Възстановителното правосъдие е 

щадящо за жертвата и извършителят. Хуманно е и дава възможност за изцеление на участващите страни 

в конфликта, както и възстановяване на причинените вреди в пълен обем. Но то е възможност и за 

извършителя - да осъзнае, и признае стореното от него, да се завърне обратно в общността, която също е 

въвлечена като виновна страна в целия процес, без която не би се стигнало до извършване на 

престъпление. Има се предвид, че предпоставка за извършването му е не ангажираността на обществото 

към индивида - липса на подкрепа при справянето му с нарастващите с възрастта и изникващите пред 

него затруднения, невъзможността му да се справи сам с тях. Така то е въвлечено в процесите за 

формирането на личността на девиантно поведение, често водещо до извършване на престъпление. Т.е. 

достига се до изводи, че отвъд написаното се вижда повече за целите, които си поставя тази парадигма за 

съществуването и взаимовръзката: човек – общество - човек. Може да се изкаже хипотезата, че 

„поправянето на дееца“, което закона цели е неработеща концепция имайки предвид препълнените 

затвори и нарастващата престъпност сред младежите.  Възстановителните подходи обаче са тези, които 

могат да създадат условия за психическите процеси на съзнаване и израстване на индивида чрез катарзис 

до обратното му завръщане в обществото като равноправен негов член, без онази ,,белязаност” (стигма) 

на отхвърления от обществото човек, което се случва след постановяване на присъда от съд. 

„Достигането на оптимум на развитие на способностите и свойствата на личността е производно от 
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възможностите за научаване и добиване на опит, които пък са детерминирани от социално-културалните 

условия на живот“. (Дянкова, Дерменджиева и Тасевска, 2018).  

Хауърд Зер
1
 е считан за един от основателите на Възстановителното правосъдие, койторазвива 

подходите и концепции му в САЩ. Ученият Зер първи аргументира становище за смесването мус 

медиацията при воденето на сесиите им.Обосновката му по въпроса е, че тези различия водят до лоши 

практики и „завладяване“ на възстановителното правосъдие от медиацията като способ за разрешаване 

на конфликти, въпреки, че „имат какво да научат един от друг…те са различни и не трябва да се смесват“ 

(Зер, 2018: 45-46; 63). Може да се каже, че това смесване в модифицираните му подходи е неоправдано с 

други модели и медиацията, които съществено се отличават от неговата цел и същност. Точно 

определение на Възстановително правосъдие не е възприето и към настоящия момент. Поставената пред 

него задача за изцеление на наранения индивид е по – голяма и всеобхватна, за да обоснове поставянето 

му в рамка. В резултат на тези негови цели се появява, за да възстанови отношенията между жертва и 

извършител, призоваващо ги да споделят с общността отговорността за реагиране срещу насилието. 

„Така срещу индивида винаги стоят другите – в най-различните метаморфози на групите. И всяка група 

има „душа“, свой живот; и в нея всеки човек мисли, чувства и действа не както би мислил, чувствал и 

действал, когато е сам. Предпоставянето на „очевидната истина“ – че менталният, емоционалният и 

поведенческият живот на индивида е подчинен на „необходимите закономерности“ – влече след себе си 

„истината“, че действията и противодействията обменяни между свързаните индивидуални съзнания, не 

могат да не бъдат подчинени на същата необходимост. Въпросът е, дали  това изобщо е „необходимост“, 

и ако е, каква е нейната природа?” (Йонкова 2018:21:22)   

Можем да обобщим, че тази социалност на човека ще го свърже най – добре със самия него и 

другите индивиди, когато  е в общността емоционално, и поведенчески в социума. Подкрепен и насърчен 

може да прости, да разбере действията и постъпките на друго човешко същество, за да търси хармонията 

в себе си и заобикалящата го околна среда, което дава облик на Възстановителното правосъдие. 

 

 

Сравнителен анализ между медиацията и Възстановителното правосъдие, между ролята на 

медиатор и фасилитатор 

Преди да се премине към изясняване на понятията медиация и Възстановителното правосъдие, 

тяхната същност и цел, следва да се определи дали представляват една и съща методика. Какви са 

техните критерийни различия, ако съществуват такива. Едва след това може да се достигне до 

сравнителния анализ, който да подкрепи или отхвърли хипотезата за разграничаване - предмет на 

изложението. 

 

 

Понятие за конфликт 

Изниква необходимост първо да се потърси и дефинира понятието за конфликт – това е действие 

напротивопоставяне между индивидите, в и между групи, и организации, несъвместимост породена от 

ценностните им системи вследствие на различия от значими за тях цели, интереси, ценности, емоции, 

поведение и др. 

На второ място следва да се определят кои са неговия обект и предмет; да се разгледат близките 

до него понятия. Понятието конфликт (conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от “con” – с и 

“fligo” от латински– блъскам) се определя и чрез сродните му или синонимни понятия: спор, 

разногласие, единоборство, скандал, несъвместимост, съперничество, противопоставяне на интереси, 

борба, конкуренция и др. В ежедневната лексика е сблъскване на противоположни интереси, идеали или 

възгледи, потребности. Това тълкуване като спор, кавга, скандал се различава съществено от научната му 

интерпретация:  за психологията - конфликтът възниква в процес на извършване на психическа 

преработка на информация влияеща върху регулацията и поведението на хората, свързан със силни 

емоционални преживявания. Философията го разглежда като борба на противоположни тенденции в една 

система (биотична, психична и социална). В правен аспект възникналите спорове и конфликти се 

решават в процедура по медиация, като се разграничава дали спорът е съдебен или извънсъдебен ( има се 

предвид в кой етап започва процедурата –дали в съдебна или извънсъдебна фаза), както и вида му - 

правен или неправен спор.  

Обект на конфликта са материални или нематериални ценности, към които са насочени за 

притежание участващите в него страни. Предмет на конфликта е обективно съществуващият или 

субективно възприеманият проблем, който е породил това противодействие между хората.  

 

                                                           
1
 Професор по възстановително правосъдие и директор на Института за възстановително правосъдие „Зер“ в Центъра за 

„Правосъдие и мирни отношения“ в Източния Менонитски Университет, Харисонбург, щата Вирджиния. 
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Понятие за медиация. Права и задължения на медиатора 

 

Процедура по медиация 

На трето място следва да се даде дефиниция на понятието медиация - извънсъдебен 

алтернативен способ за решаване на правни и неправни спорове. Тя е бърза, доброволна и поверителна 

процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор – подпомага 

спорещите страни да постигнат споразумение.  Спестява време, тревоги и средства. Правната й уредба в 

Република България е регламентирана в Закон за медиацията (изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.) и 

Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават 

медиатори; за изискванията за обучение за медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на 

медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на 

медиатора. Медиацията е възможност за постигане на доброволно уреждане на спорове и решаване на 

конфликти от спорещите страни. Решенията се взимат от тях след направени взаимни компромиси за 

постигане на общо решение по спора, така че да останат удовлетворени във възможно най – висока 

степен от неговия изход, Допустимо е да се провежда и по наказателни дела. Няма данни в страната ни 

да има съдебна практика по тези дела и текста от закона да е бил прилаган реално. Медиация не се 

провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.  За 

разлика от нея, първоначално появилите се „Омиротворителни кръгове” на Възстановителното 

правосъдие са били създавани за постановяване на присъди. На по-късен етап отчитайки ефективността 

им върху психическите процеси в хората, участващи в тях и терапевтичните му качества се достига до 

изводи, че тези подходи са с широк обхват на действие. Така  започват да се сформират „Кръгове” за: 

помирение, разрешаване на конфликти, за изясняване на общи цели, за терапия, за споделяне на радостни 

събития в училищна среда и др. Ключова фигура в сесиите им е ролята нафасилитатора (пазителят) на 

фасилитираните срещи, който следва да е добре обучен и със специална подготовка.  Неговата роля ще 

се разгледа в процеса на съпоставка с ролята на медиатора. 

Правното положение на медиатора е очертано в Глава трета от закона. Критериите, на които 

трябва да отговаря, за да осъществява дейност по медиация са изрично посочени, т.е отсъствието на 

който и да било от тях би довело до невъзможност да се извършва дейността. Така например, с общите 

изисквания се сочи, че медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните 

изисквания: 1. не е осъждано за престъпления от общ характер; 2. завършило е успешно курс на обучение 

за медиатор; 3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност; 4. има разрешение за 

дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин; 5. вписано 

е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието - издава се удостоверение за 

вписването. Когато кандидата за медиатор и организацията, която кандидатства да обучава медиатори не 

отговарят на нормативните изисквания, министърът или определено от него длъжностно лице, отказва 

със заповед вписването в Единния регистър на медиаторите, което показва, че професията медиатор се 

регулира нормативно и върху придобиването на правоспособност се упражнява държавен контрол – 

спазени ли са кумулативните предпоставки на закона. Вменени са императивно при спазване на закона: 

добросъвестно осъществяване на дейността, добрите нрави и процедурните и етичните правила за 

поведение на медиатора,определени с наредбата (чл. 8, ал. 4). Медиаторът приема да води процедурата 

само, ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност. За него възниква 

наказателна, гражданска и административна отговорност при неспазване на нормативната уредба. Сред 

задълженията му по време на процедурата са: да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора; 

оттегля се от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата 

независимост, безпристрастност и неутралност; не може да съобщава на другите участници 

обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие. Не на последно 

място е задължението да спазва забраната за даване на правни съвети на страните. Медиаторът не  носи 

отговорност, ако страните не постигнат споразумение или за неговото неизпълнение.  

Процедурата по медиация е уредена в Глава четвърта и започва с откриване по инициатива на 

страните по спора, от съда, ако ги е напътил или от друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен 

за решаване, но само с изричното им съгласие, което е начало на процедурата. Когато липсва такова за 

начало се приема денят на първата среща на всички участници с медиатора. Съгласието на страните за 

възможен бъдещ спор между тях да бъде разрешен чрез медиация може да бъде уговорено и като клауза 

от договор. Действията на медиатора в хода на процедурата са нормативно уредени в чл.13 и сл. от 

закона.  Преди провеждане на процедурата той информира страните за същността на медиацията, за 

нейните последици и изисква тяхното писмено или устно съгласие за участие. Длъжен е да посочи 

всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата 

безпристрастност и неутралност, включително и когато медиаторът е лице: 1. което е съпруг или 

роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до 

трета степен на някоя от страните или на неин представител; 2. което живее във фактическо съпружеско 
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съжителство със страна по спора - предмет на медиацията; 3. което е било представител или 

пълномощник на страна по спора - предмет на медиацията; 4. относно което съществуват други 

обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност. Подписва 

декларации за безпристрастност, в които посочва обсъдените обстоятелствата за всяка процедура, за 

която е определен, и ги предоставя на страните по спора. В хода на процедурата се изяснява същността 

на спора, уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава възможната рамка на 

споразумение. При осъществяване на посочените действия медиаторът може да насрочва отделни срещи 

с всяка от страните при зачитане на равните им права.Постигнатото споразумение обвързва само 

страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. 

Споразумение по правен спор по смисъла на чл. 1 от закона, постигнато в процедура по медиация, има 

силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната. Съдът одобрява 

споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона или го заобикаля, 

тъй като това би довело до неговата нищожност, включително, когато накърнява добрите нрави. Съдът 

изслушва мнението на прокурора, ако той участва като страна по делото. 

 

Дефиниция за Възстановително правосъдие. Въпросите „Как?“ и „Кой?“ 

След изясняване на понятието медиация, реда за провеждане на процедурата й, правата и 

задълженията на медиатора на трето място следва да разгледаме дефиницията на Хауърд Зер за 

Възстановително правосъдие. Ученият прави изрична уговорка, че тя е условна: „Възстановителното 

правосъдие е подход за постигане на справедливост, включващ, доколкото е възможно, всички 

заинтересовани лица от дадено престъпление, и даващ им възможност съвместно да идентифицират и 

обсъдят вредите, нуждите и задълженията. Целта е лечение и поправяне на нещата във възможно най 

висока степен.“ (Зер, 2018). 

 Възстановителното правосъдие търси отговор на въпросите „Как?“ и „Кой?“ и ни учи, че: 1. 

справедливостта започва от грижата за нуждите на жертвите - ориентиран към жертвите подход;  2. 

жертвата и извършителят да останат помирени – да простим, да разберем мотивите на друг човек; 3. 

извършителят да поеме отговорност – да се възстановят в най-голяма степен вредите, които са нанесени 

от престъплението, както конкретно, така и символично; 4. то е „начин на живот“ за отношенията и мира 

между хората; 5. трансформира чрез възстановителните си подходи „енергията на конфликта“ в хората – 

води ги от болка към надежда; 6. неговата цел е в най-висока степен хуманна: лечение и поправяне на 

нещата; 7. извършителят не само да поеме отговорност за стореното, а да види жертвата си като живо 

същество. 

Правейки съпоставка между медиацията и възстановителните подходи се достига до следните 

изводи: медиацията е процедура, в която медиатора получава възнаграждение и може да бъде уговорена 

клауза в договор. Във възстановителните практики такава не се предвижда. За разлика от 

неяфасилитираните срещи не са платени. Общността се самофинансирапри организиране на „Фамилни 

групови конференции“ или „Кръгове“ за подпомагане на зависими лица и т.н.. Участващите страни са 

семейство, индивид и общност. Изключение са случаите за постановяване на присъди, в които 

участниците са жертва, извършител и общност при деяние или престъпление. Могат да се присъединят 

съдия, прокурор и подкрепящи лица от значимите близки на индивидите - семейство, приятели и др.- В 

медиацията участници са само спорещите страни. И при двете е допустимо съд да напъти страните към 

медиация или „Омиротворителен кръг“, за постановяване на присъда или споразумение.  В рамките на 

закона всеки медиатор следи за правилното провеждане на процедурата – етапите й, съблюдава за 

спазване на поверителността, т.е. ролята на медиатора е конкретно определена със Закона за медиацията, 

както и страните, които вземат участие в процедурата. Не се допуска избор на подходи. В кръговете 

участва фасилитатор, който може да бъде съдия, прокурор или полицай. В медиацията има изрична 

забрана медиатор да е лице от правораздавателната ни система за разлика от някои държави.  

Фасилитатораи медиатора се водят от принцип на безпристрастност, но първияима повече от 

подкрепяща, насочваща, насърчаваща роля. Споделяйки своя емоционална история, житейски опит и 

задължително емпатийноотношениекъм участниците той се свързва емоционално с тях, коетое 

недопустимо за медиатора.Той се обучава да разпознаваконфликтите, техния цикъл и какви да са 

реакциите му при ескалация на конфликт като може да прекрати процедурата по медиация при 

невъзможност да овладее ситуация на възникнало напрежение между участниците. За разлика от 

медиацията, „кръговете“не търсят компромисни варианти, а поемане на отговорност от извършителя 

чрез осъзнаване и признаване на вината, възстановяване на вредите и изцеление на жертвата. В тях всеки 

може да изрази емоционално себе си, а фасилитатора се свързва емоционално с участниците и може да 

сподели своя опит. 

Първата съществена разлика между тях е, че ролята на медиатора е конкретно уредена със Закон. 

Медиаторът е овластен от държавата, а фасилитатора от самите участници и е част от  емоционалните им 

преживявания. В самото начало на процедурата по медиация, медиаторът изисква от страните да изразят 
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своето съгласие за участие и едва след като се убеди, че те са разбрали същността и последиците от 

медиацията може да пристъпи към процедурата. Фасилитаторът аранжира стаята с предмети 

съответстващи на темата и ги поставя в средата на „Кръгът“. Медиаторите се обучават да разполагат като 

местоположение страните по спора, така че той да бъде винаги на равни отстояния от тях. Той ръководи 

процедурата без да заема страна, изразява мнение или показва емоционалност за разлика от 

фасилитатора, който е част от свързаността в кръга с индивидите в него. Общото е, че страните  и в 

медиация и фасилитираните срещи могат по всяко време да се оттеглят от сесията. Една от най –

съществените разлики е „говорещия предмет“, който се предава в „Кръгът“ между 

участниците.Фасилитатора внимателно го подбира тематично, както при аранжирането на стаята. Всеки 

от тях получава възможност да сподели опит, да разкаже история, насърчава се духовната и емоционална 

изява,емоциите за изтласкване на гняв, отчаяние, страх, радост, болка, истина, мълчание, подкрепа и др. 

За това само добре подготвен и обучен фасилитатор може да запази като пазител единството в „Кръгът“. 

Няма изисквания той да е с психологическо образование, но подготовката му изисква познания за 

когнитивно поведенческите процеси в индивида, психоанализа, възрастовите - особености, предвид че 

възрастта се детерминира, рефлексия на чувствата и други. В медиацията се изключват действия, с които 

медиатора може да влияе емоционално на страните или те да проявяват описаните по –горе емоции. 

Подготовката на действията му преди процедурата са конкретно определени в закона и наредбата. Друго 

различие е церемонията, която фасилитаторът обмисля и води – от встъпителни думи до закриване на 

сесията, със слово докосващо емоционално, духовно и напомнящо за какво се е събрала групата 

Разпращането на покани до потенциалните участници с представяне на темата: целта на „Кръгът“ 

процедурата, която ще се следва, избора на „говорещ предмет“със символично значение за групата и 

насърчава споделяне и изслушване, с уважение и зачитане планиране на церемонията по откриването 

така, че тя да допринася за създаване на пространство за общуване в „Кръгът“ . Препоръчва се четене на 

подходящ текст, дълбоко дишане, музика, аранжировката в центъра на „Кръгът“ - символ на ценностите 

и ръководните принципи на групата или символ на темата, обмисляне за сервиране на храна в началото 

или края на сесията, раздаване на предварителен списък от въпроси подпомагащ участниците да се 

опознаят и участват в диалога. Преди навлизане в „Кръгът“ с открито сърце,фасилитаторасе насърчава да 

използва техники за сваляне на собственото му ниво на стрес и тревожност. Това са само малка част от 

разликите между ролите нафасилитатор и медиатор (Пранис, 2019: 72). 

Не на последно място в България има различни действащи практики наподобяващи „Кръгът“, 

които също се различават от него. Така например, в „Насоки за предварителна подготовка за провеждане 

на практикумите в психосоциалната лаборатория в училище: Всяко тренинг – обучение изисква 

специфична организация на учебната среда. От особено значение е подреждането на залата....Но най 

ефективен модел за постигане целите на практикума е подреждане на участниците в - кръг...Именно това 

подреждане на работната среда предполага най – пряко взаимодействие на участниците лице в лице и 

осигурява: усещане за равнопоставеност; усещане за съпричастност; активност по време на дискусиите и 

възможност за прегрупиране. Освен подготовката за физическата среда от особено значение за 

провеждането на практикумите е и естеството на психическата „атмосфера“. Има се предвид фактът, че 

пълноценното участие на всички в този вид обучение е от поддържането на позитивни взаимоотношения 

на всеки член с останалата група. Ето защо необходимо е да бъдат нарочно създадени условия за взаимно 

уважение, доверие, взаимопомощ  и сътрудничество между членовете на работещата група“ (Тасевска, 

2015: 102:103). Въпреки, че предложеният модел е разполагане на участниците в кръг различията се 

наблюдават от „възможността за прегрупиране“, която в „Кръгът“ не се допуска, а се търси запазване на 

неговата цялост, свързване вътре и извън него с останалите индивиди проявявайки най – доброто си 

„Аз“. 

 

Изводи 

След анализ на целите на медиацията, Възстановителното правосъдие и подходите му можем да 

обобщим, че те действително са две различни по същността си, макар и сходни на пръв поглед 

процедури, което обуславя и съществените различия между ролите на медиатор и фасилитатор. 

Установява се и може да се каже, че общите белези между медиацията и възстановителните подходи, 

както и тези между медиатор и фасилитатор се изчерпват с: доброволност за участие на страните - никой 

не може да ги задължи да участват противно на волята им; поверителния характер на медиацията се 

отнася и за фасилитиранитесрещи; медиатора и фасилитатора не могат да заемат страна, създават равни 

условия за участие на всеки от участниците, процедурата по медиация е винаги платена извън 

програмите на външно финансиране, а сесиите на фасилитиране се самофинансират от общността, освен 

в случаите на постановяване на присъди. И не на последно място: страните винаги са равнопоставени,  

извършителят поема отговорност за извършеното и да възстанови вредите в най - голяма степен. 

Въпреки последното, съществена разлика се явява целта на Възстановителното правосъдие: изцеление на 

жертвата, каквато при медиацията не би могло да се търси предвид същността на процедурата. За това в 
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случаи на домашно насилие и „деца в риск“, училищен тормоз или каквото и да е било насилие върху 

всяко човешко същество в различните му форми, ще е приложимо единствено възстановителен подход. 

Чрез извършения анализ се подкрепи хипотезата за наличие на съществени различия между 

ролите на медиатор и фасилитатор. Достигна се до извода, че Възстановителното правосъдие използва 

способи различни от тези на медиацията. За това в ролите на двете основни фигури в тях се констатираха 

различия по отношение на: подготовка и провеждане на сесиите; участващите страни; целите, които си 

поставят. Не може да се пренебрегне факта, че за това разграничение способства основната висша цел 

реализираща се с възстановителните подходи- екзистенциализма(eкзистенциализъм:existentia – от 

латински, съществувание, живот), превърнат в„начин на живот“ на Възстановителното правосъдие –да 

видим друго човешко същество не само като мислеща, а и чувстваща жива, човешка личност(душа), за да 

се възстанови нарушената хармония между индивид и общност, и преди всичкоосновната му цел за 

изцеление на жертвата.  
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РЕЗЮМЕ. Мениджърската невербална комуникация и поведение имат ефект върху 

начина, по който членовете на екипа възприемат своя лидер. В ситуация на несигурност човек е склонен 

да се фокусира върху невербалната комуникация за сметка на вербалната и по този начин да изгражда 

очаквания и заключения за автентичността, личностните характеристики, уменията или намеренията 

на отсрещната страна. 

Пред един нов мениджър съществуват специфични предизвикателства, произлизащи от 

процеса на встъпване в длъжност и сформирането на екип. Настоящият доклад има за цел да разгледа 

и контекстуализира теоретично управлението на невербална комуникация от новоназначени 

мениджъри и формиращи се лидери, както и успешни стратегии за гладкото установяване на 

авторитет и затвърждаването на властта в екипа. 
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ABSTRACT. A manager’s nonverbal communication and behavior influence the team 

members’ impressions of their leaders. In a position of uncertainty, a person is more inclined to focus on 

nonverbal, instead of verbal communication, and by doing so, creates expectations and conclusions about the 
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There are specific challenges for a new manager, originating from the process of personal onboarding 
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management for new managers and emerging leaders. It outlines successful strategies for the reaffirmation of 
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В състояние на несигурност членовете на дадена организация имат определени очаквания към 

лидерските стилове, взетите решения и поведение, на базата на които оценят по-високостоящите 

йерархично (Clore& Ketelaar, 1997). Първоначалният период, в който мениджърът на един екип все още 

опознава позицията и екипа си, предполага особено интензивен обмен на впечатления и заключения. 

Дори в случаите, в които новият мениджър е имал възможността да изгради отношения с екипа си, 

формалното встъпване в роля поставя екипа в състояние на несигурност за бъдещата работа с новия 

лидер. Това изисква по-детайлно задълбочаване в процеса на установяване на лидерската позиция и 

управлението на създаваните впечатления, теоретичен фундамент за които можем да открием в теорията 

за имплицитно лидерство (Implicit Leadership Theory, ILT - Lord, deVader&Alliger 1986). 

Последователите в един екип имат субективно мнение за своя лидер, което съставят на базата на 

лични когнитивни схеми и по които дават оценка за личната му ефективност като мениджър (Nye, 2002). 

Според теорията за имплицитно лидерство (Lord et al., 1986) това сравнение е изградено на базата на 

житейски опит, социално познание и исторически взаиомотношения с хора в позиция на власт. 

Генерализираните впечатления и опит формират сравнително устойчивикогнитивни категории, които 

създават колективен образ на качествата, талантите и поведението, което човек трябва да притежава, за 

да бъде категоризиран като лидер (напр. харизма, подход към трудни ситуации, емоционална 

интелигентност, стил на използване и прилагане на власт). Чрез собствените си лидерски прототипи 

последователите в един екип осмислят ролята и поведението на своя мениджър и на тази база сравняват 

ежедневните му действия. За да бъде припознат успешно като лидер, изградената когнитивна схема за 

него трябва да се припокрива със субективния имплицитен прототип.  

 

Лидерско присъствие 

Поради субективния процес на изграждане на лидерски прототип, е трудно извеждането на 

осреднен архетипен образ, който да бъде и културно, поколенчески и географски устойчив. Опит в тази 

посока е направен от Г. Дагли и Дж. Гаскин, които разработват концепцията за лидерско присъствие 

(executive leadership; Dagley&Gaskin, 2014), в следствие на структурирани интервюта и последвало 

изследване с въпросник за валидация. Авторите концепцуализират лидерското присъствие като труден за 

дефиниция конструкт, включващ редица личностни и лидерски характеристики и комбинация от 

поведения, нагласи и компетентности, които водят до изграждане на образ на увереност, ефективност, 

отдаденост и автентичност. Главните им изводи са в три посоки: образът, който мениджърът създава за 

себе си, неговата/нейната власт и  характеристиките на лидерското присъствие (Dagley & Gaskin, 2014). 

 

1. Създаване на образ – лидерското присъствие, е субективно и фокусът по изграждането му е 

поставен върху служителите и начина, по който те осмислят комуникацията на своя мениджър, като 

адресат в процеса на общуване. Това дали един мениджър притежава лидерско присъствие, или не, е 

следствие на първоначален непосредствен опит и наблюдения, върху които се добавят допълнителни 

нюанси с продължителната работа и натрупването на допълнителни впечатления върху личността и 

ефективността на лидера в различни ситуации.  

 

2. Власт – наличието на формална власт е необходима, но недостатъчна предпоставка за наличие 

на лидерско присъствие. Акцентът е върху използването на лидерско влияние. 

 

3. Характеристики – лидерското присъствие може да бъде разгледано чрез десет характеристики, 

разделени наравно между изводи, направени на базата на впечатления и на оценка. Първите пет започват 

да се формират непосредствено с опознаването на мениджъра, докато другите пет допълнително 

надграждат изградените впечатления:  

 

 Характеристики, основани на непосредствени впечатления 

Социален статус и репутация – наличие на предишен опит в областта, особено разпознаваем 

такъв; социален капитал и изградени мрежи, както и предишни успехи и постижения на същата или 

сходни позиции 

Външен вид – качествата, свързани с цивилизационната модалност на невербалната 

комуникация, спретнатостта, харизматичността, поведение, позиция на тялото, жестове, мимики, пр. 

Проектиране на увереност – предимно умения, свързани с емоционална интелигентност, 

самопознание, самоконтрол и издръжливост при напрегнати ситуации 

Ангажиране на другия в разговора– уменията за активно слушане, задаване на последващи 

въпроси, перифраза, както и невербалното заявяване на желание за участие в разговора 

Комуникационни умения – способността да се предават идеи по ясен, разбираем и ефективен 

начин 
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 Характеристики, основани на допълнителна оценка 

Управление на взаимоотношенията–оценките за това доколко успешно и автентично лидерът се 

свързва с екипа си и как отговаря на нуждата от подкрепа 

Приложени ценности–демонстрираният интегритет; кохерентност между заявените лични 

ценности и действията на лидера  

Интелигентност и експертиза–демонстрираното експертно познание в областта и в по-широк 

смисъл способността за решаване на проблеми и намиране на изход от трудна ситуация 

Възможност за постигане на резултати - доколко лидерът успява да изпълни зададените 

резултати или обещания за действия; отчетност и поемане на отговорност 

Власт–по какъв начин лидерът упражнява формалната си власт, влияние и контрол, особено в 

случаите, в които това се смята за противоречащо на комуникираните ценности и/или норми за 

поведение 

Лидерското присъствие намира дефиниция и в труда на С. Бейтс и С. Уейгарт като съвкупност 

от характеристики за упражняване на влияние и мобилизация на екипа (Bates&Weighart, 2015). Авторите 

го разглеждат през 15 качества, разделени поравно в три категории (Bates&Weighart, 2015): 

 Личност (character) – автентичност, интегритет, грижа, умереност, скромност; 

 същественост (substance) – познания в областта, увереност, самообладание, свързаност с другите, визия; 

 стил (style) – външен вид, фокус, умения за включване и приемане на различни гледни точки, 

междуличността комуникация, асертивност.  

По сходен начин както при концепцията на Г. Дагли и Дж. Гаскин (Dagley&Gaskin, 2014), така и 

тук лидерското присъствие зависи от способността на един лидер да демонстрира, проектира и увери 

служителите си в наличието на характеристики от тези три категории, наравно с притежаването на 

умения в областта (Bates&Weighart, 2015). Това на практика означава, че за да упражнява влияние, един 

мениджър трябва не просто да е развил/а умения за активно слушане и подкрепяща комуникация, но и да 

убеди служителите си, че това действително е така още преди да демонстрира уменията си. Ако 

поставим лидерското присъствие на фона на имплицитните теории за лидерство, изпъква фокусът върху 

начина, по който служителите осмислят и контекстуализират действията (или липса на такива) на своите 

мениджъри, не на самите действия. С други думи, водещи са схващанията и вярата в присъствието (или 

липса) на лидерски качества, не в прекия опит с тях. В този смисъл, може да поставим този конструкт в 

контекста на атрибутивната теория (Heider, 1940, цит. по Martinko, Harvey&Douglas, 2007) и начините, по 

които се приписва обяснение за чуждото или собствено поведение на базата на приписани вътрешни или 

външни за наблюдателя качества (напр. умения, характеристики на личността, късмет, пр.). Въпреки по-

скоро ограниченото количество изследователска работа в областта на служителските атрибуции спрямо 

техните мениджъри (Martinko, Harvey&Douglas, 2007), М. Мартинко и колeги установяват сходно 

съотношение между начина на атрибутиране на лидерското поведение и ефективно приложените умения 

за междуличностна комуникация. Това поставя фокус върху по-скоро неизследваната област за това как 

служителите изграждат обяснителни механизми за действията на своите мениджъри, но дори по-важно – 

за това как тяхната преценка е съотносимо съществена с действително приложените умения в дадена 

ситуация, що се отнася до приписването на лидерска ефективност. Така на практика се очертава нуждата 

да разглеждаме от една страна профила от умения и качества на един мениджър като база за изграждане 

на лидерски образ в съзнанието на преките му/ѝ подчинени, а от друга - механизмите, с които 

служителите интерпретират и осмислят поведението му/ѝ.  

 

Ефективно лидерство и невербална комуникация  

От една страна, чрез успешно общуване мениджърът се позиционира като авторитет в 

съзнанието на служителите си на база първоначални впечатления, а от друга – в дългосрочен план 

осигурява ефективно управление на взаимоотношенията в екипа, изпълнението на поставените задачи и 

затвърждава ръководителската си позиция. Изграждането на първоначални впечатления зависи до голяма 

степен и от способността на мениджъра да съгласува вербална с невербална комуникация (Weisbuch, 

2010). Липсата на кохерентност между двете води до недоверие към адресанта и събужда внушение за 

манипулация, което води до фиксация и свръханализ на невербалната комуникация; в някои случаи и до 

пренебрегване на казаното за сметка на показаното (Mehrabian, 1971).В този смисъл е от значение да 

обърнем внимание на типа невербална комуникация и послания, които оптимално биха затвърдили 

лидерския образ, при това в контекста на засилено внимание и интерес към фигурата на новоназначения 

мениджър от страна на екипа му подчинени.  

Първият аспект е свързан с упражняването на контрол на изходящите невербални послания в 

процеса на общуване, за да могат да бъдат комуникирани този тип послания, които биха били оптимални 

за дадената цел. Тук може да разгледаме невербалното в две посоки  (Руменчев, 2006) осъзнато и 

неосъзнато, както и като знак (целенасочено подавана информация) и сигнал (естествени знаци без 

намерение за комуникация). Важно е да се отчете, че не всяко невербално поведение представлява 
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елемент на невербалната комуникация. В контекста на новоназначения мениджър за успешната 

комуникация ще бъде от значение присъствието на оптимална осъзнатост в процеса и отстраняване на 

всякакъв „шум“ в комуникационния процес, който би поставил под съмнение естествеността на 

вербалното. Например липсата на съразмерен очен контакт и избягването му в някои ситуации би могло 

да бъде разчетено като неувереност или стремеж да се подведе аудиторията. Ключово за процеса е 

осигуряването на консистентността между нивата на общуване; между търсения ефект и комуникирания 

афект. 

Комуникацията на емоционално състояние, е директно свързана с упражняването на контрол 

върху процеса. Допускането на изразяване на негативен афект може да бъде особено контрапродуктивно 

в периода на първоначално формиране на впечатления и опознаване. Невербалното изразяване на гняв 

или тъга на работното място, се смятат като цяло за непрофесионални, а в позиция на йерархично 

неравенство могат дори да навредят на установяването на желания лидерски образ. В същото време, 

прекалената обраност и емоционална неразчетимост могат да бъдат еднакво неефективни, тъй като 

поставят допълнителна бариера в процеса на опознаване на личността на новия мениджър (Riggio, 2005).  

Умението за контрол на изходящата невербална комуникация има и директно отражение върху 

представянето и доказателство за това можем да открием в работата за концептуализация на два термина: 

„ефект на Пигмалион“ (Rosenthal&Jacobson, 1968) и „ефект на голема“ (Davidson&Eden, 2000). И двата 

термина са свързани със способността на мениджъра да комуникира конкретни очаквания чрез често 

неосъзнати невербални маркери и по този начин да задейства самоизпълняващи се пророчества, свързани 

с(не)успешното представяне с дадена задача; при ефекта на Пигмалион става въпрос за невербално 

комуникирани позитивни впечатления, които водят до успешно справяне със задачата, докато при ефекта 

на голема, обратно, комуникираните негативни впечатления влияят за влошаване на представянето. В 

контекста на управлението на екип можем да разгледаме и двата ефекта в две посоки: от една страна, 

влиянието, което мениджърите имат върху своите служители, но и обратното – начина, по който 

очакванията на служителите могат да оформят и затвърдят лидерската ефективност. Това допълнително 

затвърждава като приоритет нуждата от развитие на умения, свързани с невербалното кодиране и 

управление на собствената комуникация, но и с това доколко успешно мениджърът успява да разчете 

невербалната информация от своите служители.  

Аспектът на управлението на невербалната комуникация е свързан с уменията за невербално 

декодиране – чувствителността към невербалните знаци и сигнали и тяхното правилно разчитане  

(Riggio, 2005). Отношението на това умение може да бъде съотнесено както към правилното разчитане на 

собствените невербални знаци, така и към посланията, отправяни от други хора. В бизнес контекст това е 

свързано до голяма степен със способността за установяване на рапорт и отговаряне на нуждата на 

подкрепа от страна на екипа. Директно приложение може да бъде намерено в провеждането на срещи 

лицевлице, когато мениджърът демонстрира активно слушане и въвличане на отсрещната страна в 

разговора чрез позата на тялото си, синхронизирането на темпото на гласа си и демонстрирането на 

желание за участие в разговора.  

Не на последно място е и умението за упражняване на влияние. В едно от първите изследвания в 

областта на емоционалната разпространимост, Фридман и Риджио (Friedman&Riggio, 1988) доказват 

експериментално способността за предаване на собственото емоционално състояние по изцяло 

невербален начин. Докато изразяването на негативни емоции има по-скоро непродуктивен характер, по-

високата позитивна емоционална експресивност се свързва с приписваната харизма (Groves 2006) и със 

способността за вдъхновяване и продаване на идея на група от хора – и двете от които са сред важните 

комуникативни аспекти на мениджърската роля.К. Гроувс изследва група практикуващи мениджъри и 

сравнява техния самоотчет, измерен чрез Инвентара за социални умения на Р. Риджио (Social Skills 

Inventory; Riggio, 1989, цит. по Riggio, 2005), с оценката дадена им от преки техни подчинени. Това, 

което изпъква сред изводите е завишената оценка на харизматичността при лидери, които се 

позиционират като емоционално експресивни, и по-ниската оценка при тези с по-обрана емоционална 

експресивност. Както изтъкнахме и по-рано, консистентността между споделено и демонстрирано е от 

особено значение за възприемането на автентичност, припознаването на авторитет и изразяването на 

мениджърско влияние. От значение е също, че последователите в един екип са по-склонни да имитират 

невербалната комуникация, когато презентаторът е харизматичен (Cherulnik, Donley, Wiewel&Miller, 

2001), като по този начин ефективно управляваната невербална комуникация може да бъде използвана за 

допълнително затвърждаване на влиянието в екипа.  

В най-общ план, успешната невербална комуникация опира до упралението на няколко процеса: 

синхронизация на търсен ефект и демонстрирано невербално поведение, логична свързаност между 

вербално и невербално, както и въздържането от предаване на неефективен емоционален афект чрез 

поведението и експресиите на един мениджър. Погледнато на ниво поведение, може да изведем няколко 

препоръки за новоназначени мениджъри, изхождайки от характеристиките на непознатата ситуация и 
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потребността от намиране на максимално ефективен подход за управление на комуникацията и 

впечатленията. Тези препоръки са по посока на: 

Консистентна с предаваното съдържание усмивка и поддържане на очен контакт. Целта на 

мениджъра е да демонстрира добронамереност и оптимизъм в поверения му/ѝ екип, особено в първите 

моменти в процеса на опознаване и установяване на ролите.  

Въздържане от паразитни думи, параезикови изрази, както и стрес-адаптивни жестове.  

Целта на мениджъра е да не разсейва ненужно слушателя, както и да не дава поводи за неправилна 

интерпретация на неосъзнатата му невербална комуникация, предвид склонността за атрибутиране на 

негативни емоции (гняв, притеснение, несигурност) или липса на умения или познание при такъв тип 

аудитория.  

Изправена, стабилна поза и физическа ориентация към аудиторията, без ненужни обекти, 

които биха създавали фигуративна преграда между адресат и адресант. Чрез кинесиката и 

проксемиката мениджърът демонстрира желание за разговор и не създава допълнителни фигуративни 

прегради пред общуването, но в същото време уважава чуждото и отстоява собственото лично 

пространство.  

Синхронизиране на тона и модалността на изразяване с адресата, които засилват изграждането 

на рапорт по ненатрапчив и съобразен със ситуацията начин. Целта е да се избегне внушението за 

изкуствено копиране на поведение, а по-скоро да се търси подход към хармонична комуникация.  

Осъзнат контрол върху лицевите изражения и микроизражения, но не до ниво, което би довело 

до създаване на впечатление за неавтентичност или досада. 

Стил на обличане съобразен с този на аудиторията, освен ако целта на лидера не е да 

акцентира на формалната си власт и статус. В определени професионални сфери, придържането към 

стриктен дрескод (дори в случаите, в които такъв не е формално наложен в организацията), се превръща 

в маркер за принадлежност към лидерската роля и е свързан с имплицитната теория за лидер в такава 

организация (напр. финансови и държавни институции, военно дело, пр.). 

Идване навреме за всяка среща, което по хронемичен начин демонстрира внимание и уважение 

към събеседника.  

 

Дискусия 
 Важен момент при проблематизирането на конструкта за лидерско присъствие е необходимостта 

от допълнителна изследователска работа в областта. Лидерското присъствие е в началото на жизнения 

си цикъл като конструкт и е по-скоро неизследвана област, в която има нужда от прецизиране на 

термините и синхронизиране на изследователския подход (Dalavai, 2019). Необходимо е да се задълбаят 

и разгледат обстойно досега само маркираните полови, културни и възрастови различия (Dagley & 

Gaskin, 2014). Една от водещите критики в областта на лидерското присъствие е свързана с това, че при 

проблематизирането ѝ се взема предимно мъжката гледна точка и подход (Dalavai, 2019), което води до 

това, че в сходни ситуации и поведение, жена и мъж мениджър биха били оценени като различно 

ефективни, в ущърб на възприетата ефективност при женителидери. От интерес и необходимост би било 

търсенето и изследването на особености, свързани и с поколенческите и междукултурни различия 

относно оценката на труда и характерните лидерски архетипи, на база на които се правят сравнения и 

атрибуции за всяка група.  

 Процесът по встъпване в длъжност представя набор от различни предизвикателства пред всеки 

новоназначен мениджър в операционен, логистичен, ролеви, стратегически, организационен и 

емоционален план. Проблематизацията на този процес е естествена едновременно и от академичен, и от 

практичен план, поради по-тесния характер на изследванията в областта, свързани с ролята на 

служителите за изграждането и установяването на мениджърската позиция в екипен план. Голямо 

количество изследвания в областта изтъкват ролята на уменията за междуличностна комуникация и 

ефекта върху изграждането и управлението на позитивни работни отношения между мениджър и 

служител (Bass, 1990, цит. по Riggio, 2005). Предвид същественото влияние и роля на невербалната 

комуникацияи поведение в процеса на общуване (Mehrabian, 1971; Руменчев, 2006), е естествено да се 

появи интерес към създаването на обучителни програми и курсове, свързани с развитието на умения за 

успешно управление на невербалната комуникация при мениджъри. Теоретичната информация, свързана 

с процесите по изграждане на впечатления и атрибутиране на определени качества, може да бъде 

използвана с цел повишаването на саморефлексията и чувствителността на мениджърите към 

собствената им комуникация и ситуативни подходи. Фокус на работата на специалистите по развитие на 

таланта, както и на консултантите и коучове в областта би бил индивидуалната работа и подход към 

всеки мениджър отделно, за да бъде намерено решение, което е естествено и синхронизиращо с личния, 

автентичен стил за ръководене и по този начин да се избегнат негативните ефекти, които усещането за 

фалш би могло да има върху вътрешноекипните взаимоотношения. Способността на мениджъра да 

намери подход, с който да се свърже по истински и смислен начин с поверения му екип, е свързана както 
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с личните му/ѝ умения, така и с чувствителността да разшифрова очакванията, потребностите и 

изискванията на екипа си. Именно затова, обучителният фокус би бил насочен върху индивидуални 

консултации и работа с потенциала. Настоящият теоретичен доклад набелязва моменти, свързани с 

ефективността на процеса по адаптиране на новоназначен мениджър и невербалната комуникация, които 

могат да бъдат използвани за обогатяване на такъв тип индивидуализиран обучителен подход.  
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РЕЗЮМЕ. През последните няколко десетилетия миграцията представлява силно 

стратифициран феномен 1  (Castles, 2010: 1567), който допринася за глобални политически, икономически и 

социални промени2 (Castles S, Miller MJ, 2013: 7),. Различните демографски тенденции в ЕС - увеличаването на 

миграционните потоци и непрекъснато застаряване на населението 3 заедно с премахването на вътрешните 

граници на Съюза, отварят въпроси в контекста на миграцията и политиките свързани с убежището4. Въпреки, че 

страните са членове на една и съща европейска общност, всяка национална култура притежава своя миграционна 

политика и позиция по отношение на мигрантите (Vietti F., Т. Scribner, 2013: 22). 

Предмет на този доклад е българската емиграция, а негов обект – една от най-старите страни членки на ЕС – 

Германия. Целта на изложението е да анализира и представи българските емигранти, като характеризира и 

обобщи ключови моменти в миграционната политика на Германия, както и основни данни свързани със социалната 

страна на проблема – динамиката на българските граждани предпочели тази страна; тенденциите и измененията 

в годините по отношение на българските емигранти; факторите, които обуславят избора им. Докладът 

разглежда и законодателната и нормативна рамка на Германия спрямо мигрантите в страната, вкл. и по 

отношение на измененията и характера на пазара на труда в Германия, семейната миграция, незаконното влизане 

и пребиваване в страната.  

Като част от по-голямо проучване, фокусирането върху българските емигранти в чужбина, акцентът върху 

Германия в доклада представлява много важен етап от изследването на българската миграция като цяло – както 

по отношение на включването на българите към социалнополитическия живот в Германия, така и във връзка с 

мотивацията им за връщане в България. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: миграция; емиграция; България; Германия; български емигранти; миграционна политика.   
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ABSTRACT. Over the last few decades, migration has been a highly stratified phenome-

non, contributing to global political, economic and social change. The various demographic trends in the EU 

(increasing migration flows and the continued aging of the population), together with the removal of the Union's 

internal borders, raise questions in the context of migration and asylum policies. Although the countries are 

members of the same European community, each national culture has its own migration policy and position 

regarding migrants. 

The subject of this report is Bulgarian emigration and its subject is one of the oldest EU member states 

– Germany. The purpose of the exhibition is to analyze and present the Bulgarian emigrants, characterizing and 

summarizing key points in the migration policy of Germany, as well as basic data related to the social side of the 

problem – the dynamics of the Bulgarian citizens preferred this country; trends and changes in the years regard-

ing the Bulgarian emigrants; the factors that determine their choice. The report also examines Germany's legis-

lative and regulatory framework for migrants in the country, incl. and regarding the changes and nature of the 

German labor market, family migration, illegal entry and residence in the country. 

As part of a larger study focusing on Bulgarian emigrants abroad, the emphasis on Germany in the re-

port represents a very important step in the study of the Bulgarian migration in general – both in terms of Bul-

garians' involvement in social and political life in Germany and in connection with their motivation to return to 

Bulgaria. 
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Международната миграция е една от най-противоречивите социално-политически теми днес, 

която изисква иновативни подходи, глобално и регионално управление. Темата разкрива теоретична 

рамка за разбиране и търси европейските отговори на международната миграция, като се стреми да 

анализира динамиката на миграционната политика на българските граждани към Германия. Срещу 

традиционните теории и присъщото им фокусиране върху националната политическа сфера, докладът 

изтъква наднационалните и многостепенните политически процеси като все по-важни фактори за 

отчитане на промените в миграционната политика на нашата страна. Съобразен с най-новите развития 

на международната миграция, текстът предлага една гледна точка фокусирана върху социално-

политическия контекст на българската емиграция в Германия.  

Основната причина за увеличаването на емиграцията не винаги е една и съща и трудно може да 

се определи, но тя обикновено се обуславя от фактори като по-добър живот за индивида и семейството 

му; страх от политическо, етническо и религиозно преследване; принудително експулсиране от страната 

им произход и др. Интензивната миграция през последните години се дължи до голяма степен на 

глобализацията на икономиката.  

Безспорно една от страните, които са привлекли значителен брой емигранти е Федерална 

република Германия. Следвоенният бум на икономическото и социалното развитие привличат големи 

групи емигранти. Тези значителни потоци в Германия променят икономическата, политическата, 

културната и социалната страна на живота изцяло и пораждат редица предизвикателства относно 

поведението на чуждите граждани. Някои полагат усилия да се адаптират бързо към новата и различна 

среда и да се интегрират в социално-икономическия живот. Други, които включват повечето емигранти, 

избират да не променят националната си идентичност, особено тези с различни религиозни и културни 

характеристики.  

В по-широк смисъл, могат да се определят два по-големи преломни моменти в динамиката на 

българската емиграция – падането на социалистическия режим в България и промените след 1989 г. и 

приемането на страната за член на ЕС. След 10-ти ноември започва постепенното увеличаване на 

българските граждани в Германия. През 1989 г. българите, които пребивават законно в бивша Западна 

Германия достига 5 670 души (само за сравнение ще посочим, че през 1967 г. броят на българските 

емигранти в западната държава е 1 985 души). Същата година, според Централното статистическо бюро 

на бившата ГДР, в Източна Германия живеят 4 900 българи
5
.Тепредставляват около 2,6% от всички 191 

200 чужденци, живеещи там по това време (Bade, Klaus J. and J. Oltmer, 2005: 90-96). 

 

 

Структура на българската емиграция в Германия – динамика и тенденции  

В годините след 1989 г. и до приемането на страната ни в ЕС, един от начините българите да 

останат по-дълго в Германия е, да получат студентска виза чрез обучение в немски университети или 

други образователни институции. След демократичните променит броят на българските граждани в 

Германия рязко нараства, като достига своя пик през годината на приемането на страната ни в ЕС (46 

818 души през 2007 г.)
6
. Когато обаче се изследва и анализира българската емиграция по отношение на 

тези данни, трябва да се има предвид и факта, че те произлизат от настоящия статут на местните жители, 

както и от органите по регистрация на приемащата държава в посочените периоди. Въпреки динамиката 

и противоречивостта в тенденциите относно българската миграция в Германия в периода 1989 – 2007 г., 

могат да се обобщят и посочат някои основни моменти. Броят на българските емигранти в Германия до 

2007 г. нараства с близо 50% спрямо 1989 г. в абсолютен брой.. 

След 1 януари 2007 г. българските емигранти в Германия регистрират увеличение с около 20% 

спрямо предходната 2006 г. (46 818 души за 2007 г.). Наблюдава се увеличение и превъзходство на 

българските емигранти жени в периода след 2003 г., като за 2007 г. делът на мъжете и жените емигранти 

в Германия е 43% към 57%. Това е нещо нетипично за повечето чужди националности в Германия. По-

голямата част от българите (65%) са в активна трудоспособна възраст между 25 и 55 години, а близо 

25% от тях са студенти на възраст между 5 и 25 години (училище или университет). В годините на 

присъединяване на страната ни към ЕС, а и след това, значително се увеличава броя на емигрантите с 

цел образование, обучение и квалифицирана работа за постоянно пребиваване или в дългосрочен план, 

което показва и една нова тенденция в динамиката на българската емиграция. Около 33% от българите в 

                                                 
5
 Bade, Klaus J., J. Oltmer (2005). Migration, Ausländerbeschäftigung und Asylpolitik in der DDR 1949–1989/90. Quelle: Bade, Klaus 

J./Jochen Oltmer: Normalfall Migration (ZeitBilder, Bd. 15). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004 – p. 90-96. 
6
 Statistisches Bundesamt (2008). Federal Statistical Office of Germany (Destatis) | F 204 “Immigration & Integration” (онлайн ресурс). – 

В: https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html (08.09.2019).  
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Германия сключват брак с немски граждани, като съотношението между мъжете и жените в 1 : 2 (около 

2/3 от българските емигранти сключили брак в Германия са жени). Сравнително ниският процент на 

тези български емигранти показва, че получаването на немско гражданство (с цел брак или по други 

семейни причини) е важен, но не основен фактор за миграцията. 

Най-голямата част от емигрантите в Германия са български граждани, които изповядат 

източноправославната християнска религия. След 1989 г. обаче, заедно с тях към Германия тръгват и 

много българи от турски произход, които изповядат ислям. Много голям процент от тези български 

турци влизат в страната като нелегални и се отправят към райони предимно обитавани от турски 

емигранти. Там те се чувстват много по-сигурни и намират убежище при свои сънародници. Именно 

немските „турци“ са първите, които дават работа на българите от турски произход. Ключовите им места 

за социални контакти са джамиите, а турските религиозни организации в Германия предоставят 

непрекъсната помощ на новодошлите относно това как да се справят и да оцелеят в непознатата среда, 

вкл. във връзка с тяхната икономическа, социална и културна интеграция.  

 

Причини за българската  емиграция в Германия  

Тенденциите и измененията в годините след присъединяването на страната ни към ЕС по 

отношение на българските емигранти в Германия са много и различни. Като цяло в годините преди 

финансовата и икономическа криза от 2009 г., броят на емигрантите остава относителна константа (в 

периода 2006 - 2009 г.). В следващите години обаче се наблюдава значително увеличение. Нивото на пик 

до момента за Германия е достигнато през 2015 г. с 2,14 милиона мигранти, което е с 45,9% по-високо 

спрямо това от 2014 г.
7
. До голяма степен това се дължи на мигрантските и бежански вълни от Сирия, 

Тунис и Мароко. Наплив от лица, които търсят защитата и бягат от военно положение и бедност е една 

от особеностите в скока на миграцията към Германия за 2015 г. В годините след 2015 г. се наблюдава 

спад и значително намаляване на мигрантите (2016 и 2017 г.)
8
.  

С всяка изминала година обаче броят на българските емигранти в Германия се увеличава (дори и 

предвид леките колебания и динамика с отклонение не повече от 1 000 души на година). Въпреки, че 

водещите страни на произход за мигрантите в последните години са Румъния (с 219 989 лица или 14,2% 

от всички емигранти за 2017 г.) и Полша (със 152 522 лица или 9,8%), България се нарежда на трето 

място в доминиращите данни за емиграцията със 78 347 лица или 4,3% за 2017 г. (за сравнение през 2016 

г. България е била на 4-то място, но броят на българските емигранти към Германия е бил 79 927 души, 

което се дължи на наплива на сирийски граждани, чийто брой значително намалява през 2017 г.). 

Според европейската статистика (март, 2019) Германия е страната, в която мигрират най-много 

чуждестранни граждани на Съюза и извън него. За този период по страна на произход относителният 

дял на родените мигранти в общия брой на мигрантите е най-висок в Румъния (54% от всички 

имигранти), следвана от България (49%) и Естония (44%)
9
. 

По последни данни общият брой на българските емигранти в Германия към 31.12.2018 г. 

наброява 337 015 души, като 19 990 от тях са родени в Германия
10

. Спрямо това страната ни заема 6-мо 

място като държава, чиито емигранти предпочитат Германия за 2018 г. Както споменахме, в последните 

години много български мигранти заминават за Германия, за да учат или продължат своето образование 

във висши учебни заведения. Предвид този фактор България се нарежда на 6-то място по брой студенти 

в немската държава или около 8 000 души. Около 30% от българските емигранти са 

висококвалифицирани, с престижни професии и образование. Мнозинството от тях са на възраст между 

30 и 35 год.
11

, а около 5,2% са родени в Германия. Най-много българи (около 114 000 души) живеят в 

провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бавария. Във връзка със състоянието на пребиваване може да се 

каже, че българската емиграция се разделя почти по равно на три части – работещи, неработещи и 

                                                 
7
 Federal Ministry of the Interior, Building and Community (2019). Federal Government’s Migration Report. 2016/2017 Migration Report: 
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2016-2017-zentrale-ergebnisse.pdf?__blob=publicationFile (09.09.2019).  
8
 Общо 1,87 милиона мигранти са регистрирани през 2016 г. Като цяло нетната миграция е + 499 944 мигранти, което показва 

значително намаление спрямо 2015 г. (+ 1 139 402 души). Низходящият тренд продължава и  през 2017 г. с около 1,55 милиони 
мигранти (при нетна миграция + 416 080 души) или намаление с 16.9% спрямо предходната 2016 г. 
9
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf (08.09.2019).  
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 Statistisches Bundesamt (2019). Migration and integration: Foreign population by age groups and selected citizenships. Foreign Popula-

tion by age group and selected citizenships on 31 December 2018, Data extracted in 15.04.2019 (онлайн ресурс). – В: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-

geburtsort.html (09.09.2019).  
11

 Средната възраст на българските емигранти в Германия се изчислява на 32 год., което предвид броя на учащите лица е 

показателна характеристика по отношение на състава на емиграцията ни.  
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учащи. Много ясно и отчетливо разграничение се образува между лицата, които попадат в категорията 

работещи с престижни професии и останалите български мигранти. 

Като цяло увеличението на мигрантите в Германия и предхожданото наблюдаване на 

престъпления от социален характер (източване на финансови средства, получаване на обезщетения, 

детски надбавки и др.) предизвикват обществено недоволство, въпреки че към момента доста голяма 

част от политическия елит в страната запазва своята толерантност към мигрантите. Наред с това обаче 

се наблюдава негативно отношение от страна на немското общество – доста често българските 

емигранти в Германия срещат пречки свързани с фалшива информация в социалните мрежи, породени 

най-вече от езиковата бариера. Обикновено това е по линия на подписване на договори и различни 

документи, които изправят сънародниците ни пред сериозни проблеми. Като цяло в немските медии и 

информационни канали (с изключение на туризма) много рядко се появява информация, която поставя 

българите в положителна светлина. Въпреки тези проблеми положителен представлява факта, че от 

гледна точка на законодателната и нормативна рамка за пребиваване в Германия, българските емигранти 

не срещат сериозни трудности. Характерна законодателна черта в немската страна е това, че в 

различните провинции действат и се прилагат правни актове, които не винаги са в хармония с 

общонационалните закони. Тази преференциална практика води до разслоение на българските 

емигранти и концентрация на ромите в места, които са по-толерантни към мигрантите.  

Малко над 1/3 от всички български емигранти в Германия са на възраст между 20 и 45 год. (или 

179 745 души)
12

, като основните причини за тяхното напускане на родната страна са работа и 

образование. Както посочихме още в началото Германия е страна, в която и днес продължава търсенето 

на кадри от вън в различни области. Подобно на плановете за привличане на чуждестранни специалисти 

от 60-те години на ХХ век, в края на 2018 г, Германия приема проектозакон, чиято цел е привличане на 

такива кадри от страни извън ЕС. Гражданите в Съюза не влизат под обхвата на този проектозакон, тъй 

като за тях важат общовалидните правила за работа и пребиваване в Германия базирани на немското 

законодателство. По отношение на политическия елит може да се каже, че позициите на партийните 

формации се различават - Християндемократическа партия защитава интеграцията, сигурността и мира; 

Християн-социалният съюз защитава организацията и реда, лобирайки за работещи мигранти, а не 

тежест за социалната система; Германската социалдемократическа партия иска благоприятна среда и 

повече права за мигрантите; Свободна демократическа партия споделя примера на САЩ и Канада. 

Въпреки тази толерантност има и партийни формации, които защитават твърда и в много случаи крайна 

антимиграционна политика. Крайно дясната „Алтернатива за Германия“, която печели 11 места в новия 

Европейски парламент след изборите през май, 2019 г.
13

, се радва на нарастваща популярност сред 

обществото именно във връзка с вижданията си по отношение на миграцията. Според идеологията ѝ 

германската национална идентичност е застрашена както от европейската интеграция, така и от 

присъствието и настаняването на мигранти и бежанци в Германия. Антиимиграционна политика на 

партията често се изразява по особено краен начин, най-вече по отношение на исляма
14

. 

 

Икономическо и финансово състояние на българската емиграция в Германия  

Известен проблем за българската емиграция в Германия създава нейното разслоение – по 

икономически, географски, образователен и културен принцип. Спрямо това се наблюдава концентрация 

на различни социални групи в различни провинции. Друг негативен феномен за българската емиграция 

представляват 19-те процента безработни лица в страната, тъй като средната цифра за мигрантите като 

цяло е около 15%
15

. В следствие на това до известна степен проблем остава и възникването на т.нар. 

„гета“, както и отслабващия контрол върху тях. Тези общности са заселени предимно с роми, към които 
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непрекъснато се присъединяват нелегални емигранти, чиито брой не е известен. Това допълнително 

води до натрупване на негативно напрежение и изграждане на един изключително отрицателен 

репутационен образ на българските емигранти в Германия, автоматично свързвани с ромските гета в 

страната и нелегалните емигранти. Тези групи неработещи и нискоквалифицирани лица будят не само 

тревога сред обществото, но и предизвикват дебати във връзка с пристигането на роми в страната с цел 

получаване на социални помощи. При проверки през 2018 г. е установено, че от 100 случая във 

Вупелтал и Дюселдорф около 40% от подадените документи за получаване на надбавки за три и повече 

деца съдържат невярна информация. Концентрацията на нискоквалифицирани мигранти и безработни в 

райони като Дуйсбург, Дюселдорф, Есен и др. предизвиква притеснения в немското общество предвид 

това, че тези лица живеят чрез социални помощи, като заедно с това не показват никакви признаци и 

желание за интеграция (не учат, не знаят немски език, не работят).  

Според правилата на ЕС за семейни обезщетения, ако членовете на дадено семейство не живеят 

в страната, в която лицето пребивава и е осигурено, това лице право на семейни обезщетения от 

различни страни
16

. Това обаче засилва желанието за повече средства, както и различни криминогенни 

деяния. Българските емигранти в Германия са водещи по брой деца за периода 2017-2018 г., което 

привлича вниманието за вземане на мерки и борба с престъпността по отношение на „източване“ на 

средства от социалната система на страната. През изминалата 2018 г., Германия изплаща обща сума за 

детски надбавки в размер на 33,8 млрд. евро
17

. Сигналите на много от кметовете на райони за измами с 

детските надбавки, дори за несъществуващи деца, които получават помощи, предизвикват дебати и 

водят до приемането на „Закон за борба с неправомерната заетост и изгодите за изплащане на 

обезщетения“ от юни 2019 г., според който социални помощи за деца могат да се получават в 

продължение на 3 месеца след пристигането на емигранти в страната. След изтичане на този срок, 

лицата трябва да предоставят документи за доходи да изпълнят предпоставките, даващи им право на 

свобода на движение
18

.  

От направения анализ се вижда, че интересът на българите към Германия като възможности и 

начин на живот е огромен. Разбира се, бързото нарастване на броя на българските мигранти се дължи до 

голяма степен на приемането ни в ЕС и се наблюдава именно в годините след 2007 г. Като цяло 

динамиката на пазара на труда в Германия, както и непрекъснатата нужда от човешки капитал създават 

не само възможности за права, свободи и повишаване на качеството на живот, но и положителна нагласа 

по отношение на пристигащите от страна на работодателите и синдикатите в страната. Видна е и 

подкрепата и мерките за облекчаване на пребиваването на българските мигранти (вкл. получаването на 

гражданство) от страна на много голяма част от политическия елит и управляващите партии в страната – 

по отношение на законодателството, нормативната и регулаторна рамка в страната, социалната и 

интеграционна политика. Не по този начин стои въпроса с миграцията обаче за значителна част от 

немското общество, които основателно имат своите притеснения, както и от споменатата крайно дясна 

„Алтернатива за Германия“, обявила се против облекчаване на условията за пребиваване на чужденци. 

От гледна точка на социално-икономическия контекст на разглеждания въпрос, може да се 

каже, че основните причини за съвременната българска емиграция към Германия не са свързани с 

различни традиции в миналото, търсене на убежище или политически репресии. Въпреки нестабилната 

обстановка у нас след 1989 г., причините за емиграцията са различни спрямо различните исторически 

периоди. Връщайки се малко назад се вижда, че българите след 50-те години на ХХ век емигрират към 

Германия, за да получат работа и/или образование. Структурата на миграцията след 90-те години има 

друга характеристика. Някои от българите заминават с цел постоянно пребиваване – учат и работят в 

Германия и успяват да се интегрират успешно. Други търсят по-високо качество на живот, по-добри 

условия и стандарт. Те са типичните представители на трудовата миграция. Трети тип български 

мигранти заминават, за да упражняват какъвто и да е вид работа, обикновено нискоквалифицирана, 

такава каквато останалите емигрантски слоеве в Германия отказват да извършват. Подобни 

представители на българската миграция нямат дългосрочни цели и мотив за пребиваване, не се 

интересуват колко време ще останат в страната и не желаят да се интегрират в немското общество
19

 

(Kothari, 2002: 10-11).  
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Съвременните български мигранти след 1 януари 2007 г. използват възможността на отворените 

граници и свободното движение на хора, като голяма част от тях успяват да преодолеят 

законодателните, социалноикономическите и културни бариери, да се установят и трайно да пребивават 

в Германия, вкл. и с цел получаване на немско гражданство. Тук силен мотив се явяват семейните 

причини (намиране на добра работа, желание за преместване на цялото семейство, сключване на брак и 

др.), както и следване в университет или временна заетост, която може да се превърне в дългосрочна. В 

този контекст социалната среда, комуникация и контакти между българските емигранти в Германия 

имат съществено значение за адаптацията към обществената среда и работните условия в страната. В 

никой случай обаче това не означава, че подобни мотиви не могат да бъдат предпоставка и за изолация 

на религиозна, етническа или социална основа, както и създаването на капсулирани общности в самата 

немска социокултурна среда.  

 

Законодателна и нормативна рамка във връзка с българската емиграция в Германия 

Правилата за гражданство в Германия са допълнени с влизането в сила на изменения Закон за 

гражданството (Staatsangehörigkeitsgesetz) на 1 януари 2000 г. Законът е допълнително преразгледан с 

влизането в сила и на основната част от Закона за имиграцията (Zuwanderungsgesetz) от 1 януари 2005 г. 

и неговите допълнителни разпоредби на 28 август 2007 г. На 20 декември 2014 г. влиза в сила вторият 

закон за изменение на Закона за гражданството, който вече съдържа нови разпоредби. 

Местното законодателство в Германия по отношение на двойното гражданство (в някои случаи) 

позволява на хората да притежават и немско гражданство заедно със своето по страната си на произход. 

Това се отнася особено за няколко определени групи хора, които могат да бъдат: 

- Децата на немски и чуждестранен родител или родител с двойно гражданство придобиват всички 

родителски гражданства по принципа на произход, т.е. ако, например, се роди дете на майка с българско 

гражданство и баща с немско гражданство, детето получава и двете. Според новите разпоредби в Закона 

за гражданството от 20 декември 2014 г., това са децата, които са обект на т.нар. „Optionspflicht“ 

(задължение за опция)
20

. Това задължение за опция означава, че децата на немски и чуждестранен 

родител могат само временно да притежават множество националности, тъй като трябва да изберат дали 

да запазят немското си или чуждо гражданство на възраст между 18 и 23 години. 

- От 2000 г. децата на чуждестранни граждани придобиват немско гражданство при раждане в Германия, 

ако единия от двамата родители легално живее в Германия от поне 8 години и има постоянно право на 

пребиваване. Отново на принципа задължение за опция, тези деца трябва да решат и да изберат между 

немското и чуждото гражданство на родителите си, когато навършат 21 години. 

- Според Закона за гражданството в Германия, етническите преселващи се лица и членовете на техните 

семейства (приети заедно с тях) не трябва да предават (да се отказват) предишното си гражданство, 

когато придобият немско гражданство
21

. 

- Немски граждани, които придобиват друго гражданство при поискване, и които преди това са 

получили разрешение да запазят германското си гражданство съгласно законодателството, също имат 

право на двойно гражданство
22

.  

Ако един български емигрант, например, продължава да притежава българското си гражданство 

заедно с придобитото немско гражданство, той няма повече или по-малко права в Германия от всеки 

немски гражданин. По немските закони подобни лица са изцяло и единствено разглеждани като 

германски гражданин. Ако обаче лицето пребивава и в страната, за която също има гражданство (в 

случая – България), не може да поиска стандартната немска консулска закрила в тази страна. Това 

означава, че на тези лица в България се гледа като един от нейните български граждани, а не като 

немски гражданин. 

Ако дадено лице е гражданин на ЕС (например, България) и живее в друга държава от ЕС 

(Германия), то има право да гласува и да се кандидатира за местните избори в общината, в която 

живее
23

. Ако желае да гласува на общинските избори в Германия, трябва да представи съответните 
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документи, да отговаря на определени условия (гражданство, постоянен адрес) и да се регистрира като 

гласоподавател в Германия.  

Германия е една от 14-те страни членки
24

 на ЕС, в които посочените по-горе лица се 

регистрират автоматично като избиратели в местните избори. Ако лицето е регистрирано в общината, 

може също така да гласува автоматично и за общински съвет. 

Като граждани на ЕС българските емигранти в Германия могат да гласуват при същите условия, при 

които гласуват и немските граждани. Ако немските граждани имат право да участват в изборите само 

след като са живели в страната или общината за определен период от време, това се отнася и за 

българските емигранти. 

Подобно на германските избиратели, българите в страната, които имат право да гласуват, 

автоматично се вписват в избирателния списък за местните избори, когато са регистрирани от местната 

власт след крайния срок. Времето, което дадено лице е прекарало в други страни от ЕС също се взема 

предвид. Специални правила могат да се прилагат в държави от ЕС, където повече от 20% от 

населението са мигранти. В този случай Германия като приемащата страна може да изиска лицето да е 

прекарало по-дълъг период в страната, преди да може да участвате в общинските избори. В момента 

обаче Люксембург е единствената държава, която прилага такива специални правила като понастоящем 

срока за пребиваване е 5 години преди да се даде право на глас.  

Като гражданин на ЕС даденото лице може да кандидатства за избори при същите условия като 

гражданите на Германия. Ако гражданите имат право да се кандидатират само след като са живели в 

страната или общината за определено време, това се отнася и за потенциалния кандидат. Времето, което 

дадено лице е прекарало в други страни от ЕС също се взема предвид, но отново както и при правото на 

глас, специалните правила важат само за Люксембург. Същите описани условия, които важат за 

упражняването на правото на глас в Германия, важат и за кандидатиране на местни избори. Тъй като 

Германия е федерална република, условията варират. В общинските избори също няма задължителни 

избираеми правила различни от тези при местните избори. Чуждестранните граждани на ЕС могат да 

станат кметове или съветници в някои федерални райони, но в други това не е възможно, тъй като както 

посочихме, Германия е Федерална република и в зависимост от различните общини важат различни 

условия
25

. 

Ако дадено лице иска да влезе като кандидат на общинските избори в Германия, може да бъде помолено 

да декларира, че не е загубило правото си да гласува в своята страна
26

. Понякога се иска това да бъде 

доказано с документ, издаден държавата на произход. В Германия не могат да бъдат избирани за 

общински съветници, кметове и заместник кметове лица, които не са граждани на страната
27

.  

 

Изводи и обобщения   

Започналата през 90-те години на ХХ век масова миграция към Германия до днес е много 

различна и по отношение на българските канали и миграционни мрежи и във връзка с интересите, 

контактите, поведението и причините за напускане на България. Огромният скок на броя на мигранти в 

годините след 1989 г. до днес (от 59 094 души през 1992 г., 46 818 души през 2007 г.
28

 до 337 015 души 

през 2018 г.
29

), освен на членството на страната ни в ЕС, до голяма степен се дължи и на много по-

добрия информиран избор на българите за заминаването извън граница, на дейността на различни 

посреднически институции, на по-добрите транспортни връзки и законодателната страна за работа в 

Германия. Освен това съвременният европейски гражданин е много по-мобилен и много по-лесно 

адаптивен. Той може да се превърне в „циркулиращ“ между двете държави, без това да влияе негативно 

на живота и дейността му, особено що се отнася за висококвалифицираните специалисти и да лавира 
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между промените, случващи се в социалноикономическия живот и условия, които осигуряват добри 

доходи и стандарт на живот.  

Важно по отношение на българските емигранти в Германия във фокуса на 

социалнополитическия контекст е да се спомене и факта, че по време на прехода след 1989 г. започва 

началото на период, който създава феномена „изтичане на мозъци“. Именно този тип емиграция у нас се 

определя като сериозна заплаха за страната ни и като загуба на много ценен социален, икономически и 

културен ресурс. Това обаче се превърна в постепенна тенденция, която за съжаление българската 

държава няма как да спре или ограничи. Въпреки, че „изтичането на мозъци“ е сериозен въпрос и 

проблем от особена важност за България, тълкуванието на феномена може да бъде направено по 

различен начин. Погледнато от позицията на национална инвестиция, страната ни губи от трансфера и 

заминаването на квалифицираните българи избрали Германия. Ако България не е в състояние да 

предприеме мерки и да формира конкретни политики за стимули (частни инвестиции, добри 

възнаграждения за висококвалифицирани кадри, репутация и признание на силен социален и трудов 

пазар), може да се каже, че борбата за подобни специалисти е загубена и тяхното изтичане ще 

продължава. Погледнато от позицията на глобализацията обаче, „изтичането на мозъци“ поставя 

възвръщаемостта на инвестициите в проблем на глобалното знание – именно там, където човешкия 

ресурс е най-ценния капитал и това каква е неговата националност няма значение. Това изправя 

отделните държави (вкл. развитите) пред проблем, който заставя да се гарантира и осигури достъп до 

развитие, университети и институции, които да предоставят възможност за образование и световно 

знание, както и неговото използване, а не проблем, който е свързан с това как една страна да задържи 

качествените кадри в рамките на своята национална икономика.  

И не на последно място – важно е да се спомене факта, че в Германия на практика липсва 

българска общност, етнически обединена и единна. Независимо от това съществуват различни 

организации и културни центрове, които разпространяват информация за живота на българския 

емигрант в Германия и оказват помощ за по-лесна адаптация. Без значение от факта, че българските 

имигранти са по-малко в сравнение с други имигрантски групи в Германия, голяма част от тях се 

интегрират добре, като запазват свои специфични отличителни характеристики. Това българско 

присъствие до голяма степен оказва влияние върху приемащото общество и допринася за една различна 

и разнообразна мултикултурна среда.  

 

В контекста на настоящия доклад могат да се направят някои изводи и обобщения по 

отношение на това какъв е мотивационния потенциал на българската емиграция за завръщане в 

България и какви политики могат да се приложат спрямо различните групи и типове емигранти, които 

доклада разглежда. При положение, че като цяло липсва ясно изразена сезонност на българската 

емиграция, мерките, които е нужно да се предприемат трябва да бъдат изключително устойчиви. 

Групите емигранти в Германия, които пребивават с цел образование и висока квалификация са този тип, 

който доста трудно може да бъде върнат обратно в нашата страна. Основната причина за това е голямата 

разлика в качеството и стандарта на живот в двете държави. Въпреки това обаче, могат да бъдат 

предприети мерки не толкова пряко към висококвалифицираните български емигранти, колкото към 

създаване на инвестиционни условия и привличане на капитали и компании у нас, които могат да бъдат 

потенциална притегателна за този тип емигранти и завръщането им в родината. Също така е необходимо 

да се направи взаимовръзка между образованието и развитието на конкурентна икономика, която е в 

състояние да привлича капитали.  

По отношение на средните специалисти и типа мигранти, които обикновено пребивават с цел 

по-добро заплащане и по-големи доходи (вкл. и тези, които заминават със своите семейства), са 

необходими политики, както за връщането им, така и за задържането им в България. Това е от особена 

важност за различни технически, инженерни и др. професии, които са пряко свързани с 

производствените отрасли у нас. Подобни стратегии не трябва да бъдат насочени само и единствено към 

сферите на услугите, тъй като наличието на конкурентноспособни отрасли без участието на 

производствените дейности е много трудно начинание.  

Честата липса на сътрудничество между българското образование в лицето на университетите и 

бизнеса у нас е сред ключовите предпоставки за заминаване в страна като Германия веднага след 

завършване на висшето образование. Невъзможността българските университети да предложат кадрите, 

от които бизнеса има нужда създава силна възможност за увеличаване на българската емиграция. Новата 

пазарна реалност и развитието на основни за нашата страна отрасли изискват друг тип специалисти и 

квалификация на персонала. Подобно сътрудничество може да се постигне с непрекъснат диалог и 

добри чуждестранни практики и опит.  

Ако при типа емигранти, които заминават с цел брак с немски граждани, вероятността за 

завръщане е минимална, това не се отнася за техните деца. Както споменахме след навършване на 

определена възраст, лицето само избира кое от двете гражданства да предпочете. Това е една 
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възможност за стимулиране на завръщането на деца, които са родени в Германия чрез съответните 

програми и политики – добро образование, работа, възможности за развитие и реализация в България, 

възможности за добро възнаграждение и висок стандарт на живот.  

Важно е да се отбележи и проблемът с емигрантите от ромски произход относно вероятността 

за завръщането им в България. Във връзка с това е важно да бъдат предприети законодателни и 

регулативни промени с цел избягване на рискове и потенциални заплахи за социалната система у нас. 

Подобно на други държави в ЕС, така и нашата е необходимо да предприеме мерки и гаранти, за да 

може да се справи с интеграцията на тези граждани, както на пазара на труда, така и в чисто социален и 

културен аспект.  
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Като глобален феномен миграционните процеси са невъзможни за поставяне в граници, дори чисто 

теоретично са неуправляеми, защото обхващат широк спектър от социалната реалност и са твърде 

разнообразни и по отношение на причините, и по отношение на начините, и по отношение на симбиозата 

по между им, осъществена при тяхното реализиране (Кръстева: 2017; Augé, 2012: 7; Rouleau-Berger, 2010: 

9-10). Така Франк Дювал в своята „миграционна номенклатура” изброява 66 типа миграции и мобилност, 

Джон Юри разграничава телесна, въобразена и виртуална мобилност, а Ясмин Абас – физическа, 

ментална и дигитална мобилност. Отчита се и голямото имвлияние върху идентичността на съвременния 

човек, върху неговото осъзнаване като част от заобикалящия го свят, върху възприятията къде е неговият 

дом (Kapuscinski, 2015; Бауман, 2013; Бърдаров, 2012). 

 

Изследване 

Наблюденията в текста са свързани с разработване на дисертационен труд на тема: „Между 

България и Италия: съвременни форми на мобилност и миграция в антропологична перспектива”.  

Тук се използват резултати от включено наблюдение и дълбочинни феноменологични и 

повествователни интервюта, осъществени в периодите септември 2015 г. – април 2016 г., февруари – 

септември 2017 г., март – октомври 2019 г. Практиката в Българския културен институт в Рим беше 

обвързана с активно участие в организирането на културния календар на института и позволи по-

задълбочено наблюдение върху работата на български институции зад граница. Интервюирани са 30 

души (18 жени и 12 мъже) на възраст от 20 до 70 години, които пребивават в Италия (основно в Рим и 

района) от няколко месеца до десетки години, заминали от различни региони на България с цел обучение 

или работа. Основните въпроси в полуструктурираното интервю включват причините за емигрантския 

избор, характер и честота на връзките с България, проблеми на адаптацията и интеграцията в приемната 

страна, сблъсък със стереотипни представи, условия за завръщане в родната страна. 

Моята теза е, че основните причини за избора на Италия са рационални и емоционални. Първите 

са с икономически и социален характер, а вторите почиват на ментални представи и нагласи. Решението 

за завръщане в България е обвързано с наличието на определени икономически, социални и 

психологически предпоставки.  

Основните профили на включеното наблюдение и на интервюираните респонденти са заети в 

областта на изкуството, културата и дипломацията. Най-малобройната група е на управляващите 

собствен бизнес, а като най-многобройната група са „бадантките“, от ит. ез. badante: социален асистент 

на възрастни, болни и хора с други здравословни увреждания. Тук използвам този термин, за да 

подчертая неговото налагане в ежедневното общуване между сънародници и почти цялостното 

изключването на българския превод. 

По-голяма част от респондентите имат завършено средно и висше образование. Жените са по-

склонни да дават интервюта, както и да споделят личните си истории пред непознати. Мъжете отговарят 

точно, но лаконично и се отнасят с известно подозрение към изследователя. За разлика от първите две 

групи, социалните асистенти обичайно са със средно образование, като между тях има и висшисти – най-

често бивши учителки. „Бадантките” са предимно жени. Те са най-разпознаваеми за италианското 

общество, първо, защото са най-многобройни и, второ, защото се събират на български религиозни и 

национални празници, което включва играене на хорà на площади, посещение в местната „българска 

църква“ и на паметни за българите места, свързани с историята и културата.  

Статистическите данни, макар и непълни, показват мястото на българския емигрант сред 

останалите национални групи. Според информацията на Италианския статистически институт (ISTAT) 

българите с местожителство в Италия към 1 януари 2019 г. са 60 129 души (22 362 мъже и 37 767 жени). 

Спрямо общия брой на чужденците в страната българите представят 1.14%. По-големият брой на жените 

е поради спецификите на пазара на труда, които изискват „женска“ работа – почистване на къщи и 

целодневна ангажираност с гледане на тежкоболни и възрастни хора. Това съждение идва както по линия 

на интервютата, така и по линия на малкото публикувани изследвания по темата (Иванова 2017). 

 

Резултати 

Причините за емиграция са различни, но заключението на Димитър Яранов (1934 г.), че 

„мигрантите винаги се насочват от места с по-неблагоприятни към места с по-благоприятни условия“ 

(Бърдаров, 2012: 110) резюмира т.нар. pullи push фактори, отнесени към известната концепция, 

разработена през 60-те години на XX в. от Ернст Равенщайн. Загубата на работа, раздяла с партньор и 

други тежки житейски ситуации помагат да се вземе избор да се емигрира в чужбина. В някои случаи 

решението е провокирано от нежелание да се живее в среда на „завист“ (Д.Т., 41 г.), „злоба“ (А.И., 23 г.), 

„простащина“ (С.А., 54 г.). 

Привличащите (pull) фактори за българите в Италия са разностранни. Всички респонденти 

изтъкват икономически причини, което не е достатъчно убедително на фона на по-добрите възможности 

за професионална реализация и възнаграждение на труда в други западноевропейски страни. Други 
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привличащи фактори са географското положение и климата, богатата културна история и възможностите 

за обучение и реализация в сферата на изкуствата,а за част от тях страната е привлекателна с по-добрата 

социална система и качеството на здравеопазване. Отчита се и близостта в манталитета като модели на 

поведение и начин на мислене. „Ние сме също толкова емоционални, колкото и те“ (В.А., 40 г.). 

„Италианците също като нас знаят как да се забавляват“(С.С., 51 г.). „Гостоприемни сме, нали и 

двата народа са южняшки и топли“ (Г.Ф., 60 г.). „Аз можех да избера да замина да живея в Германия, 

но вече го бях направил – твърде различни са от нас северните народи. Затова потърсих възможност 

да замина за Италия и да остана“ (В.С., 50 г.). „И те са хитри, и ние сmе хитри “ (С.Ж., 32 г.). „Нас не 

могат да ни излъжат толкова често, но го умеят добре, също както и ние го умеем“ (Д.Т., 41 г.).  

Представата за българския мигрант изпъква като откъслечна, неясна или повърхностна и затова 

не бихме могли да говорим изобщо за „изграден образ“ на нашите сънародници в италианското 

общество. В известна степен тази културна празнота се запълва със стереотипни определения, които 

имат исторически корен, но тяхното развитие не е отнесено единствено към миналото, а се основава и на 

събития от съвременен характер. Италианският културолог Енрико Теста в първото си по рода 

изследване по темата, озаглавено „Българин: История на една дума с лоша слава“, пише: „в колективните 

представи сред италианците „българин“ се отъждествява последователно и изключително с негативни 

представи“ (Testa, 2019: 10). Част от тях са обобщени с европейския географски ареал Изток – Запад – 

където Балканите продължават да се мислят в опозиция със Запада (Todorova, 1991: 88). Респондентите 

задочно споделят това гледище, отразено през призмата на преживения от тях опит. „Гледат на нас под 

общ знаменател. Всички, които идваме от Източна Европа, за италианците сме еднакви“ (Б.Я., 55). 

„Балканите за тях са сурово място“ (П.П., 55) и т.н. 

Мигрантите, които живеят в Италия повече от пет години казват, че се отчита спадане на 

икономическия просперитет в страната и някои българи възнамеряват да се приберат обратно в 

България, вече са го направили или са емигрирали в друга държава, която предлага по-добри условия за 

живот: „Преди българите бяха повече. Сега много си заминаха“ (Т.Г., 40 г.). „Заминаха си, защото в 

България ситуацията се подобрява, а тук се влошава“ (К.Я., 49 г.). Не съществува единодушие по 

въпроса за подобряване на ситуацията в България и влошаването ѝ в Италия: „Не вярвам, че си 

заминават. Повечето от тях само се оплакват, но никога няма да се върнат в България“ (О.Б., 47 г.). 

Независимо от дългосрочните им планове, по-голяма част от респондентите поне веднъж годишно се 

връщат в България. Причините са съчетаване на отпуската с ангажименти – грижа за възрастни родители, 

деца, поддръжка на имот и др.  

Дали почти неограничените възможности за мобилност и миграция в съвременността се 

преживяват от мигрантите изцяло като положителен опит? Трансмигрантите имат двойна принадлежност 

и са едновременно и „тук“, и „там“, присъстват както в страната на изпращане, така и в страната 

приемник. Разбирането, че този, който е едновременно и „тук“, и „там“, е защитен от чувство за 

социално отхвърляне, не е достатъчно обективно. Френският антрополог Назир Хамад твърди, че тези 

„тук“ и „там“ са отхвърлени и отблъснати и от двете места (Hamad, 2019: 40). Не бива да се забравя 

също, че голяма част от трансмигрантите не стават такива по лично желание: „Заминах, защото бях 

прокудена“ (С.И., 52 г.). „Аз не съм заминала, аз съм избягала от България“ (Б.Х., 39 г.). „Ако можех да 

си намеря работа в България – и тогава, и сега, щях да се върна“ (П.П., 55 г.). Предпоставки да се 

завърнат в България са както достойно заплащане и условия на труд, така и добра психологическа 

атмосфера. 

По друг начин стои въпросът със смесените двойки и семейства, защото ефектите от миграцията 

се преодоляват по-бързо и не толкова болезнено. Половинката от брачния/съжителския съюз изиграва 

ролята на ментор в интегрирането в непозната обстановка. Чрез местния партньор мигрантът по-лесно се 

допуска и навлиза в сфери на италианския живот, които принципно са затворени за останалите 

чужденци. Придружаването в този аспект има силен символичен смисъл. То е придружаване към начина 

на живот и навлизането в него. В някои аспекти контактуването с българи зад граница се преживява като 

връщане назад в процеса по социализиране. За тези българи основното „тук“ е причина да „забравят” за 

„там“ или „тук“ и „там“ се припокриват като общо пространство и между двете вече не съществува ясно 

изразен културен конфликт.  

На въпроса къде се чувстват повече чужденци – в Италия или в България, преобладават 

мненията, че с времето респондентите са започнали да се възприемат повече като чужденци в родината. 

Този факт не предполага задължително интеграция в приемащата страна (Sayad, 2002: 105). 

„Бадантките“, често заминали в зряла възраст – разведени или без съпрузите и децата си, се чувстват 

двойно изключении от страната на напускане, и от страната приемник.  

 

Заключение 

Забележително е, че българите бързо се интегрират в Италия, но по отношение на адаптацията 

страдат онези от тях, които запазват изцяло белега на живота си в родината. Физически живеят в Италия, 
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но ментално продължават да бъдат в България. Социално изключени от родната си страна, мнозина 

остават изключени извън нея, но зад граница по-лесно понасят ежедневните трудности и лишения, тъй 

като осъзнават, че са принудени да се доказват в едно чуждо общество, което сами са избрали, а 

обратният път се счита като връщане назад в житейска перспектива, независимо от емоционалната 

обвързаност с България. Едновременно с това асимилацията с Италия е пръв, но не категоричен признак 

за приспособяване в културен и социален план.  
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РЕЗЮМЕ. Какви са целите и предизвикателствата пред „Гражданското 

образование“, след като предметътстава част от задължителната обучителна програмав 

българските училища през 2020/2021 учебна година и ще се изучава от учениците в XI и XII клас? 
Изследванетосе фокусира върху характеристиките на демократичното общество, включени 

като теми в учебната програма по гражданското образование – законност, политическо 

представителство и участие на гражданите в управлението, информираност, идентичност и 

глобализация, свободен пазар –и как те се проявяват или не се проявяват в българското общество. 

Поставят се следните изследователски въпроси: Как отделната личност и обществото могат да 

преодолеят кризата на демократичните ценности и противоречивия характер на гражданската 

активност у нас? Какви примери и добри практики от международния опит могат да се приложат? 

„Гражданското образование“като предмет в училище е важно, но вероятно недостатъчно 

условие за усвояването назнания за правата и отговорностите на учениците като бъдещи пълноправни 

граждани, и за израстването на учениците в личности с умения за критическо мислене и 

аргументирана гражданска позиция. За реализиране нацелите на гражданското образование 

изследването подчертава важната роляна личните примери за активно гражданство и открит диалог 

в семейството, в училището, в обществото и в държавата.  

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: гражданско образование; демократично общество; училище; личност. 
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ABSTRACT. What are the goals and the challenges of “Citizenship Education” as the 

subject becomes part of the compulsory curriculum for students in XI and XII grade atthe Bulgarian schools in 

the 2020/2021 school year? 

The study is focused on the characteristics of a democratic society, included as subjects in the Civic 

Education curriculum - legitimacy, political representation and citizen participation, awareness, identity and 

globalization, it the free market – and how they are demonstrated or not demonstrated in the Bulgarian society. 

The research questions include: - How the individual and the society could overcome the crisis of democratic 

values and the controversial nature of active citizenship in Bulgaria? 

What examples and good practices could be applied from the international experience? 

Civic Education as a subject is a necessary but probably a deficient condition for the students as future adult 

citizens to know their rights and responsibilities and to develop their critical thinking and personal position. To 

be achieved the objectives of civic education, the study emphasizes the important role of personal examples of 

active citizenship and open dialogue in the family, at the school, in the society, in the state. 

 

 

KEYWORDS: civic education; democratic society; school; personality. 

 

 

 

 

 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg
mailto:vesikachakova@gmail.com


109 
 

Гражданското образование- една променлива величина 

Необходимостта от гражданското образование в училище и разбирането за учебните цели, които 

то поставя към учениците като участници в развитието на настоящото и бъдещото общество, се оказват 

особено динамичнивъв времето и променливи спрямо обществено-политическата обстановка и 

очаквания. 

След Освобождението на България ведин от първите учебници по Гражданско учение от 1894 г. 

е представено разбирането, че: „народът е господар на себе си“,  както и че: „гражданите са господари на 

себе си.“ (цит. по Балкански, 1997: 16).  В предговора към учебник  Ръководство по гражданско учение и 

частно право от 1908 г., изготвен въз основа на ръководство за преподаване на същия предмет „във 

французките средни учебни заведения“,нюансите се променят и разбирането за гражданина преминава от 

господството над себе си в полза и дълг към отечеството си: „всеки български гражданин,… трябва да 

знае политико-гражданската уредба на българската държава, защото само така той може да бъде полезен 

на себе си и на отечеството“ (Буков, 1913: III-IV). В предговора към следващото издание на учебника 

Ръководство по гражданско учение авторът споделя своето несъгласие с промените, направени съгласно 

министерска програма от 16 януари 1912: 

„Гражданското учение щеше да е бъде по-целесъобразно, ако даваше на учениците и кратки 

познания от частното (гражданско) право за техните бъдещи лични и имуществени отношения, както 

се то преподава в чуждестранните средни учебни заведения… 

Нека се надяваме, че този недостатък ще се осъзнае и в бъдеще програмата ще се разшири...“ 

(Буков, 1913: IV). 

И днес този недостатък не е осъзнат и познанията от гражданското право не са част от учебните 

програми в училище, но дори в съкратената част на учебника от 1913 г. са включени завидни по обем 

(над 230 стр.) и съдържание теми, които от десетилетия не присъстват в задължителните програми за 

училищно образование: Общи понятия за държавата; Сношения между държавите (международно 

право в мирно и военно време); Основни начала на нашето публично право; Държавни власти по нашата 

конституция; Административно устройство; Съдебно устройство, Общи понятия за наказателно 

право; Финансови учреждения (преки и косвени данъци, държавен дълг и държавен бюджет); Военно 

устройство; Уредба на народната просвета; Върховни централни управления; Духовни власти (Буков 

1913: II).  

Прегледът на учебниците по „Гражданско учение“ (както се е наричал предметът в периода 

1894-1944 г.) показва, че те са адаптирали към българския контекст европейските идеи, традиции и опит 

в областта на гражданското образование и са предоставяли на българските ученици подробна и 

структурирана информация за принципите и функциите на държавното управление, за правата и 

задълженията на гражданите и за тяхното участие в управлението без политически идеологии 

(Балкански, 1997: 16); (Рачев, 1938; (Буков, 1913).  

След края на Втората световна война и настъпилите промени в обществено-политическата 

система в периода 1944-1989 предметът  Гражданско учение е заместен от предмет Основи на 

комунизма, в който изграждането на определен светоглед сред младите хора измества необходимостта от 

познаване на техните права и задължения като граждани: 

 „В областта на идейното възпитание на младото поколение особено голямо е значението на 

провежданата комсомолска политическа просвета. Изучаването в организирани звена основите на 

комунизма, т.е. основните проблеми от материалистическата диалектика, марксистко-ленинската 

политическа икономия и научния комунизъм, е въпрос на изграждане главните страни на марксистко-

ленинския светоглед (Латев, 1982: 5).“ 

След настъпването на демократичните промени в обществено-политическия живот през 1989 г. 

започват нови търсения на възможности за реализиране на гражданско образование в училище спрямо 

целите, очакванията и идеите за „добрия гражданин“ в новото демократично общество в България. 

Според Балкански: „смисълът на гражданското образование е да подготви младите хора за активно 

участие в обществения живот…да се запознаят с техните права и отговорности като бъдещи 

граждани, да развият и усвоят съответни социални умения и компетентности“ (Балкански, 1997: 21). 

От 2001 г. до момента предметите, които имат за цел да запознаят учениците с техните права и 

отговорности и да развият съответните социални умения и компетентности, са: Етика и право за X клас и 

Свят и личност за XII клас. В сравнение с учебниците от началото на миналия век, учебната 

програма,одобрена от МОН (а съответно и учебниците, които я следват), предполага значително по-

малък обем знания за устройството на държавата и държавните институции иза правата и отговорностите 

на бъдещите граждани по отношение на данъчното облагане и тяхното участие в системите на 

образование, здравеопазване, труд и социална защита, съдебната и избирателната система у нас. В тази 

насока  и държавните образователни изисквания не поставят амбициозни и конкретни цели за 

развиването на граждански умения и компетентности от ученика, достатъчно е да: „Демонстрира 

готовност да защитава своите (и на другите) граждански права и отговорности“ (МОН: 2000: 66). 
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 Гражданското образование – изследователски проблем 

В следствие на обществено-политическите промени в България, които пряко влияят върху вида и 

съдържанието на гражданското образование, поколения български граждани не получават в училище 

необходимите знания за своите права и задължения, нито знания и умения как и къде да ги отстояват, а 

това е един от основните инструменти за създаване и развиване на демократичното гражданско 

общество. Пропуските в обучението по гражданско образование на българските ученици се 

потвърждават и от резултатите на България в Международното изследване на гражданското образование 

(International Civic and Citizen ship Education Study ICCS 2016) „Граждански компетентности и нагласи за 

активно гражданско поведение на учениците“. Изследването показва, че разбирането на българските 

ученици за демокрация и върховенство на закона (485 точки) е по-близко до това на учениците в Южна 

Америка - Чили (482 т.) и Мексико (482 т.), отколкото до това на учениците в Европа - Дания (с най-

висок резултат 586 т.), Словения (532 т.) и Русия (545 т.), при среден резултат на изследваните страни от 

517 точки (Петрова 2017: 27). Според резултатите от същото изследване значително повече български 

ученици са склонни да прибягват до някои по-крайни форми на протест (например окупиране на сгради, 

затваряне на пътища, писане на лозунги със спрей по стените и др.) в сравнение с останалите участници 

в изследването. По отношение на този показател данните за България отново са по-близки дотези за 

Чили, Колумбия, Доминиканската република, Мексико и Перу. Най-малко ученици биха участвали в 

крайни форми на протест в Дания, Финландия, Швеция, Белгия и Китайски Тайбей (Петрова, 2017: 56).  

Резултатите от изследванетопоставятвъпроса:какво младите хора у нас разбират под „активен“ 

гражданин и дали това е този, който блокира пътища, или този, който знае правата си,може да 

аргументира позицията си устно и писмено и търси справедливи решения без да изпада в крайности? 

При тези нагласи и позиции на сегашните млади хора, е много важно на какво и как ще ги научи 

предметът „Гражданско образование“, който през 2020/2021 учебна година отново става част от 

задължителната обучителна програмав българските училища и ще се изучава от учениците в XI и XII 

клас. Министерството на образованието и науката е утвърдило учебни програми, които се основават на 

съвременните документи за защита на правата на човекаи неговите свободи на международно, 

европейско и национално ниво (Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата 

на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, 

Европейската референтна рамка за ключови компетентности, Конституцията на Република 

България). Основната цел, заложена в обучението по гражданско образование у нас е…„подготовката на 

младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и 

свободи, съобразени със законите на демократичното общество“ (МОН, 2018: 1). В учебната програма за 

XI клас са включени темите: „Гражданите, политиката и демокрацията, Граждани, права и 

отговорности, Идентичности и различия в обществото, и в учебната програма за XII клас са включени 

темите: Гражданите, властта и държавата, Гражданите и икономиката, България, светът и 

глобалните проблеми“ (МОН, 2018: 2).  

В сравнение с учебниците по Гражданско учение от началото на XX век изучаването на 

гражданските права и задължения в новата програма е по-общо и не навлиза в дълбочина по отношение 

на правата на гражданите като: здравноосигурени лица, данъкоплатци, избиратели, подсъдими и др. В 

света на модерните технологии и при (за сега) свободния достъп до електронна информация, този аспект 

вероятно би могъл да бъде преодолян. Значително по-предизвикателна е целтана учебната програма да 

подготви младите хора за социална реализация съгласно законите на демократичното общество, на фона 

на задълбочаваща се криза и нарастващо недоверие към демокрацията в България. Изхождайки от 

принципа за учене чрез действие и преживяване, за учениците е важно да се учат на демокрация не само 

на теория и не само в училище, а и като наблюдават демократичните процеси в света на възрастните 

(Тиак 1999: 3). Какви граждани може да очаква нашето общество, зависи не само от това, което те ще 

изучават по гражданско образование в училище, а и от това което обществото им дава като примери за:  

демократичност и за гражданска активност, информираност и отговорност. 

Обект на настоящото изследване е гражданското образование в България, а предмет на анализ е 

разминаването междуначина, по който се дефинират характеристиките на демократичното общество, 

включени като теми в учебната програма по Гражданско образование– законност, политическо 

представителство и участие на гражданите в управлението, информираност, идентичност и глобализация, 

свободен пазар – и начина, по който тези характеристики се проявяват или не се проявяват в нашето 

общество. Противоречието между теорията за гражданското общество и начинът, по който то се 

реализира у нас, поставя неудобния въпрос:защоуниверсалните демократични и граждански ценности се 

разминават съссоциалните процеси и социалната реалност в България? Предизвикателство пред 

личността на всеки учител, родител и на всеки гражданин е да даде своя честен, разумен и обективен 

отговорна този въпрос и едновременно с това да бъде пример на учениците за: „личност… свободна и 

способна да взема отговорни решения за себе си и за другите;… активен участник в социалните събития 
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и има мотивация за позитивна промяна“ (МОН, 2018: 1).Изследователските въпроси са свързани с 

търсенето на възможности, как отделната личност (особено тази на учителя) и обществото биха могли да 

се справят с кризата на демократичните ценности и противоречивия характер на гражданската активност 

у нас и какви примери и добри практики от международния опит биха могли да се приложат. 

 

Гражданското образование – обществено и личностно предизвикателство 

За отправна точка на изследването е използвана концепцията на Петър Балкански и Захари 

Захариев за гражданско образование на учениците в България, в „зависимост от обществото, което 

изграждаме и гражданските личности, потребни на него“ и очакванията за измеренията на българското 

общество в началото на XXI век (Балкански & Захариев, 1997: 19-20). Концепцията е изготвена през 1997 

г. в изпълнение на Заповед на Министъра на образованието, науката и технологиите и покрива основните 

теми, заложени в учебната програма за гражданско образование на МОН от 2018 г, като дава възможност 

за съпоставяне на очакванията за някои от характеристиките на демократичното общество (законност, 

демократичност, информираност, отвореност и свободен пазар), с данни от съвременни проучвания на 

общественото мнение и обществените процеси в България. 

Първата и основна характеристика за законност в демократичното общество предполага 

върховенство на закона и равенство на всички граждани пред него. Според изследване на Институт 

„Отворено общество“ от 2018 г. най-острите проблеми на българското общество са свързани с 

нереализираното върховенство на закона: „76% от изследваните лица не са съгласни с твърдението, че 

законите у нас се прилагат еднакво за всички“ (Иванова, 2019:18). Предизвикателството пред целите на 

гражданското образование и пред личността на учителя идва от необходимостта да обучава  и възпитава 

младите хора в социална реализация чрез спазване на законите, а всъщност обществото да не вярва, че 

законите се прилагат еднакво за всички. Младите хора осъзнават това противоречие и очакват отговор от 

възрастните: защо правилата и законите се прилагат различно, дали и кога това е допустимо. Възможен 

подход тук е представянето на различни казуси и ролеви игри, чрез които учениците да приложат 

„върховенството на закона“, сякаш са в света на възрастните, и да изберат за себе си как биха постъпили.  

Демократичността като друга очаквана характеристика на нашето общество предполага 

разделение на властите, политически плурализъм, политическа опозиция, власт чрез избори, участие на 

гражданите в управлението и пр. (Балкански & Захариев, 1997: 19).  Данните от проведените изследвания 

през 2015, 2016 и 2018 г. на Институт „Отворено общество“ показват,  че броят на хората, които 

определят демокрацията  като най-добрата форма за държавно управление на България, намалява със 7 % 

за три години и от 52 % през 2015 достига до 45% през 2018 (Иванова, 2019: 6). Данните от изследването 

показват  и слабото усещане за представеност на гражданите в управлението -60% от изследваните през 

2018 г. споделят, че не се чувстват представени нито в Народното събрание, нито в общинските съвети 

(Иванова, 2019:11). Преподаването на демократични ценности и идеали на ученици в общество, в което 

повече от половината хора не одобряват демократичната форма на управление и не се чувстват част от 

нея, е сигнал за сериозно предизвикателство и необходимост от обществен диалог за предимствата и 

недостатъците на демократичното общество и възможните недемократични форми на държавно 

управление. В тази насока отговорностна всеки български гражданин е да бъде пример за младите хора с: 

отстояването на личните си права и свободи в условията на демократично управление; отношението, 

което проявява към властта, и участието си в обществено-политическия живот. 

Информираността е в основата на идеятаза изразяване на свободна и аргументирана гражданска 

позиция – една от целите на учебните програми по гражданското образование (МОН, 2018: 1), както 

ихарактеристика на модернитеобществав условията на глобализация и технологичен напредък. Данните 

за реализацията насвободата на словото и качеството на образованието в България показват, че страната 

ни е на последно място по медийна грамотност в Европейския съюз (ЕС) и на едно от последните места 

по качество на образованието и медийната свобода (Лесенски, 2018: 6,12). Този аспект на съвременния 

обществено-политически живот в страната е изключително критичен и труден за представяне по 

обективен, разбираем и безпристрастен начин в класната стая. Затова от голямо значение е личният 

пример на учителя (не само по гражданско образование) и на значимите за децата фигури от 

обществения живот за връщане на свободата и образоваността сред ценностите на обществото, и 

поставянето им над стремежа за власт и материални облаги. 

Следващата характеристика отвореност предполага българското общество дапроявява 

взаимосвързаност с общности, страни, народи, нации, движение на хора, обмен на ценности, култури, 

стоки, информация, способност да живее в разбирателство…, космополитизъм; европейско и световно 

гражданство…и интегрираност в регионални, континентални и трансконтинентални структури и процеси 

(Балкански & Захариев, 1997: 19-20). Характеристиките отвореност и интегрираност в наднационални 

организации и обединения, все по-често се асоциират със загуба на национална идентичност и 

самочувствие, водят до прояви на краен национализъм и заслужават сериозно внимание и аргументирана 

дискусия в обществото и в училище. Критика в тази насока отправя и Кевин Уилямс, който оприличава 
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ролята на училището в реализирането на идеята за обща европейска идентичност на пропагандата от 

времето на тоталитарните режими. Според него училището не дава право на избор и пространство за 

дискусия (а би трябвало) относно предимствата и недостатъците от евроинтеграцията, а налага 

наднационалното европейско семейство като неоспоримо благо и ценност за всички (Уилямс, 1997: 37). 

Въпросите, свързани с идентичността и политиката, като памет, история, гражданство, 

национална и малцинствена принадлежност, са трудни и деликатни за обсъждане в училище, но 

едновременно с това са и крайно необходими за развитието на гражданската култура и личността на 

младите хора. Сборникът на Cajani (History Teaching, Identities and Citizenship) предлага посоки за 

размисъл и споделяне на опит в тази насока, като разглежда промяната в образователните цели за 

изграждане на колективна идентичност и преминаването от национализъм към мултикултурализъм като 

обща тенденция за европейските страни ипредставя примери от Франция, Румъния, Кипър, Гърция, 

Испания за връзката между политическите промени и промените в начина на преподаване на история, 

география и гражданско образование, кактои в отношението към факти, събития и етнически групи. 

Особено интересен е един проект, който описва предизвикателствата на седем израелски и седем 

палестински учители, които взаимно изучават учебниците си по историяи споделят написаното със 

своите ученици. Въпреки сериозните емоционални дилеми и реални заплахи за живота си, екипът успява 

да създаде общ двуезичен учебник с девет от най-важните конфликта между двете държави в 

периода1900 и 2000 година (Cajani,  2007: ix-xii). В България съзнателното пропускане в програмите за 

училищно образование на теми за половата, етническата, историческата, националната и политическата 

идентичност на младите хора и липсата на защитено пространство за дискусия, могат да създадат 

предпоставки за разпространение на фалшиви новини, прояви на дискриминация и краен национализъм 

сред подрастващите.  

Друга характерна промяна за обществото в България от 1989 г. насаме оттеглянето на държавата 

от управлението на икономиката и навлизането на принципите на свободния пазар. Въпреки данните за 

икономически растеж в национален мащаб като нарастването на БВП от около 1% през 2014 до над 3% 

през2018 г. и намаляването на безработицата от над 12% през 2014 до 5% през 2018 г. (НСИ 2019 

Ключови индикатори: 5-6), не могат да се пренебрегнатнегативните последици за голяма част от 

населението на страната, сред които саобедняването иувеличаването на социалното неравенство. По 

данни на НСИ в България за периода 2014-2018 година относителният дял на бедните (лицата под 

линията на бедност, определена за страната) е над 20 %, като през 2017 достига до 23,4 % а 

неравенството на доходите (изразено с отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% 

от населението (S80/20)) се увеличава от 6,8 % през 2014 г. на 7,7 % през 2018 г. (НСИ 2019 Индикатори 

за социално включване: 1). Негативните последици от развитието на пазарната икономика у нас засилват 

носталгията към „онова време“ преди 1989 г., и създават предпоставки за разделения сред хората. 

Необходимо е обективно говорене и представяне на фактите, за да могатучениците да разберат 

принципите, възможностите и заплахитеза икономиката в съвременното демократично 

общество.Важнароля на гражданското образование в тази насока е да представи добри примери от 

България и света забизнес с кауза, за социално предприемачество исоциална ангажираност, както и да 

даде пространство за обсъждане и проиграване с казуси на предимствата и недостатъците на една 

планова и една пазарна икономика и да остави учениците сами да изберат в коя биха се чувствали по-

добре. 

 

Заключение 

Запознаването с характеристиките на демократичното общество като теми в програмата за  

„Гражданско образование“за учениците в XI и XII клас и признаването на тяхната противоречива 

същност в реалния живот не отричат, а подчертават необходимостта от този предмет и от съвременни 

учебници и учебни помагала, които да подпомагат израстването на учениците в личности с умения за 

критическо мислене и аргументирана гражданска позиция. Учителите и училищното ръководство могат 

да организират клубове по дебати, мини референдуми и да осигуряват възможности за участие на 

учениците при взимането на важни за тях решения чрез ученически съвет, младежки парламент, 

включване на ученици в педагогическия съвет на училището и др., така че учениците да могат да 

реализират на практика своята гражданска активност и отговорност. В същото време „подготовката на 

младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и 

свободи, съобразени със законите на демократичното общество“,  е предизвикателство и отговорност не 

само на учителя по „Гражданско образование“, а и на всеки гражданин, на цялото общество. Важна 

роляимат примерите за активно гражданство в семейството, в училището, в обществото и в държавата, 

защото учениците наблюдават и възпроизвеждат отношенията и принципите на взаимодействие от света 

на възрастните. Всеки пълнолетен гражданин е отговорен пред подрастващите с ежедневните избори, 

които прави, с отношението си към властта, към хората около себе си, към общоприетите правила и 
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норми, с примерите, които дава за отстояване на правата и защита на интересите си и с начина, по който 

посреща предизвикателствата в личния и в обществения си живот. 
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РЕЗЮМЕ.  Спецификата и широкият обхват на демографското развитие, както и 

отражението му върху всички сфери на обществото изправят журналистиката и институциите пред 

сериозно предизвикателство като разбиране и отразяване на проблемите в сектора. 

Тезата към която се придържа научното изследване е наличието на конфликти между 

институции, медии и експерти по проблемите на демографията. Целта на настоящето проучване е да 

проследи как темата присъства в публичното пространство и да открои конфликтните полета на 

медийно и експертно ниво.  

Изложението акцентира върху актуалността на темата, преплитането и разминаването  на 

експертното мнение със спецификите на медийното отразяване. 

Използваната методология включва анализ на научна литература и  контент-анализ на 130 

публикации в печатното издание на вестник „24 часа“ за периода октомври-декември 2018 

година. Подборът на медия е направен въз основа големия тираж на националния всекидневник. 

Контент – анализът на настоящия доклад обхваща обработените до момента публикации, 

които оформят определени тенденции по темата. Обектът на цялостното изследване 

включва анализ на съдържанието на две медийни издания – вестник „24 часа“ и „Дневник.бг“ 

за период от една година.  

За постигане на целта са поставени следните задачи:  

- систематизация на изследователски хипотези и констатации, отнасящи се до публичното 

говорене по темата за демография;  

- контент- анализ на публикациите, свързани с демографията в печатното издание „24 часа“. 

 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: демография; медии; демографско развитие; журналистикa; публичност. 

 

 

 

 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg
mailto:ivelina_geoo@yahoo.com


116 

 

THE INDIVIDUAL, THE COMMUNITIES, AND THE SOCIAL CHANGES 

 

COLLECTED  PAPERS OF THE NATIONAL SCHOOL FOR DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG 

RESEARCHERS IN SOCIAL SCIENCES 

Social processes as a challenge to the individual and the communities  

ISSN 2683-0868 (Online) 

Vol. 1, June 2020, 115-121 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf; E-mail: skola-iphs@abv.bg 

 

 

 

DEMOGRAPHIC  PROBLEMS  AND 

MEDIA  APPROACHES 

 
Ivelina GEORGIEVA 
 
PhD student 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”,  

Faculty of Journalism and Mass Communication 
Bulgaria, Sofia 1000,  Moskovska street 49 
 

Email: ivelina_geoo@yahoo.com 
 

 

ABSTRACT.  The specificity and wide scope of  demographic development, as well as 

their impact on all spheres of society, put journalism and institutions before a serious challenge, both in 

understanding and reflecting on the problem. 

The purpose of the scholarly work is to trace how the topic is present in the public space and to 

highlight the conflicting fields at the media, institutional and expert levels. 

The thesis of the scientific research is that there are conflicts between institutions, media and experts on 

demographic issues. Тhe presentation focuses on the relevance of the topic and the differences between expertly 

opinion and media coverage about the public image of demographics. 

The methodology used includes analysis of scientific literature and content analysis of 130 publications 

for the period October - December 2018 in the print edition of the newspaper “24 Chasa”. The selection of the 

media was made on the basis of the large edition of the national daily. Content - analysis in the report covers 

publications that have been processed so far that shape certain trends in the topic. The subject of the complete 

study includes the analysis of the content of two media publications - the newspaper "24 Chassa" and the news 

page  "Dnevnik.bg" for one year period.  

To achieve this purpose, the following tasks have been set: 

- systematization of research hypotheses and findings regarding public speaking on demography; 

- content analysis of publications  in the “24 Chasa” print edition. 
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Актуалност на проблема 

Демографското развитие на една страна зависи от различни фактори - икономически, 

политически, и социални. Едновременно с това то влияе върху всички сфери на живота, което го 

превръща в  актуална тема за целия свят.  

България попада сред страните, с отрицателен естествен прираст, заради ниската раждаемост, 

високата смъртност и миграция  (НСИ, 2019). Ежегодно от държавата емигрират десетки хиляди българи 

и се раждат все по-малко деца. Тези негативни тенденции определят демографската ситуация у нас като 

процес на намаляване и застаряване на населението (НСИ, 2019). Това налага проблемът за 

демографското развитие на страната да бъде поставен по-сериозно на институционално и медийно ниво.  

Населението на страната няма перспектива да се увеличи значително в близък план, поради състоянието 

на икономиката, ниския жизнен стандарт, липсата на визия и политики, с които да се противодейства на 

негативните процеси.  Възприемането на модела на модерните общества и усвояването на ценностите на 

глобалната епоха също са част от причините за демографския срив у нас.  

Началото на този нов модел идва с появата на Втория демографски преход, чийто измерения 

намират отражение в новите поведенчески и ценностни форми на съвременния живот, които стават част 

от процеса на глобализация ( Димитрова, 2011: 9). Тези нови модели се проявяват в относително късната 

и силно редуцирана раждаемост и брачност, в появата на новите семейни форми, нарастващата 

нестабилност на семейните съюзи и превръщането им в алтернативна форма за отглеждане на дете 

спрямо институционалната форма на брака (Димитрова, 2011: 10).  

Вторият демографски преход в България е едновременно продукт на икономическата криза и 

усвояване на ценностите на глобалната епоха (Димитрова, 2011: 10). Този микс поставя отделните 

индивиди в обществото пред сериозни изменения в тяхното социално и ролево поведение, в следствие на 

което неблагоприятното демографско развитие се задълбочава. Затова трябва да се възприеме на 

публично и институционално ниво, че с традиционни мерки няма да може да се реши проблемът с 

демографския спад у нас. Необходими са нови визии и подходи, които да бъдат в синхрон с новите 

демографски феномени.  

 

Демографските процеси – експертно мнение   

През последните години се засили медийното присъствие на темата за демографията в България 

и се заговори, че трябва да се вземат мерки за нейното подобряване. В общественото пространство 

дебатът за демографското развитие  е представен със силно изразена катастрофалност, а прогнозите за 

бъдещето му се отличават с апокалиптичност и песимистичност на посланията. Демографският проблем 

изглежда непреодолим, но за част от изследователите в областта тази информация е неточна и 

манипулативна, особено що се отнася до раждаемостта и смъртността.  

Професор Марта Сугарева посочва, че „различни коментатори и журналисти тръбят, че 

смъртността в България е изключително висока, дори една от най-високите в света. Що се отнася до 

раждаемостта, за нея в обществото се знае, че е изключително ниска, а вследствие на това се „топим като 

нация “ (Сугарева, 2017: 9). Според нея от гледна точка на науката демография тези твърдения са 

ненаучни, крайни и изопачават действителността.  

Въпреки, че изнесеното в медиите се базира на демографски данни, експертът определя 

информацията като манипулативна и невярна. Причината за това се намира в сложността и трудността 

показателите на демографските процеси да бъдат разбрани от неподготвени интерпретатори, които в 

желанието си да информират неволно могат да подведат широката аудитория. Независимо, че интересът 

към демографското развитие е огомен, интерпретациите на показателите в медиите често излизат извън 

статистическата им природа и водят до изопачени и подвеждащи заключения, главно поради 

неразбирането им (Сугарева, 2017: 12).  

Според друг експерт по география на населението и селищата - доц. д-р Георги Бърдаров от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,  публичният дебат относно демографската ситуация в 

страната е насочен в „няколко грешни посоки, а фокусът и предприеманите мерки не са свързани с най-

съществените проблеми и това води до липсата на резултати (Бърдаров, Илиева, 2018: 2).  

„Медиите се фокусират основно върху ниската раждаемост и застаряването на населението, 

които са факт, но не са основните проблеми, твърди специалистът. Според него акцентът трябва да бъде 

поставен върху образованието и качествената реализация, защото само така ще могат да бъдат задържани 

младите хора в страната“ (Бърдаров, Илиева,  2018: 2).  Наблягането само върху ниската раждаемост и 

застаряването на населението са преекспонирани клишета, които отклоняват вниманието от реалните 

демографски проблеми, изразяващи се в емиграцията на млади хора, която предизвиква дисбаланса в 

отношението активно-възрастно население, смята доц. Бърдаров. 

„Проекциите на демографските проблеми, които страната изживява са представени преди всичко 

в негативен план“ (Коцева,  Димитрова, 2014: 64). Това е установило проучване на доц.Татяна Коцева и 

доц. Елица Димитрова от Института за изследването на населението и човека при БАН.  Изследването 
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обхваща 589 онлайн публикации, посветени на демографската тема за периода ноември 2011- април 2013 

година.  

Резултатите от него показват, че преобладаващият тон на публикациите, в които се дискутират 

демографските теми е неутрален, а песимистичните послания имат огромен превес над позитивните. В 

над половината от публикациите липсват всякакви позовавания на официални източници и ясно изразени 

препоръки, както и конкретна визия за решаването на демографските проблеми (Коцева, Димитрова, 

2014: 65). 

Всички цитирани експерти са на мнение, че като цяло за България са характерни редица 

съвременни демографски тенденции, които са типични и за останалите европейски държави. Медийният 

фокус по темата трябва да бъде изместен от ниската раждаемост и застаряване на населението към 

съществените проблеми като емиграция, качествено образование и професионална реализация. По 

отношение коректното отразяване на демографската тема е  необходима добра подготовка от страна на 

журналистите, за да може правилно да се интерпретират демографските данни. 

 

Контент-анализ на публикациите във вестник „24 часа“  

за периода октомври – декември 2018 г. 

Националният всекидневник „24 часа“ е една от малкото медии, която има специализиран отдел 

за социални теми и социална политика.  

  По данни на медийната група, която го издава тиражът на вестника е 52 220 екз. през делничните 

дни и 97 820 екз. в събота. Над 70% от читателите на печатното и онлайн издание са на възраст между 30 

– 59 години, което прави медията предпочитана за сериозна част от населеието в детеродна и 

трудоспособна възраст.  

За целите на емпиричното проучване са изследвани две групи публикации – информационни и 

аналитични,  които са пряко свързани с темата за демографското развитие на страната.  

От констатациите на експертите и контент-анализа, обхващащ 130 публикации в печатното 

издание на вестник „24 часа“ за периода октомври-декември 2018 година става ясно, че е на лице 

конфликт между представителите на медиите и специалистите по демография. Най-общо той се изразява 

от една страна в критичността на експертното мнение по отношение начина на поднасяне на 

информация, а от друга дефицитното присъствие на това мнение в медийното пространство.  

От общия брой анализирани  публикации само в 4 от тях авторът е експерт в областта на 

демографията, което навежда на мисълта, че експертното мнение е пренебрегнато. Половината от 

изследваните публикации са подписани от автор, или 65, в другата половина такъв не е посочен. От тях 

55 са подписани от журналисти, а останалите 6 от редакцията. (табл.1) 

 
Таблица 1. Публикации, подписани от автор  

 
Table 1. Аrticles signed by author 

 

Автор  Брой  

Журналисти 55 

Редакция ‚24 часа“ 6 

Експерти  4 

 
Спрямо жанровите характеристики, информационните публикации с демографско съдържание 

изпреварват значително аналитичните. В процентно отношение информационните жанрове заемат 83% 

пред 17% за аналитичните. (табл.2).  
 

Таблица 2.  Жанрови характериситики  

 

Table 2. Genre characteristics 

 

Жанр Брой Процент 

Информационни  108 83% 

Аналитични  22 17% 

 
Въпреки по-голямата численост на информационните жанрове се наблюдава една негативна 

тенденция – липсата на собствени информации по темата. Значителна част от публикациите с 

демографско съдържание са информации тип прессъобщения, изпратени от различни институции. В 

процентно съотношение преобладават новините, коментара и репортажа като жанрови форми. 

Интервюто, кореспонденцията и фейлетона имат съвсем слабо присъствие. В резултат на това може да се 

обобщи, че жанровата палитра е доста стеснена. (фиг. 1) 



119 

 

 

0
10
20
30
40

35
19

7
20

1 3

Жанрови форми

 
 
Фигура 1.  Жанрови форми  

 

Figure 1. Genre forms 

 
Източниците на информация са типологизирани в 4 категории - прессъобщения, официални 

изказвания, информации взети от други медии и социални мрежи (фиг.2). Тази типологизация е 

направена на база събрания емпиричен материал, а като нейна основа е използвана типологизацията на 

доц. Мария Попова от книгата „Журналистическата теория“. 

В 95 от публикации източникът на информация е посочен, в останалите журналистически 

материали източникът не е назован. Най-много вестникът използва прессъобщенията, изпращани от 

различните държавни институции и пиаротделите, които присъстват напълно самостоятелно в текста без 

да бъдат уплътнени с друго мнение, коментар или анализ по темата. Типологизацията в 

„Журналистическата теория причислява прессъобщенията към институционалните източници на 

информация, а засиленото им присъствие може да постави въпроса за прояви на зависимост или 

субсидирана журналистика (Попова, 2012: 179). 

Официалните изказвания, изнесени на определено събитие са на второ място по честота на 

използване. Това са новините, които идват директно от изказвания и интервюта на политици, бизнесмени 

и други лица, в рамките на конкретно събитие, пресконференция или официален повод. Тук 

достоверността на информацията е гарантирана от името и позицията на лицето, което я поднася. 

Анализът на емпиричния материал показва, че журналистите се доверяват само на данните изнесени от 

конкретното събитие без да се търсят допълнителни източници и така отразяването на събитията от 

пресконференции се свежда само до подадената от там информация. 

Позоваването и използването на новини от други медии заема трета позиция сред 

предпочитаните източници, което показва липсата на собствени разработки по темата. 

В последно време се засилва употребата на социалните мрежи (9%) и дословното преписване на 

постовете, които публичните личности, публикуват в социалните си профили. 

 

39%

34%

18%
9% прессъобщения

официални 
изказвания 

  
 
Фигура 2.  Източници на информация  

 
Figure 2. Sources of information 
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По показателя кой говори по темата проучването установи, че политиците  се изказват най-

много по този проблем, като към тях спадат предимно представителите на властта. На второ място 

присъства журналистическото мнение, а най-малко думата се дава на експертите, които най-често са 

специалисти по демография, статистика, социология и икономика. (Фиг.3) 

 

 
 

Фигура  3  Кой говори по темата?  

 

Figure 3. Who is speaking on the topic? 

 
През изследвания период се забелязва известно увеличение на публикациите, свързани с 

демографията  във вестника (табл.3). Техният брой е с най-голям обем през месеците ноември и 

декември за сметка на  октомври, където са сравнително по-малко. Това не е изненадващо, ако се вземе 

предвид характерните годишни обзори, отчети, анализи и статистически данни, използвани от медиите в 

края на годината. 

 

 
Таблица 3. Сравнения на броя публикации по месеци  

 

Table 3. Comparison of the number of publications per month 

 

Месеци Брой публикации Процентно съотношение 

Октомври 34 28% 

Ноември 44 37% 

Декември 42 35% 

 
Получените данни показват наличието на количествено увеличение на публикациите с 

демографско съдържание във вестника. Независимо от това проблемите не са поставени ясно, 

преобладаващият тон на журналистическите материалите е неутрален, липсват ясно изразени препоръки 

и конкретна визия за решаването на проблемите, което показва, че констатациите на експертите, относно 

медийното отразяване на темата могат да бъдат основателни. Причината затова е, че  медиите използват 

и се доверяват предимно на институционалните данни без да  търсят други мнения и да правят собствени 

разработки. Оттук следва, че институциите говорят по-често по проблема от медиите, а експертното 

мнение, отличаващо се с по-висока критичност и препоръчителност има най – малка публичност. 

 

Заключение 

Въпреки стеснения обхват на емпиричното проучване се отчитат определени тенденции като 

институционално отношение и медийни подходи относно демографската ситуация в България. На 

институционално ниво са необходими нова визия, нагласи и промяна на фокуса в работата на 

държавните органи, за да могат негативните демографски тенденции да бъдат стопирани.  Страната се 

нуждае от нови решения и мерки, които да бъдат правилно адаптирани към новите поведенчески модели, 

залегнали в обществото през последните години, вследствие на Втория демографски преход.  

Картината, която очертава настоящето изследване отразява преплитането на различните мнения 

и констатации на специалисти по демография и начините, по които темата е отразена в публичното 

пространство.  

В заключение могат да се изведат следните изводи: 

1.Темата за демографското развитие на страната често бива представяна неточно и 

манипулативно, заради изместването на важните теми, доверяването предимно на информацията, 

подавана от институциите и липсата на задълбочени журналистически разработки.  

2.Констатациите на експертите за отклоняване от правилното интерпретиране на демографските 

показатели, поради тяхната сложност, алармира за необходимост от добре подготвени интерпретатори и 

ресорни журналисти, които да отразяват проблемите в сектора без да подвеждат аудиторията.  
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3. Ограниченото количество жанрови форми, неглижирането на темата, наличието на копи-пейст 

журналистика и компилирането на информации от интернет и изказвания, предимно на политици, за 

сметка на поставянето на съществено важните проблеми налага модела на рамкиране на демографската 

тема, което затвърждава мнението на експертите за отклоняване на внимението от истински 

съществените демографски проблеми. 

4. Налагането на модела на рамкиране показва, че е на лице медийна безконфликтност по темата 

за демографията. В резултат на което журналистите „следват властта“ като прославят своите 

институционални източници на информация, без да се явяват техен коректив.  
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РЕЗЮМЕ. Демографските процеси като цяло и репродуктивното поведение в 

частност са теми, които подлежат на широк дебат както в научните среди, така и в българското 

обществено и медиално пространство. Предстоящият доклад има за цел да направи прегледна основни 

резултати от проведени в национален и европейски мащаб емпирични социологически изследвания, 

които разглеждат тематаза зависимостта на нагласите към родителството и репродуктивното 

поведение от джендърните взаимоотношения в семейството,както и тяхната промяна в дългосрочен 

план.Промените в нагласите засягат решението за раждане на дете, разделяне на грижите за децата 

в семейството между родителите, като по-особено внимание ще бъде обърнато на 

резултатите,свързани с измененията в родителските нагласи на бащите и тяхното (увеличаващо се) 

участие в домакинския труд и отглеждането на децата.Влиянието на семейните политики, към които 

се причисляват регулаторните механизми за подкрепа на работещите родители, балансът между 

работата и семействотои джендърнатa равнопоставеност на пазара на труда, се обсъждат на 

национално и европейско равнище, тъй като европейското законодателство бива тълкувано в рамките 

на социалния и културен контекст.Освен ключовите резултати от проведените изследвания, основни 

предимства и недостатъци на емпиричните методи ще допълнят и обогатят доклада информативно. 

 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Джендърни режими; социалнa политикa; емпирично социологическо изследване; 

баланс между работата и семейството; родителство.  
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ABSTRACT. The demographic processes, in general, and the reproductive behavior, in 

particular, are widely discussed topics in the Bulgarian scientific community, as well as in the society and the 

mass media. The aim of this paper is to summarize key findings of empirical research, related to changing 

gender relations, conducted on a national and European level. The report focuses on the changing attitudes 

towards parenthood and their impact on the reproductive behavior and gender relations within the family. 

Changes in attitudes affect, among others, the decision to have a (first) child and the division of housework and 

childcare between partners. The emphasis is set on the results regarding changes in the behaviour of fathers and 

their (increasing) involvement in domestic work and childcare. The review contains selected studies on 

European level to illustrate how European legislation is interpreted within a given social and cultural context. 

The family policies in the national state, in turn – directly and indirectly – influence the formation of gender 

relations and the allocation of time in employment and care work. Such policies include regulatory mechanisms 

to support working parents, especially working mothers, work-family reconciliation and gender equality in the 

labor market. In addition to the key research findings, the main advantages and disadvantages of empirical 

methods will complete the report. 
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Въведение 

Спадът и задържането на раждаемостта на ниски нива, увеличаването на броя деца, родени 

извънбрачно, нарастването на безбрачните съжителства и нарастващата нестабилност на сключените 

бракове са феномени, които са причислявани към Втория демографски преход в България след 1990-та 

година и в западноевропейските страни през 70-те години (Димитрова 2011). Факторите, които водят до 

спада в раждаемостта, будят особен интерес в  специализираната литература.Това се дължи на факта, 

четози феномен води до сериознипоследици в различнисоциалнисферикатотази на пазара на труда. 

Представеният доклад има за цел да допринесе за нареждането на част от пъзела относно 

детерминантите на репродуктивното поведение в страната и в международен мащаб. Особено внимание 

научният труд обръща на променящите се междуполови взаимоотношения и тяхното взаимодействие с 

процесите на създаване на семейство.След кратък обзор на теоретичните насоки, анализът синтезира 

изместването на фокуса на парадигмите в научните среди и промяната на изследователския интерес.След 

изложението на теоретичната част, авторът представя основни резултати от проведени изследвания и от 

Европейското проучване на качеството на живот (EQLS). 

 

Теоретични насоки при анализа на репродуктивното поведение 

Разностранни теоретични парадигми обуславят тематично процесите и взаимовръзките на 

репродуктивното поведение в рамките на социологията на семейството. Например това как нарастващото 

ниво на образование на жените влияе върху тяхнатараждаемост, бива обосновано както с икономически 

доводи, така и с ролеви теории, при които под внимание са взети джендърните взаимоотношения между 

партньорите. Във фиг. 1 авторът обобщава основни теоретични насоки, в зависимост от това, дали 

разглежданите от тях фактори на влияние са на микро- или макрониво и дали ефектът на социалния пол е 

взет под внимание.  

 

 

Фигура 1. Класификация на теоретичните модели  

Figure 1. Theoretical approaches overview 

 

На микронивоголяма част оттеориите свързват индивидуални характеристики на жените – и в 

частност на майките –със спада в раждаемостта.Икономически обосновани теории на семейството, като 

например предложената от Гари Бекер (1981), аргументират взаимовръзките между репродуктивното 

поведение и покачването на нивото на образованост при жените с нарастването на алтернативните 

разходи, с които е свързан отказът от пазара на труда в полза на семейството. Голяма част от спада на 

раждаемостта е обяснена с все по-големия брой жени, които предпочитат по-малък брой деца или 

бездетието пред алтернативата да се откажат от участие на пазара на труда (Becker, 1981). В този модел 

разпределението на времето между двете сфери – тази на семейството и тази на пазара на труда – се 

осъществява въз основа на натрупания човешки капитал и специализацията. Партньорът с по-висок 

човешки капитал се реализира на пазара на труда. Партньорът с по-нисък очакван доход и по-изявена 

специализация в рамките на семейството се заема с домакинските дейности и родителството, при 

наличие на деца (Becker, 1981). Освен образование и трудовата заетост на майките, възрастта и статусът 

на партньора, както и принадлежността към дадена кохорта или етническа група,също биват използвани 

като променливи в изследванията (Димитрова, 2011).От друга страна, в сила сатеоретични рамки, които 

имат за цел да очертаят макрофактори като причина за едно или друго репродуктивно поведение. Тази 

перспективамоделира взаимовръзката между типа социална държава, чието конструиране зависи от 
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особености в разпределението на благоденствието между социалните институции, семейството и 

пазарната икономикаи нивата на раждаемост (Esping-Andersen, 2013).  

Критично погледнато, джендър-неутралните теоретични рамки не отразява достатъчно добре 

зависимостта на взаимоотношенията в семейството и в сферата на платения труд от социалния пол. По-

точно тя не дава адекватен отговор на въпроса защо при еднакви стойности на човешкия капитал и 

подобна специализация, жените са все още тези, които поемат основната грижа за семейството.Въз 

основа на тази критика, феномените, включени във Втория демографски преход, биват обяснени по 

алтернативен начин с нагласите на родителите към техните социалните ролии идентичности, които водят 

до специфичното разделение на труда в зависимост от социалния пол. Така наречените „джендърни 

режими“ на макрониво, към които принадлежатмайката, грижеща се за семейството и бащата, отговарящ 

за прехраната (male breadwinner model), характерен през индустриалната епоха за Западна Европа, са 

поставени под въпрос. Развитието на джендърните идеологиис различни темпове в различните типове 

държави на благоденствие през последните десетилетия, дефинирани от Еспинг-Андерсен, биват 

сравнени на европейско и интернационално ниво, за да бъде очертана по-ясно ролята на социалния и 

културен контекст, който оформя тези идеологии. Двигатели на тези промени са, от една страна, 

взаимоотношенията между партньорите, развиващи се от традиционни към по-егалитарни. От друга 

страна тематично се обуславя конструиращата роля на социалните политики, които са резултат от 

различни практики и културния контекст в рамките на дадено общество. Промяната на фокуса на 

теоретичните парадигми, които се проверявт в емпиричните изследвания,и техните основни аргументи 

авторът обобщава във фиг. 2 (Стоилова, 2012; Bourdieu, 2005; Gauthier & Philipov, 2008; Lewis, 2001; 

Pfau-Effinger, 2013). 

 

 

 
 

Фигура 2. Основни хипотези и промяна на фокуса на теоретичните парадигми в рамките на анализа на репродуктивното поведение  

 

Figure 2. Basic assumptions and development of the theoretical focus with in the research of the reproductive behaviour 

 

 
Факторите на влияние върху репродуктивното поведениев емпиричните социологически 

изследвания 

Проучванията, които засягат фактори на микроравнище, изследват вконтекста на разделението 

на труда въпросакак се разпределя той между партньорите в зависимост от техните абсолютни и 

релативни материални ресурси и техните нагласи. Резултатите от тези научни трудовепоказват, че 

колкото по-висок е доходът на жената, толкова по-вероятно е част от домакинската работа и 

родителските грижи да бъде поета от партньора. Според някои автори това важи обаче само до 

определена стойност, до която доходът на жената е по-висок от доходa на мъжа. При високи стойности 

на разликатав доходите в полза на жената, майките инвестират още повече време и в грижите за децата, 

за да компенсират конфликамежду ролята им народител и работеща жена (Brines, 1994; Grunow еt al., 

2007). Относно въпроса как традиционните или егалитарни нагласи на партньорите оформят 

джендърните им взаимоотношения, очаквано се показва зависимостта, че колкото са по-егалитарни 

нагласите, толкова по-егалитарно е и разделението на труда и родителството между партньорите  

(Nitsche & Grunow, 2016). Към тaзи група се причисляват и разработки, които моделират промяната в 
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джендърните взаимоотношения в дългосрочна перспектива с лонгитюдни данни и в зависимост от 

преходите към сключването на партньорски съюзи или родителството. Резултатите показват, че 

сключването на брак и раждането на дете водят до традиционализиране на разделението на труда(Schulz 

&Blossfeld,  2006).  

В макроперспективата биват обусловени тематично влиянията на социалните политики– в 

частност на семейните политики. Механизми, като данъчното облагане на семействата (като цяло или на 

партньорите поотделно), достъпът на работещите родители до заведения за детска грижа, най-вече за 

деца до 3-годишна възраст и регламентирането на родителския отпуск, се обсъждат в емпиричната 

литература. Въпреки че изследванията в тази категория са със смесени резултати, тенденцията е, че 

достъпът до добра детска грижа и регламентиране на родителския отпуск, при който майката може 

сравнително бързо да се върне на пазара на труда, са механизми на социалната политика, които имат 

ефект.На макроравнище се разглежда и темата за взаимовръзката на индексите за равнопоставеност на 

половете между партньорите в националния контекст и стойностите на тоталния коефициент на 

плодовитост. Резултатите показват, че колкото е по-висок коeфициентът на равнопоставеност между 

половете, толкова по-висок е и тоталният коефициент на плодовитост (Arpino еt al., 2013;(Sullivan еt al., 

2014). 

Сравнително нова е перспективата на емпирични трудове, които изследват съвместимостта както 

на платената работа и грижите за домакинството и семейството, така и общия баланс между работа и 

живот. Тенденциите в рамките на тези изследвания са, че балансът между личния и професионалния 

живот нараства с нарастващо образование и зависи от пола – жените са по-малко удовлетворени 

(Димитрова, 2019); Ковачева, 2010). Във фиг. 3 авторът обобщава ключови резултати от проведени 

емпирични социологически ичследвания, в зависимост от теоретичната им рамка. 

 

 
 

Фигура 3. Обзор на ключови резултати относно факторите на влияние върху раждаемостта 

Figure  3. Summary of key findings of social research regarding the predictors of fertility 

Резултатите от Европейското проучване на качеството на живот (EQLS) показват разлики в 

съчетаването на професионалния и личния живот, в зависимост от типа социална политика на дадената 

страна (или регион). Коефициентът на съвместимост в Скандинавските страни е 8,9 процентни пункта 

по-висок от средната стойност за ЕС. Коефициентът на гражданите на държавите от Западна Европа е с 

около 6 процентни пункта по-нисък от този в Скандинавските страни, но все пак остава с 2 процентни 

пункта над средния за ЕС. Най-ниски стойности на показателя се отчитат в страните от Източна Европа и 

Средиземноморието. Коефициентът в тези държави заема стойности с 10 процентни пункта под средните 

за ЕС и с 18 процентни пункта по-ниски от тези на Северноевропейските страни. Този показател 

илюстрира значението на социалната политика за съчетаването на професионалните и личните 

задължения (Eurofound 2018).Значителна разлика във връзка със съчетаването на професионалните и 

личните задължения в европейски мащаб е отчетена сред работещите на пълен работен ден (35 часа или 

повече): в тази група, 49 % от жените и 33 % от мъжете отговарят с „отчасти“ или „много трудно“ на 

въпроса как съчетават професионалните си задълженияс личния си живот.При отчитане на 

перспективата на целия живот, най-често за проблеми при съчетаването на професионалния и личния 

живот съобщават родители на малки деца. През ози период дори бащите изразяват силно предпочитание 
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към намалени работни часове (Eurofound, 2018). Емпиричнaтa реалност говори и за традиционното 

разделение на труда като доминиращ модел в Европа (Hill & Kopp, 2013: 195), но с различни измерения. 

По данни на Юрофаунд (Eurofound – Европейската фондация за подобряване на условията на живот и 

труд) за 2016 г. около 73 % от жените в България и едва 13 % от мъжете участват в ежедневните 

домакински дейности. В сравнение с България, делът на жените в Германия (стойностите в анализа са 

обобщени за Източна и Западна Германия), като представител на консервативния тип държава на 

благоденствие, е малко по-нисък – с приблизително 71 %. За разлика от близките стойности при жените, 

тези на мъжете се различават двойно. Докато в Германия близо 30 % от мъжете участват в домакинския 

труд през 2016 г., то в България едва 13 %. го правят. Дори в Швеция, принадлежаща към така наречения 

либерален тип социална държава, приблизително 60 % от мъжете участват в ежедневните домакински 

задължения (Eurofound 2016).  

 

Заключение 

Изложените резултати представляват малка част от емпиричната реалност и служат по-скоро 

като илюстрация на основни насоки в това изследователско поле. Научните разработки сабазирани на 

различниметоди и данни и иматсвоитеосновнипредимства и недостатъци. Темата за промяната в 

семейните модели и ролитена партньорите е актуална в България, особено на фона на промените в 

ценностите и семейното поведение след 1990-та година. За да се разбератспецификите на 

развитиетонасъвременните роли на партньорите в частната сфера, авторът на доклада 

плануваемпиричноизследване в сравнителна перспектива. Важно е да се отбележи, че проучването е 

планирано като изследване на базата на лонгитюдни данни, за да може адекватно да се реконструира 

дългосрочното влиянието на социалните политики в даден национален контекст, вграден в 

общоевропейската реалност. 
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РЕЗЮМЕ.  Темата за поколенията и различията между тях широко се дискутира в 

академичната и  популярната литература през последните години поради нейното безспорно 

практическо влияние върху много житейски сфери като междупоколенческите конфликти в 

семейството и на работното място, подбора и мотивацията на персонала, потребителските 

предпочитания и поведение. Цел на настоящата статия е чрез теоретичен обзор на литературата по 

темата да се изясни какво представлява поколението и да се отговори на въпроса доколко важно 

понятие за социална категоризация е то. Поколението като социален конструкт е разгледано от две 

перспективи - социологическа и психологическа. Според класическите социологически разбирания на 

Манхайм поколението е група от хора, които не само споделят общи години на раждане, но също така 

преживяват едни и същи социални и исторически събития по време на годините от житейския си път, 

които са ключови за тяхното личностно развитие и формиране (Mannheim, 1952). Според 

психологическата перспектива поколението е група от индивиди, родени в един и същ период от време, 

които преживяват един и същ културен контекст и на свой ред създават културата (Gentile, Campbell 

& Twenge, 2013). Съвременните теории за глобалните поколения разглеждат като ключови за 

формирането на поколенческото самосъзнание не просто историческите и културно обусловени 

травматични събития, които членовете на една демографска група преживяват, а това дали 

съответната демографска група от хора ще се идентифицира с тях и ще се превърне в поколение 

(Edmunds & Turner, 2005). В края на теоретичния обзор са представени някои насоки за бъдеща работа 

по темата.  

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: поколение; междупоколенчески различия; глобализация; култура; социална 

промяна; социална категоризация. 
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ABSTRACT.  The topic of generations and differences between them has been widely 

discussed in academic and popular literature in the last couple of years because of its undoubted practical 

impact on many life aspects such as intergenerational conflicts in the family and in the workplace, personnel 

recruitment and motivation, consumer preferences and behavior. The aim of this article is to clarify the concept 

with a theoretical summary of the literature and to answer the question how important is this concept for social 

categorization. The concept of generations is presented from two perspectives - sociological and psychological. 

According to Mannheim's classical theory a generation is a group of people that shares not just similar birth 

years but also experiences the same social and historical events during the years of their life cycle that are key 

for their personality development and formation (Mannheim, 1952). According to the psychological perspective 

a generation is a group of individuals born during the same period of time who experience the same cultural 

context and in turn create culture (Gentile, Campbell & Twenge, 2013).Contemporary theories of global 

generations view as key for the formation of generational consciousness not just historical and cultural trauma 

that the members of a demographic group experience but if the respective demographic group of people will 

identify with them and thus turn into a generation (Edmunds & Turner, 2005). In the end of the theoretical 

summary, some guides for future work on the topic are presented.  
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 Въведение 

 В академичната и консултантска литература по мениджмънт и бизнес науки, както и в 

популярната преса и интернет, в последните години широко се дискутира въпросът за различните 

поколения сред населението и за практическото значение на тези различия (Parry & Urwin, 2011). Идеята 

за междупоколенческите различия в потребителските предпочитания и в нагласите към работата се 

използва от маркетолозите за сегментиране на популацията от потребители с цел по-ефективна реклама 

(Noble § Schewe, 2003), както и от специалистите по човешки ресурси в компаниите с цел по-ефективен 

подбор, мотивиране и задържане на персонала. Цел на настоящата статия е въз основа на теоретичен 

обзор на социологическата и психологическата литература по темата да се отговори на въпроса доколко 

релевантно понятие за социална категоризация и променлива в социалните изследвания е поколението, 

като се изясни същността на самото понятие. Подобен обзор на теориите, изучаващи социалния 

конструкт поколение, до момента не е правен в българската научна литература.  

 Защо е важно да познаваме и изследваме понятието за поколение? Поколението се превръща в 

смислена променлива за социална категоризация в резултат на бързата социална промяна (Ng et al., 

2010). Улфертс и съавтори наричат това явление "акселерация на социалната промяна" - все по-високата 

скорост, с която социални структури, които до момента са били устойчиви и валидни, се променят 

(Ulferts et al., 2013). В резултат на това миналите преживявания вече не представляват надеждна основа 

за вземане на решения за бъдещето и знанието, предавано от предишните поколения, не е релевантно за 

следващите (Ulferts et al., 2013). Появяват се нови възрастови групи, които реагират по различен начин на 

променящите се условия на живот и така по-често се поражда ново поколенческо самосъзнание. В 

бъдеще можем да очакваме диференциацията на различните пoколения да се увеличи.  

  

Ролята на поколението като променлива в социалните науки 

 Поколението измества социалната класа като основния двигател на социалната промяна през 20-

ти век (Beck, U., 2008; Edmunds & Turner, 2002). Улрих Бек смята, че социалната класа, благодарение на 

която се е наложила държавата на благоденствието, както и принципа на приписване на постиженията на 

индивидите (индивидуализация), изиграва и приключва своята роля като променлива за социална 

категоризация през 20-ти век. В резултат на това индивидуализацията се превръща в трайна тенденция, а 

именно класата губи своето значение като променлива в социалните науки (Beck, 2008). Отговорността 

за вземане на решения, която преди това се е падала на ключови обществени институции, се прехвърля 

все повече върху индивида. В условията на предизвикателствата на 21-ви век индивидът трябва сам да 

избере и редефинира своята жизнена ситуация, биографичен път, социални и междуполови 

взаимоотношения, затова отпада ролята на колективното класово самосъзнание (Beck, 2008). Защо 

именно поколението като социален конструкт може да замести социалната класа в изследванията на 

социалната промяна и на обществото и индивидите въобще? Културната и социална промяна се 

осъществява с все по-бързи времеви темпове, като тази промяна се отнася не само до отделни групи, а до 

всички групи в рамките на едно общество. На първо място, именно поради тази акселерация на 

определящи социални събития във времето, на които индивидът е изложен през своето детство и преход 

към ранна зрялост, е адекватно той да се разглежда в изследванията на социалните науки като 

принадлежащ към определено поколение - група от хора, чиито граници са времево дефинирани, т.е. 

определят се най-вече от годините на раждане и от годините на индивидуално съзряване. На второ място, 

транснационалните процеси, част от които е и глобализацията, свързват хората отвъд предишните 

граници на нация, общност, пол, раса или класа (Cicchelli et al., 2019). В резултат на това е възможно 

хора от едно и също поколение да споделят повече подобия в нагласите и психологическите си 

характеристики, отколкото хора, принадлежащи към една нация, социална класа или дори пол. 

  

Какво представлява поколението? 

 За да се изясни същността на понятието поколение, ще го разгледаме от няколко перспективи. 

По-надолу е обобщено как социалните учени - социолози и психолози - го разглеждат.  

  

Социологическа перспектива 

 Карл Манхайм (1893-1947) е първият социален учен, който въвежда понятието "поколение"  в 

социалните науки. Според него поколението е група от хора, които не само споделят общи години на 

раждане, но също така преживяват едни и същи социални и исторически събития по време на годините 

от житейския си път, които са ключови за тяхното личностно развитие и формиране (Mannheim, 1952). 

Това са годините на детството, юношеството и годините на прехода към ранна зрялост, когато индивидът 

формира своята идентичност (Erikson, 1968). Общите години на раждане са необходимо, но не 

достатъчно условие за формирането на общо поколенческо самосъзнание. Манхайм смята, че ключовата 

роля за оформяне на поколенческото самосъзнание на една възрастова група е не на годините на 

раждане, а по-скоро на участието в общи исторически преживявания и социални процеси, които той 
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нарича травматични (Mannheim, 1952). Какви ще бъдат тези събития обаче, зависи най-вече от годините 

на раждане. Примери за такива събития са Първата световна война, Руската революция, Испанската 

гражданска война, Втората световна война, Комунистическата революция в Китай, които оформят 

самосъзнанието на цели поколения в различни точки на света (Edmunds & Turner, 2005). Следователно 

можем да кажем, че двата елемента на едно поколение са обща локация в историческото време и общо 

самосъзнание, оформено от събитията на времето (Mannheim, 1952), т.е. поколението е нещо повече от 

демографска възрастова група.  

  

Психологическа перспектива 

Според психологическата перспектива поколението е група от индивиди, родени в един и същ 

период от време, които преживяват един и същ културен контекст и на свой ред създават културата 

(Gentile, Campbell & Twenge, 2013). Психологическата перспектива се отличава от класическата 

социологическа перспектива на Манхайм посредством твърдението, че поколенията сами създават 

културата, а не само биват повлияни от нея (Campbell et al., 2015). Според психологическата перспектива 

поколението е социален конструкт с неточни граници, подобно на расата, пола, етноса. Както и при 

останалите социални конструкти, границите на този конструкт непрекъснато се дискутират и 

претърпяват промени с течение на времето и под натиска на различни обстоятелства (Campbell et al., 

2015). Между поколенията и културата съществува динамична взаимовръзка, основана на взаимно 

определение (Markus & Kitayama, 2010). С културната промяна се променят и поколенията, родени в 

същата тази култура (Campbell et al., 2015). Според Кемпбъл и съавтори има най-общо три школи, 

разглеждащи културната промяна. Тя се осъществява чрез появата на нови технологии, чрез интензивен 

културен контакт или вследствие на ключови събития като войни или икономически кризи (Strauss& 

Howe, 1991; Mannheim, 1952). Културната, а оттук и поколенческата промяна, може да е, разбира се, и в 

резултат на взаимното влияние на повече от един от тези три механизма на поколенческа промяна. Те от 

своя страна също влияят един на друг и така се усилва ефектът на съвместното им влияние върху 

формирането на поколенията. Така например, поколението Милениум или хората, родени 

(приблизително) между 1980 и 1990 година са израснали и формирали своето поколенческо 

самосъзнание в резултат на силното влияние и на трите механизма на поколенческа промяна. Тяхното 

порастване и съзряване се осъществява в период от време, в който появата на нови технологии (появата 

на интернет и социалните мрежи) е непрекъснат процес с огромно влияние върху ежедневния живот на 

хората, в условията на глобализация и на непрекъснат контакт с други култури и не на последно място 

период, наситен с ключови събития от разнообразно естество като например терористичните атаки върху 

Световния търговски център през 2001 година или Световната икномическа криза през 2008 година. В 

резултат на това културната промяна се случва динамично през годините на израстване на това 

поколение и следователно при него наблюдаваме изключително явна поколенческа промяна спрямо 

предходните поколения именно поради общото влияние на трите механизма. 

  

Съвременни перспективи - глобалните поколения 

Според някои съвременни социолози ключови за формирането на поколенческото самосъзнание 

са не просто исторически и културно обусловените травматични събития, които се случват, а това дали 

съответната група от хора, които могат да са родени в един и същ период от време, но могат и да не са, 

ще се идентифицират с тях (Edmunds & Turner, 2005). Затова не всяко историческо събитие е 

травматично и определящо за дадено поколение, а само тези събития, които намират място в 

колективното самосъзнание и идентичност на съответното поколение и стават културно значими за него 

(Edmunds & Turner, 2005). 

 Повечето класически възгледи за поколенията ги разглеждат като определени в рамките на 

националния контекст, което отново е препратка към идеите на Манхайм (Edmunds & Turner, 2005).  

Начинът, по който събитията се случват обаче, както и начинът и скоростта, с която хората разбират за 

тях и ги преживяват днес, са се променили значително от времето, когато Манхайм е писал теорията си. 

Днес поколения от хора по света преживяват едновременно събития, неограничени от националните 

граници. Така травматичните събития се преживяват глобално и могат да допринесат за появата и 

развитието на глобално поколенческо самосъзнание. Значителна роля за това изиграват медиите и 

напредналите технологии, които правят общите преживявания и значимите социални събития глобални 

(Edmunds & Turner, 2005). Освен директното влияние на комуникационните технологии върху 

формирането на глобално поколенческо самосъзнание, правейки травматичните събития глобални, те 

улесняват и междукултурните контакти, което отново е пример за съвместния ефект на трите механизма 

за поколенческа промяна. Пример за глобално съпреживяно събитие е терористичният акт върху 

Световния търговски център в Ню Йорк от 11-ти септември, 2001 година. Сблъсъкът на втория самолет с 

кулата на Световния търговски център беше наблюдаван в реално време от милиони зрители по света, 

което създаде глобална осъзнатост за това събитие като терористичен акт (Edmunds & Turner, 2005). Така 
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това травматично събитие придоби културна значимост и се превърна в маркер за социална 

идентификация не само за съответните възрастови групи в САЩ, а за хора по целия свят. Бързото 

разпостранение на подобни събития по целия свят посредством медиите ги освобождава от 

националните и локални граници и им дава възможност за глобално влияние.   

  В различните изследвания няма съгласие относно точните години на раждане на отделните 

поколения, като те варират с една до няколко години. Класификацията на поколенията -  

Традиционалистите (1925-1942), поколение на Бейби бумърите (1943-1960), поколението X или 

Изгубеното поколение (1961-1981), поколението Y или Милениум (1982-1990), а в последно време и 

поколението Z (1991-2000), която се използва в повечето изследвания, произхожда от западните 

общества като САЩ, Обединеното кралство, Австралия (Strauss& Howe, 1991; Parry & Urwin, 2011; 

Scholz, 2015). Въпросът доколко тя е релевантна за други култури като например азиатските или 

източноевропейските държави остава отворен. Ако вземем предвид класическата дефиниция на Манхайм 

за поколението, тази класификация по-скоро не би могла да се използва извън САЩ поради влиянието на 

историческите, политически, културни и технологични събития, които са различни в различните 

национални контексти (Parry & Urwin, 2011). Поколението трябва да бъде операционализирано за всеки 

конкретен национален контекст (Parry & Urwin, 2011). Твърдението на Едмъндс и Търнър, че глобално 

преживяните травматични събития с помощта на медиите създават глобални поколения, може да се 

отнесе предимно към най-младото поколение - хората, родени след 1980 година поради огромното 

влияние на технологиите и медиите в техния живот. Тъй като влиянието на глобализацията се засилва, 

може да се очаква и от следващите поколения в различни национални контексти да са идентични в 

своите нагласи и ценности (Parry & Urwin, 2011).  

 

 Заключение 

 В България липсва класификация на поколенията, отчитаща техните националноспецифични 

демографски характеристики и определящите ги исторически събития, така че това със сигурност е 

насока за бъдеща работа. В социалните науки все още е спорен въпросът за операционализацията на 

социалния конструкт поколение и това как всъщност той може да бъде измерен. Остава отворен 

въпросът дали е по-разумно даден индивид да се самоопредели като член на дадено поколение въз 

основа на съществуващо описание на съответното поколение, както и на класификация на отделните 

поколения, или ще бъде по-точно, ако изследователите определят към кое поколение принадлежат 

индивидите въз основа на демографските им характеристики. Имайки предвид психологическата 

перспектива за поколенията, както и съвременните теории за поколението, със сигурност трябва да се 

отчете самовъзприятието на индивида и колективните спомени, с които той се идентифицира.  

 Накрая, но не на последно място, трябва да се спомене, че поколението, подобно на другите 

социални конструкти като пол или социална класа, обяснява само част от вариацията в индивидуалните 

различия и на негова основа не трябва да се правят генерализации и да се стига до стереотипизиране на 

отделни групи от хора. 
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РЕЗЮМЕ.  Перспективата за време се смята за измерител на ценностните 

предпочитания и категоризира преживяванията и социалния опит на личността във времевите рамки 

на минало, настояще и бъдеще, като по този начин помага за придаване на смисъл и съгласуваност на 

тези събития. Изследването се фокусира върху различията в перспективата за време между две 

поколения, изправени пред изискванията за адаптация към промените в социално-икономическия строй 

в България през последните три десетилетия. Целта е да се проследят значимите взаимовръзки с 

ценностните ориентации и удовлетвореността от живота и да се проучи ефекта на демографските 

фактори. Изследването е проведено върху извадка от 634 респонденти, от които повечето са жени 

(61,7%). Възрастта на участниците варира от 15-73 г.(Х = 28,SD =15,27). Резултатите 

показватзначими демографски различия в перспективата за време според принадлежността към 

различни социални групи и взаимовръзки с ценностните ориентации и нивото на удовлетвореност от 

живота.Разкрива се тенденцията юношите да са по-скоро ориентирани към миналото, докато 

възрастните са фокусирани към настоящите и бъдещите последствия от действията си. Жените 

показват по-високи стойности в сравнение с мъжете по отношение на позитивната ориентация към 

миналото. Негативната ориентация към миналото е свързана с индивидуализма, а фаталистичното 

настояще се асоциира със засилената тенденция към избягване на неопределеността и силния контрол 

върху удовлетворяване на потребностите. Позитивната оценка на настоящето е свързана с висока 

степен на удовлетвореност от живота, докато негативната ориентация към настоящето и 

миналото се свързва с ниска степен на удовлетвореност от живота. 
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ABSTRACT. Time perspectiveis considered a cultural value dimension. Time perspective 

categorizes our personal and social experience into past, present and future temporal frames, that helps us give 

meaning and coherence to these events. This paper focuses on the differences in time perspective between two 

generations, facing the challenges of adaptation to the changes in the social and economic context in Bulgaria in 

the last three decades. The aim of the study is to examine significant relations of time perspective profiles with 

cultural values and satisfaction with life as well as the effects of demographic factors. The sample of the study 

consisted of 634 participants (61.7% females; age range: 15-73 years; M = 28, SD = 15,27). Results have 

shown significant demographic differences in time perspective profiles according to affiliation to specific social 

groups and relations to the cultural values and the level of satisfaction with life. A tendency was revealed 

showing that adolescents were oriented predominantly toward the past in comparison to adult’s orientation to 

the present and future consequences. Women scored higher than men according to the positive orientation to the 

past. The negative orientation toward the past was related to individualism, the fatalistic view of the present was 

associated with the tendency to avoid the uncertainty and the strong control over gratification of needs.The 

positive orientation toward the past was associated with a higher level of satisfaction with life, and the negative 

orientation to the past and present was related to a lower level of satisfaction with life.  
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Въведение 

Търсенето на смисъл на съществуването изпълва и одухотворява многопластовите измерения на 

жизнения път на всяко човешко същество. Предаването на ценностите и достиженията в духовен план на 

следващите поколения е основен стремеж и всички общности развиват сложна система от обичаи, 

вярвания и ценности, които увековечават в културата и културните практики (Силгиджиян и колеги 

2006: 6). Културата представлява обща система от значения и диктува как хората да действат и какво да 

ценят. Културната идентичност не се разглежда като завършена цялост, а представлява комплексна 

система от значения, които постоянно се изменят и преструктурират (Hofstede,  2001: 12). 

Х. Хофстедеприема перспективата за време за измерител на ценностните ориентации и включва 

измерението „Дългосрочна срещу краткосрочна ориентация“ в шестдименсионалния модел на 

националните култури.  Въведеният от изследователя индекс за ориентация във времето изразява 

степента, в която обществата проявяват предпочитание към дългосрочна, прагматична ориентация към 

бъдещето, срещу краткосрочна, традиционна ориентация към миналото (Hofstede,  1997). 

Ф. Зимбардо и Д. Бойд развиват своята теория за психологическата перспектива за време около 

схващането, че Аз-образът, начинът, по който гледаме на света и изграждаме междуличностните си 

взаимоотношения, е пряко повлиян от когнитивни процеси, свързани с перспективата за време. Според 

тях, хората се учат да категоризиратсвоя личен и социален опит в рамките на минало, настояще и 

бъдеще, като това им помага да придадат смисъл и съгласуваност на тези събития. Тези три времеви 

рамки се използват за разпределяне, запомняне и припомняне на събитията, както и при формирането на 

очаквания, цели,възможни бъдещи събития и сценарии (Zimbardo & Boyd, 1999: 1274). 

Според теорията на Ф. Зимбардо, перспективата за време се разполага в пет времеви ориентации: 

„Позитивна ориентация към миналото“, „Негативна ориентация към миналото“, „Хедонистична 

ориентация към настоящето“, „Фаталистична ориентация към настоящето“ и „Ориентация към 

бъдещето“. Негативната ориентация към миналото отразява предимно негативна, неприятна и болезнена 

представа за миналото. Позитивната ориентация към миналото в противовес, отразява топло, 

сантиментално и носталгично отношение към миналите преживявания. Хедонистичната ориентация към 

настоящето е свързана със силна ориентация към незабавно удовлетворяване на потребностите, поемане 

на рискове и търсене на удоволствия в настоящето. Фаталистичната ориентация към настоящето отразява 

фаталистично, безпомощно и безнадеждно отношение към бъдещето и живота, които зависят в по-голяма 

степен от съдбата, отколкото от личните усилия (пак там). 

В рамките на незначителните от гледна точка на историческото време 30 години между 1989 и 

2019г.  българското общество претърпява редица промени в икономически и политически план. 

Изискванията на адаптацията от един социално-икономически строй към друг в унисон с 

предизвикателствата, които глобализацията отправя в наднационален мащаб, неминуемо водят до 

промени в ценностната и културна идентичност на българското общество. В съвременните кроскултурни 

сравнения на качеството на живот и ценностите нашата културна общност попада на едно от първите 

места по неудовлетвореност, дефицит в преживяването на оптимизъм, субективно благополучие и 

щастие в живота (Diener 2000, цит. по Силгиджиян, Карабельова и Герганов, 2006: 9). 

 

Цел на изследването 

Настоящото изследване има за цел да съпостави различията в перспективата за време между 

представителите на две поколения, носители на промените, свързани с прехода от един социално-

икономически строй към друг в България между 1989г. и 2019г.Изследването цели да проследи 

влиянието на демографските фактори върху различните времеви ориентаци ида се идентифицират 

взаимовръзките с измеренията на ценностите и степента на удовлетворенност от живота. 

 

Метод 

Респонденти 

Емпиричното изследване е проведено в периода от юни 2019г. до август 2019г. върху извадка от 

634 души, като участниците са както от София и по-големите градове в страната, така и от по-малки 

населени места. Възрастовият диапазон обхваща респонденти от 15 до 73 годишна възраст(Х=28, 

SD=15,27). Изследваните лица са разпределени вгрупи по признаците пол, възраст, местоживеенеи 

образование (табл. 1). 
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Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по демографски признаци 

 

Table 1. Sample Demographics 

 
 

Признак Групи Брой хора Процент 

Пол Мъже 237 38,3 
 Жени 382 61,7 

Възраст До 18 г. вкл. 308 50,2 

 Над 18 г. 305 49,8 
Местоживеене Село и малък град 73 25.3 

 Голям град 116 40.1 

 Столица 100 34.6 
Образование Основно и средно 51 17,7 

 Висше 237 82,3 

 

 

Инструменти 

За изследване на перспективата за времее създадена кратка версия на въпросника на Ф. 

Зимбардо и Д. Бойд (Zimbardo & Boyd, 1999), който е адаптиран за българската популация от Р. Стоянова 

и С. Карабельова през 2018 г. (Stoyanova &Karabeliova,  2019). Кратката версия на въпросника съдържа 

25 твърдения, отразяващи пет различни времеви ориентации – „Позитивна ориентация към миналото“, 

„Негативна ориентация към миналото“, „Позитивно настояще“, „Негативно настояще“ и „Очаквания за 

бъдещето“. Формулираните твърдения се основават на предходно изследване за определяне на 

факторната структура, конструктната валидност и надеждност на въпросника в условията на българската 

популация,като при създаването на кратката версия са избрани по пет твърдения от всяка скала с най-

високи факторни тегла. Скалата за оценка е петстепенна, Ликертов тип, и варира от (1) „Изобщо не се 

отнася до мен“ до (5) „Напълно се отнася до мен“. 

За изследване на ценностните предпочитания е използван въпросникът на Х. Хофстеде, 

адаптиран през 2007г. от изследователски екип за български условия (Силгиджияни др., 2007). В рамките 

на настоящото изследване са добавени твърдения, които отразяват новата шеста дименсия на модела – 

„Силен срещу слаб контрол“. Въпросникът включва тридесет двойки противоположни твърдения, по пет 

алтернативи за шестте измерения на националните култури: „Разстояние до властта“, „Индивидуализъм 

срещу колективизъм“, „Мъжественост срещу женственост“, „Дългосрочна срещу краткосрочна 

ориентация“,„Избягване на неопределеността“, „Силен контрол срещу слаб контрол“.Скалата за оценка е 

петстепенна, а крайните оценки отговарят на всяка от двойките противоположни твърдения. 

Удовлетвореността от живота е изследвана чрез въпросника на Динър и сътрудници (Diener et 

al.. 1985), адаптиран за български условия през 2011 г. (Иванова,  2011). Скалата за оценка е петстепенна, 

Ликертов тип, от (1) „Напълно несъгласен“ до (5) „Напълно съгласен“. 

 

Резултати 

Вариации в изследваните феномени 
За да се изследват ефектите на принадлежността на индивидите към специфични социални групи 

в Българиявърху вариациите на перспективата за време,e приложен еднофакторен дисперсионен анализ 

(One-way ANOVA). 

Сравнителният анализ на перспективата за време по факторавъзраст (вж. фиг. 1) разкрива 

статистически значими междугрупови различия по отношение на четири от петте времеви ориентации: 

„Позитивно настояще“(F(3,607)=7,44, p<0,05), „Позитивно минало“ (F(3,604)=13,28, p<0,001),„Негативно 

минало“ (F(3,605)=5,82, p<0,05) и „Очаквания за бъдещето“ (F(3,608)=7,63, p<0,05).При „Позитивната 

ориентация към настоящето“ респондентите на възраст над 18 години показват значимо по-високи 

стойности в сравнение с извадката в юношеска възраст. Противоположна е тенденцията по отношение на 

„Позитивната ориентация към миналото“ и „Негативната ориентация към миналото“, където юношите на 

възраст до 18 г. показват по-високи стойности. По отношение на очакванията за бъдещето, юношите 

показват значимо по-ниски резултати. 



138 
 

 

Фигура 1. Различия в перспективата за време в зависимост от възрастта  

Figure 1. Age Differences in Time Perspective] 

Полът е диференциращ фактор по отношение на „Позитивната ориентация към миналото“ 

(F(1,630) =3,849, p<0,05),като женитепоказват по-високи стойности (Х=3,52) в сравнение с мъжете 

(Х=3,38). Тези резултати се свързват с типичното за женския пол топло и сантиментално отношение към 

семейните традиции, ритуали и спомени, които сахарактерни за българския социо-културен контекст. 

Ефектите на фактора местоживеене (вж. фиг. 2) диференцират значимо „Негативната 

ориентация към миналото“(F(2,628)=8,70, p<0,001) и „Позитивната ориентация към настоящето“ 

(F(2,626)=5,46, p<0,05).По отношение на фактора „Негативно минало“, живеещите в селата и малките 

градове показват значимо по-високи резултати в сравнение с живеещите в столицата. Противоположна е 

тенденцията при позитивната ориентация към настоящето, където живеещите в столицата са по-

фокусирани към положителната представа за настоящето в сравнение с представителите на селата и 

малките градове, които показват значимо по-ниски стойности за тази времева ориентация. Тези 

резултати са обосновани, като се отчете голямата диспропорция между стандарта на живот в малките 

населени места и столицата. 

 

 

Фигура  2. Различия в перспективата за времев зависимост от местоживеенето 
 

Figure 2.  Differences in Time Perspective according to Residence 

 

 

Взаимовръзки между перспективата за време, ценностните ориентации и 

удовлетвореността от живота 
За изследване на взаимовръзките между различните времеви ориентации и измеренията на 

ценностите и удовлетвореността от живота е проведен корелационен анализ (вж. табл. 2). Резултатите 

показват положителна корелация между скалата „Негативно минало“ и ценностното измерение 

„Индивидуализъм“. „Фаталистичната ориентация към настоящето“ e свързана със силната тенденция към 

избягване на неопределеността и съсстрогия контрол върху удовлетворяване на потребностите.  
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Що се отнася до удовлетвореността от живота, значими взаимовръзки се регистрират  между 

„Позитивната ориентация съм настоящето“ и високата степен на удовлетвореност от живота. В унисон, 

„Негативната ориентация към миналото“ и „Фаталистичната ориентация към настоящето“ се асоциират с 

ниска степен на удовлетвореност от живота. 

 
Таблица  2. Коефициенти на корелация 

 
Table 2. Pearson Correlation Coefficient 

 

 
Избягване на 

неопреде-

леността 

Дългосрочна 

срещу 

краткосрочна 
ориентация 

Мъжест-веност 
срещу 

женственост 

Индиви-

дуализъм 
срещу 

колекти- 

визъм 

Разстояние 

до властта 

Силен срещу 

слаб контрол 

Удовлетво-

реност 

Позитивно настояще ,037 ,005 -,040 ,062 -,029 -,085 ,246** 

Позитивно минало ,047 -,029 ,037 ,040 ,078 -,021 ,034 
Негативно минало -,064 ,100 ,064 ,133* ,077 ,065 -,246** 

Фаталистично 

настояще 
-,121* -,056 ,086 -,112 ,037 -,125* -,105* 

Очаквания за бъдещето ,086 -,009 ,102 ,020 ,001 ,042 -,045 

*Ниво на значимост 0,05; **Ниво на значимост 0,01. 

 

 

Дискусия 

Принадлежността към различни социални групи показа диференциращ ефект по отношение на 

различните ориентации за време. Отражението на възрастта върху перспективата за време  разкрива 

тенденцията юношите да са по-скоро ориентирани към миналото, с неговите позитивни и негативни 

аспекти, докато възрастните са фокусирани към настоящите и бъдещите последствия от действията си. 

Вероятно обяснение за тези особености е типичната за българската култура практика решенията и 

отговорностите в юношеска възраст до голяма степен да се уповават на авторитети и значими други. 

Едва след завършване на университет младите поемат решенията за живота си в свои ръце, което до 

голяма степен предпоставя фокусиране към последствията от действията в настоящето и целеполагане 

напред в бъдещето. Тези резултати са консистентни с предходни изследвания, които показват, че 

ориентацията към бъдещето е по-типична за възрастта над 18 години в сравнение с юношеската възраст, 

за която е типичен фокусът към миналото (Wessman& Gorman, 1977: 171, Senserrick, 1994: 30). 

Установяват се различия според пола при позитивната ориентация към миналото, като  жените 

показват по-високи стойности в сравнение с мъжете и съответно идеализирано и носталгично отношение 

към миналото. За българския културен контекст като цяло на жените в рода е отредена ролята на 

пазители на традициите, ритуалите и спомените, както и запазването и предаването им към следващите 

поколения.  

Значими демографски различия според местоживеенето се наблюдават във връзка с негативното 

възприятие на миналото, което е по-типично за живеещите в селата и малките градове на страната, в 

сравнение с живеещите в столицата. Обратна е тенденцията по отношение на позитивната ориентация 

към настоящето – за живеещите в столицата е по-характерна положителната представа за настоящето в 

сравнение с представителите на селата и малките градове, които показват значимо по-ниски стойности за 

тази времева ориентация. Тези резултати са обосновани, като се отчете голямата диспропорция между 

стандарта на живот в малките населени места и столицата, като в последните десетилетия се наблюдава 

тенденция за обезлюдяване на по-малките населени места и ориентиране на младото поколение към 

големите градове и столицата с оглед по-добрите възможности за живот и реализация. 

Песимистичното, негативно и болезнено възприятие за миналото е свързано с индивидуализма 

като ценностна ориентация, при която интересите на индивида имат надмощие над интересите на 

общността.За подобен личностов профил са характерни увереност в себе си, конкурентност и 

емоционална дистанция спрямо другите  (Triandis& Gelfand,  1998: 118). Фаталистичната ориентация към 

настоящето, изразяваща се във външния локус на контрол и убеждението, че индивидът няма влияние 

над живота си и всичко е в ръцете на съдбата, сe свързва съсзасилената тенденция към избягване на 

неопределеността и с ограниченията пред удовлетворяването на потребностите. Ориентацията към 

избягване на несигурносттасе изразява в противоречието между неопределеността и липсата на контрол 

над бъдещите събития и възможността за предприемане на определени действия със значим резултат 

далеч в бъдещето.  

Що се отнася до уволетвореността от живота, значими взаимовръзки се установяват между 

позитивната оценка за настоящето и високата степен на удовлетвореност от живота. В унисон, 

негативната ориентация към миналото и възприятието на настоящето в негативни краски и извън 

контрола на индивида се асоциират с ниска степен на удовлетвореност от живота. Изследването на 
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Дрейк и колеги подкрепя тези резултати, като показва, че позитивната ориентация към миналото се 

свързва с високи нива на субективно благополучие, а негативната нагласа към миналото е свързана с 

ниските нива на щастие и удовлетвореност от живота (Drake et al.,  2008). Също така руминацията и 

припомнянето на негативните събития от миналото се асоциират с психологически дистрес и тревожност 

(Cully et al.,  2001: 93) и ниски нива на удовлетвореност от живота (Cappeliez& O’Rourke,  2006; 271). 

Проведеното изследване разкрива вариациите в перспективата за време според принадлежността 

към различни социални групи, както и значимите взаимовръзки с ценностите и удовлетвореността от 

живота. С оглед очертаване на актуалните характеристики на ценностните предпочитания на следващ 

етап се предвижда изследване на структурната организация на основните елементи на националната 

култура и разширяване на изследователската извадка. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванова, Е. (2011). Взаимовръзка между Интернет зависимости и благополучие. Шести национален конгрес по 

психология, София, 18-20. 

2. Силгиджиян, Х., Карабельова, С., Герганов, Е. (2006). Нарастващата несигурност вБългария: новата „котва” на 

националната култура. Годишник наСофийския университет, кн. Психология, Т. 99, София: Университетско издателство 

„Св. Кл. Охридски”, с.19-34. 
3. Силгиджиян, Х.,  С. Карабельова, Е. Герганов, Ю. Генов (2007). Подобни и различни в рамките на българската култура. 

Резултати от национлано представително изследване на ценносите и културните практики в България. Годишник на СУ 

„Св. Кл. Охридски“, кн. Психология, Т. 95. С.р Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 
4. Cappeliez, P., Guindon, M., & Robitaille, A. (2008). Functions of Reminiscence and Emotional Regulation among Older 

Adults. Journal of Aging Studies, 22, 266-272. 

5. Cully, J., LaVoie, D., & Gfeller, J. (2001). Reminiscence, Personality, and Psychological Functioning in Older Adults. 
Gerontologist, 41, 89-95. 

6. Hofstede, G. (1997) Cultures and Organisations: Software of the Mind. Mc Grow-Hill. N.Y. 

7. Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
8. Senserrick, T. (1994). Adolescents' orientations towards the future: An alternative approach to assessing personal goals. The 

Australian Educational and Developmental Psychologist,11(1), 24-33. 

9. Stoyanova, R., Karabeliova, S. (2019). Individual Differences in Time Perspectivein Bulgarian Socio-Cultural Context. Modern 
Age and Competencies of Psychologists,14th Days of Applied Psychology 2018, University of Nis, Serbia, 113-125. 

10. Triandis, H., Gelfand, M. (1998) Converging Measurement of Horizontal and Vertical Individualism and Collectivism. Journal 

of Personality and Social Psychology. Vol. 74, N 1. 
11. Wessman, A., & Gorman, B. (1977). The Personal Experience of Time. New York: Plenum Press. 

12. Zimbardo, P., & Boyd, J. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliableindividual-differences metric. Journal of 

Personality and Social Psychology, 77,1271-1288. 

REFERENCES 

1. Ivanova, E. (2011). Vzaimovrazka mezhdu Internet zavisimosti I blagopoluchie [Relations between Internet addiction and well-

being]. Sixth national congress of psychology, Sofia, 18-20.(In Bulgarian). 

2. Silgidzhian, H., Karabeliova, S., Gerganov, E. (2006). Narastvashtata nesigurnost v Bulgaria: novata „kotva“ na natsionalnata 
kultura. [Growing uncertainty in Bulgaria: the new “anchor” of the national culture]. Annual of Sofia University „St. 

KlimentOhridski“, p. 19-34. (In Bulgarian). 

3. Silgidzhian, H., Karabeliova, S., Gerganov, E., Genov, U. (2007). Podobni i razlichni v ramkite na bulgarskata kultura. 
Rezultati ot natsionalno predstavitelno izsledvane na cennostite I kulturnite praktiki v  Bulgaria. [Same and different in terms of 

Bulgarian culture. Results from national representative studt of values and cultural practices in Bulgaria]. Annual of Sofia 

University „St. KlimentOhridski“, Tom 95. (In Bulgarian). 
4. Cappeliez, P., Guindon, M., & Robitaille, A. (2008). Functions of Reminiscence and Emotional Regulation among Older 

Adults. Journal of Aging Studies, 22, 266-272. 

5. Cully, J., LaVoie, D., & Gfeller, J. (2001). Reminiscence, Personality, and Psychological Functioning in Older Adults. 
Gerontologist, 41, 89-95. 

6. Hofstede, G. (1997) Cultures and Organisations: Software of the Mind. Mc Grow-Hill. N.Y. 

7. Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
8. Senserrick, T. (1994). Adolescents' orientations towards the future: An alternative approach to assessing personal goals. The 

Australian Educational and Developmental Psychologist,11(1), 24-33. 

9. Stoyanova, R., Karabeliova, S. (2019). Individual Differences in Time Perspectivein Bulgarian Socio-Cultural Context. Modern 
Age and Competencies of Psychologists,14th Days of Applied Psychology 2018, University of Nis, Serbia, 113-125. 

10. Triandis, H., Gelfand, M. (1998) Converging Measurement of Horizontal and Vertical Individualism and Collectivism. Journal 

of Personality and Social Psychology. Vol. 74, N 1. 
11. Wessman, A., & Gorman, B. (1977). The Personal Experience of Time. New York: Plenum Press. 

12. Zimbardo, P., & Boyd, J. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric. Journal of 

Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288. 



141 
 

ЦЕННОСТИ, ВЯРВАНИЯ И ВРЕМЕ 

 

СБОРНИК ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общността 

ISSN 2683-0868 (Online) 

Том 1, юни 2020, 141-148 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf;  E-mail: skola-iphs@abv.bg 

 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗБИРАНИЯТА 

ЗА СМИРЕНИЕТО ПРИ ВЪЗРАСТНИ 

ПОСРЕДСТВОМ КРАТКИ ИСТОРИИ 
 

Кристиана  ЕНЕВА 

 

ПУ „Паисий  Хилендарски“ 

България, Гр. Пловдив, бул. „България“ 236 

E-mail: enneva.k@gmail.com 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ. Природата и стойността на смирениеточесто се оказват 

противоречиви в своята основа. Въпреки това, смирението безусловно е актуална тема в позитивната 

психология. Но какво всъщност представлява то? Настоящият труд цели да изследва рзбиранията за 

смирението при възрастни представители на българското население посредством кратки истории. 

 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: позитивна психология; смирение; добродетели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg
mailto:enneva.k@gmail.com


142 
 

 

VALUES, BELIEFS, AND TIME 

 

COLLECTED  PAPERS OF THE NATIONAL SCHOOL FOR DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG 

RESEARCHERS IN SOCIAL SCIENCES 

Social processes as a challenge to the individual and the communities  

ISSN 2683-0868 (Online) 

Vol. 1, June 2020, 141-148 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf; E-mail: skola-iphs@abv.bg 

 
 

UNDERSTANDING ADULT 

POPULATION’S CONCEPTS OF 

HUMILITY – A RESEARCH, USING 

BRIEF STORIES 
 

Kristiana ENEVA 

 

 

Master’s degree in positive psychology 

Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 

Bulgaria, Plovdiv, bul. Bulgaria 236 

 

E-mail: enneva.k@gmail.com 

 

 

 

 

 

ABSTRACT. Nature and value of humility are both often controversial in their core. Yet, 

humility is, unconditionally an important part of positive psychology. But what exactly is humility? The current 

work aims to examine understanding of the key concepts of humility throughout adult Bulgarian population.The 

participants had to read brief storiest and answer questions about them. 

 

 

 

KEYWORDS: positive psychology; humility; virtues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg


143 
 

Въведение 

През последните години, с развитието на позитивната психология, основен обект на интерес се 

оказва човешкото щастие и благополучие, както и търсенето и изучаването на многообразието от 

фактори, оказващи влияние върху тях (Seligman & Csikszentmihalyi,  2000). Въпреки богатия набор от 

изследвания в тази насока, за някои от психичните феномени и явления още е налице известна неяснота. 

Последното се отнася и за смирението. Самият термин е популярен и широко използван, но е изследван 

твърде малко в психологическата литература и често се откриват различия по отношение на теорията и 

съответно-методите за измерването му (Tangney,  2000; Quiros,  2009). Едва през последните десетилетия 

се прави опит да бъде разгърната единна теория за конструкта в рамките на психологическата наука, 

което цели да улесни учени и изследователи в подходите към този феномен. Въпреки често срещаните 

разногласия, съществуват множество съвременни теории и стремежи за измерване на смирението в 

психологията, които позволяват един по-обширен поглед върху него и съответно – опит за достигането 

до единно разбиране. Бих искала да отбележа основните съвременни подходи и концепции, които са 

свързани със смирението. 

Р. Робъртс и В. Кливланд разглеждат смирението като ценна и значима черта, достойна за 

възхищение.Те изследват множество теории в рамките на философията и въз основа на това 

изследванеформират следната дефиниция: „Добродетелта смирение е интелигентно осъществена липса 

на загриженост за собствената важност и значимост. Това, което включва в себе си понятието 

„собствената важност и значимост“е социалния статус, славата, честта, превъзходството, 

специалните титли, престижа и силата“  (Roberts & Cleveland,  2016: 33). Те представят едно различно 

разбиране за формирането на природата на смирението, като за своя отправна точка използват гордостта. 

Робъртс и Кливланд допускат,  че гордостта, както и смирението имат своите положителни и 

отрицателни страни. Те описват т.нар. „пороци на гордостта“ (Roberts & Cleveland,  2016: 34), които 

включват превзетост, суета, високомерие, доминантност и др., а смирението според авторите се свежда 

до липсата на тези пороци (напр. липса на прекалена ангажираност със собствения Аз). 

Като допълнение към тази теория може да се посочи и идеята на Джеймс Келънбъргър. Той 

изказва своето предположение по отношение на смирението като синтезира някои основни теории и го 

противопоставя на гордостта. Келънбъргър смята, че повечето от теориите разкриват смирението като 

едномерен  концепт,  докато самият той е привърженик на идеята за неговата многомерна структура. Той 

смята, че съществуват множество различни употреби на думите „смирение“ и „смирен“ и всяка от тях 

улавя един или няколко различни аспекта от богатата природа на тази добродетел (Kellenberger,  2010). 

Това подкрепя идеята, че изследването и систематизирането на разбиранията за смирението при 

различните индивиди, би довело до по-добро разбиране на неговия сложен характер. Някои от 

характеристиките,  които  Келънбъргър  очертава, са свързани с разбирането за собственото място в 

света, схващането самия Аз за себе си - такъв, какъвто е в действителност (точна оценка и приемане), 

липса на себеизтъкване, познаване на собствените недостатъци и способности и др. (Kellenberger,  2010). 

Р. Робъртс и У. Ууд също дават една по-комплексна идея за смирението, която е стъпка напред 

към приемането му като многокомпонентен конструкт.  Те допускат, че смирението е комплексно по 

своя характер и притежава различни особености, които го определят (Roberts & Wood,  2003). Робъртс и 

Ууд противопоставят смирението на гордостта и суетата – разбиране, често срещано сред учените в 

сферата (Roberts & Wood,  2003; Quiros,  2009; Tucker,  2016). Двамата приемат, че смирението в своя 

най-дълбок израз изисква човек да извърне поглед от загрижеността за собствения Аз и 

свръхангажирането със собствената личност. Тази идея силно напомня на разбирането на Танни за 

смирението,  което включва известна доза самотрансцедентност. 

Джун Танни дава една по-комплексна и обобщена представа за смирението като разглежда някои 

от основните пречки, които стоят пред неговото концептуализиране и се опитва да обедини в идеите си 

всички основни аспекти на добродетелта. Теорията на Танни най-често е използвана като отправна точка 

в разсъжденията на други теоретици, както и като база за разработката на инструментариуми за 

измерване на добродетелта. Танни извежда т. нар.  „ключови елементи“ (Tangney, 2000: 73) на 

смирението, които определят неговата същност и рязко го различават от негативните разбирания за 

конструкта. Тези елементи включват (Tangney,  2000: 73-74): 

 Точната оценка на собствените способности и постижения;  

 Способността да признаваш своите грешки, неспособност и липси в познанието, както и своите 

ограничения (включително съществуването на „по-висша сила“);  

 Откритост към нови идеи, противоречива информация и съвети;  

 Възможността да разглеждаш в перспектива собствените си умения и постижения, както и мястото, 

което ти е отредено в света;  

 Относително ниска фокусираност върху самия себе си, самотрансцедентност, разбиране, че всеки човек е 

просто частица от огромната вселена;  
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 Оценяване на стойността на нещата, както и на различните начини, по които хората могат да допринесат 

за нашия свят. 

Тези ключови елементи може да са съставна част от т.нар. „полезно смирение“ (Quiros, 2009; 

Tucker, 2016).Идеята за полезно смирение присъства в различни текстове. Шон Тъкър прави опит да 

разгледа полезните (и вредните) измерения на смирение и гордост, включително и идеята за това какво 

не е смирението. Според него тези вредни степени могат да включват погрешни оценки на собствена 

стойност  (т.е. недобро познание за собствения аз), несъстоятелни връзки и взаимодействия с другите 

(т.е. известен междуличностен аспект), нереалистично усещане за власт, неспособността за разбиране на 

човешките ограничения (т.е. отново недобро познание за собствените способности и ограничения) 

(Tucker,  2016). Едуард Кирос определя полезното смирение като „непреувеличено, отворено възприятие 

на способностите, постиженията, ограниченията на самия себе си и на другите – възприятие, което 

се фокусира преди всичко, но не изцяло и само върху ценността на транцедентността на Аз-а“ (Quiros, 

2006: 9). Според него „Ако попитате за пример за смирена личност, повечето хора ще посочат 

исторически фигури като Иисус, Ганди, Мартин Лутър Кинг мл. и Майка Тереза“ (Quiros 2009: 1). Това 

твърдение, заедно с голяма част от изследователските идеи, може рязко да се различават от някои от 

ежедневните употреби на този термин.  На какво се дължи това разминаване? Най-краткото обяснение на 

този въпрос, което би хвърлило светлина и върху причините за разнообразните, обширни дефиниции за 

смирението, може да бъде, че смирението варира по своята интензивност и степен, подобно на много 

голяма част от другите силни страни и добродетели (напр. надежда, кураж, самоконтрол).  

Независимо от това дали смирението се разглежда като едномерен или многомерен конструкт, 

една от основните причини за неговата противоречива природа и пречките пред изследването му идва от 

въпросът дали смирението има строго позитивна или негативна натовареност. Разгледаните до тук 

изследвания върху природата на смирението безспорно го поставят в позитивен контекст, което 

заслидетелства неговото място в рамките на позитивната психология. Не случайно смирението е част от 

силните страни и добродетелите според класификацията на Селигман и Питърсън (Peterson & Seligman,  

2004: 29-30). Полезните аспекти на смирението могат да бъдат открити и в междуличностите отношения, 

които според споменатите по-горе авториса разглеждани като един от основните източници на щастие. 

Идеята за междуличностното измерение на смирението е засегната и от Маура Прийст. Според  Прийст 

смирението е добродетел, която дава своите плодове извън собствения Аз и нейните ефекти са насочени 

към другите.  Тя смята, че смирената личност уважава другите така както самата себе си и следователно 

рядко се чувства имунизирана срещу техните оплаквания или критика. Този тип хора имат специфичен 

набор от характеристики, сред които предразположеност към чуждата обратна връзка, непредубеденост и 

откритост към нови идеи и противоречива информация, включително и към идеите и мненията на хора, 

които превъзхожда интелектуално (Priest, 2017: 470). 

Настоящият текст представя част от водещите теории в областта на изследванията на 

смирението и неговия смисъл. В тях несъмнено се откриват някои основни допирни точки по отношение 

на концептуализацията на самия термин. На базата на извършения теоретичен обзор и представените 

идеи може да се заключи, че смирението е многокомпонентен, сложен конструкт, който изисква по-

задълбочено изследване. Смирението процъфтява и има смисъл изключително в междуличностен 

контекст (Tangney, 2000; Tucker, 2016; Priest, 2017). То облагородява Аз-а, но подобрява и 

взаимоотношенията му с околните (Стаматов и Сарийска,  2013; Сарийска,  2014). В рамките на теориите 

за смирението се открояват няколко основни компонента (аспекти), които присъстват във всички или 

поне в повечето от тях. Това дава известно основание да се заключи, че основните характеристрики на 

смирението са: 

- Трансцендентност – способността на индивида да постави себе си в по-голям контекст; 

съзнанието на индивида, че е зависим от нещо, което го надхвърля, което е над него, че той е част от 

нещо по-голямо от самия него; 

- Търсене на познание за Аз-а – поддържане на актуални и адекватни разбирания за собствените 

силни и слаби страни. Приемане на силните и слабите страни и разбирането им като възможност за учене 

и усъвършенстване; 

- Откритост към нови идеи и противоречива информация - осъзнаване и приемане на 

собствените празноти в познанията и откритост към нова и противоречива информация; 

- Фокусираност върху другия и сравнително нисък фокус върху собствения Аз – Поставяне на фокус 

върху другите и взаимоотношенията с тях, откриване на другия като ценен и значим друг; 

самотрансцендентност. 

 

Емпирична част 

Цел, задачи и хипотези 

Целта на настоящата разработка е да изследва разбиранията за смирението при възрастни 

представители на българското население.От настоящата цел се очертават следните изследователски 
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задачи: да се извърши теоретичен обзор на актуалното състояние на конструкта; да се подготви 

подходящ инструментариум за конкретната цел; да се проследят и анализират разбиранията за смирение 

при различните изследвани лица, които да се разпределят процентно с цел улесняване на анализа. 

Хипотетично се очаква,че при концептуализиране на смирението ще се откроят неговите 

основни аспекти: трансцендентност (заедно с нейния подпризнак подчинение на по-висш принцип); 

относително нисък фокус върху Аз-а и по-голям фокус върху другия; стремеж към самопознание; 

откритост към нови идеи и противоречива информация. 

 

Инструментариум 

Липсата на подходящ инструмент за конкретното изследване налага нуждата от разработване на 

авторски такъв. Той изпозлва утвърденият в рамките на позитивната психология имплицитен подход, 

който се прилага дори за изследване на смисъла на сложни и комплексни понятия като мърдостта. 

Авторският въпросник е съставенот две части със свободен отговор: Първата част пита изследваните 

лицаза технитеразбирания за същността на думата „смирение“. Във втората част са представени шест 

кратки истории. Изследваните лица са помолени да отговорят дали смятат главния герой за смирен и 

защо. Целта на втората задача е да провери дали участниците разпознават отделните аспекти на 

смирението.Тя подкрепя и обогатява резултатите от първия въпрос със свободен отговор - всяка история 

се стреми да демонстрира един от водещите признаци на смирение. Една от историите разказва за жена, 

която е получила втори шанс за живот благодарение на жизненоважна трансплантация. След този 

епизод, тя взема решение да се стреми да изживее живота си достойно, с което да осмисли втория шанс, 

който е получила и жертвата на своя донор (т.е. подчинява живота си на по-висша идея, принцип, 

смисъл). Шестата история (попадаща под номер 4 в бланката) е с контролен характер и при нея не е 

налице смирение.  

 

Изследвани лица 

Изследването е проведено в периода март-юни 2019г. на територията на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив и онлайн посредстом специализирана дигитална 

платформа(Google Survey).В самата бланка са приложени инструкции за попълването на въпросника. 

Изследвани са 180 лица, доброволно взели участие (144 жени и 36 мъже)на възраст между 18 и 64 

години.Въпросниците са попълвани индивидуално като няма ограничения във времето за завършване на 

въпросника..  

В хода на изследването не са открити етични проблеми.  

 

Методи за обработка и анализ на изследването 

Характерът на данните от изследването позволява тяхната обработка да бъде осъществена 

посредством алтернативен анализ на честотното разпределение на отговорите на изследваните лица - 

изчисляване стойността на средната аритметична величина, пресмятане на дяловете и съответните им 

проценти. Към всяка от таблиците е приложен и качествен анализ на получените данни. 

 

Анализ на резултатите от изследването 

В табл. 1 са представени процентните разпределения на отговорите на изследваните лица от 

първия въпрос. 

 
Таблица 1.  Резултати от изследването на разбиранията за смирение – въпрос със свободен отговор 

Table 1.  Research results on the understanding of humility - open-answer responses 

Приз-

нак 

Трансцен-

дентност 

Фокус 

Аз-

Другия 

Познание и 

търсене на 

познание за 

Аз-а 

Откри-

тост към 

нови идеи 

Подчиняване на 

по-висш 

принцип /под 

знака на 

трансцен-

дентност/ 

Приемане 

на нещата 

такива, 

каквито са 

Удовлетво-

рение, душевен 

мир и 

хармония 

Негатив-ни 

характери-

стики на С 

% на 

ИЛ 
46% 46% 35% 26% 26% 33% 

39% 14% 

 

Едва 25 (14%) от участниците споменават негативни характеристики на смирението. При 

отговорите на около ½ от участниците са налице характеристики, спадащи към категориите 

„трансцендентност“ („да вярваш … в нещо по-висше от теб“; „За мен смирението е 

качеството/умението да склониш глава пред нещо по-висше от теб, в което вярваш…“)  и/или „фокус 

Аз-Другия“ (напр.„…да не проявявам егоцентризъм, егоизъм.“; „…дава ти възможност да се 
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поставиш на мястото на другия…“). Значително по-малко изследвани лица споменатватдругите два 

аспекта.  Въпреки това, те се открояват в разбиранията на част от участниците– 35% откриват познание и 

търсене на познание за Аз-а (напр. „смирението е да познаваш кой си, да знаеш целите си“; „…и ти 

позволява да знаеш какво мо жеш и какво не и да действаш, за да се развиваш.“); при 46 от 

изследваните лица - откритост към нови идеи („Когато си смирен приемаш грешките си и взимаш поука 

от тях. Това те оставя отворен към промяна и нови неща“; „… да се вслушваш в другите и да търсиш 

дали техните предложения и мнения също имат резон“). 1/3 от изследваните лица споменават една 

различна характеристика на смирението– приемане на „нещата“ такива каквито са, без осъдителност, 

като „това приемане се отнася до нещата, които не можем да променим, или на които не можем да 

повлияем, но смиреният човек действа активно, когато може да промени нещата и усеща, че има 

нужда от промяна“. Почти 30% от изследваните лица споменават подчиняването на по-висш принцип 

освен идеята за трансцендентност. Тази характеристика обикновено се приема като част от 

трансцендентността, но заради големият брой изследвани лица, споменали двете по отделно, съответните 

резултати са представени в отделна колона в таблицата.  

Често срещано в отговорите на изследваните лица (при 34%) еясното разграничение между 

смирение и примирение - смирението се разглежда като „приемане на нещата неосъдително, с 

вътрешен мир, но е запазена способността за действие, борба и промяна“. Според голяма част от 

изследваните лица (39%)смирението носи усещане за удовлетворение, душевен мир, вътрешна хармония, 

по-добри взаимоотношения с другите и е източник на положителни емоции.  

За втората част от използвания въпросник не всеки от участниците е дал отговор на всички 

истории. Анализът на резултатите за всяка история е направен на база лицата, дали отговор конкретно за 

нея. В табл. 2 може да бъде проследено процентното разпределение на тези отговори. 

 
Таблица 2. Резултати от изследването на разбиранията за смирението с кратки истории 
 

Table 2.  Research results on the understanting of humility from the short stories 

 

Признак 

Трансцен-

дентност 

Фокус 

Аз-
Другия 

Познание  

и търсене  

на 
познание  

за Аз-а 

Откритост  

към нови  
идеи 

Подчиняване  на  

по-висш принцип 

/аспект  от 
трансцен-

дентността/ 

Да  имаш  сила  

и  да може  да  

я използваш,  
но  да  не го  

правиш 

Прими-

рение, 

липса на 

воля 

ИЛ, които 

смятат, че 
е смирен/а 

Общ 

брой 
ИЛ 

История  
№ 

1 84% 73% 32% 0.7% 81% 5% 
1.1% 

86% (146) 170 

2 1% 100%   3%  
 

54% (91) 167 

3 2% 10%  1% 95%  
 

77% (124) 160 

4       
11% 

11% (16) 162 

5  98% 51% 1% 86%  
 

88% (138) 157 

6  98%   2% 78%  93% (143) 154 

 

83% от участниците смятат, че главният герой в история №1 демонстрира смирено поведение. 

84% от отговорилите с „да“ на въпроса „Смирен ли е главният герой?“ откриват признаци на 

трансцендентност; 73% споменават ниската фокусираност върху Аз-а и/или поставянето на фокус върху 

отношенията с другите. Някои от тях откриват и другите принципи, обхванати в разработката. Откроява 

се (при 5%) и един нов признак на смирението, необсъждан до сега – да притежаваш определена сила 

над другия/другите, да имаш условия, в които да можеш да я използваш, но да вземеш решение да не го 

правиш.  

В история № 2 най-ясно изразен е фокусът, който се измества от Аз-а към другия. 100% от 

изследваните лица, които смятат, че в тази история има смирение споменават този признак. Тук едва 54% 

от изследваните лица откриват смирение. Конкретната история е разработена по мотивите на притчата за 

добрия самарянин. 90% от изследваните лица, които смятат че главният герой не е смирен изтъкват, че 

неговото поведение се дължи на алтруистична нагласа и грижа за другия, т.е. отново е налице мотивът 

„Фокус върху другия и нисък фокус върху Аз-а“, но такъв тип поведение  не се разпознава като 

характерен за смирения индивид.  

77% от изследваните лица, дали отговор за история№3 смятат, че главният герой в нея е смирен. 

95% от тях смятат, че смирението се крие в способността на изследваното лице да следва по-висш 

принцип, да се подчинява на нещо по-висше в живота си.  
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За контролната история (№4) едва 11% от изследваните лица откриват смирение.  Това се 

оказват тези от тях, които са разгледали смирението в първата част като по-скоро негативно, нежелано 

качество, примирение и липса на воля и отново посочват същите характеристики.  Останалите 89%, 

които смятат, че главният герой не е смирен изтъкват причини като егоизъм и малодушие, често 

приемани за антипод на смирението. Тези характеристики не са представевни таблично, защото ако 

участниците смятат, че не е на лице смирение, то характеристиките на наличната характеристика нямат 

отношение към текущото изследване на смирението. 

Почти 90% от участниците, дали отговор за история № 5 откриват признаци на смирение. 98% от 

тях говорят за характеристики на трансцендентното, като 86% споменават и подчиняването на по-висш 

принцип. 1/2 откриват и характеристики по оста Аз- Другия.  

За последната история 93% смятат, че  главният герой демонстрира смирено поведение, като 

98% от тях споменават признаци, свързани с оста Аз-другия и грижата за другия. Тук ясно се откроява и 

новооткритият признак „да притежаваш определена сила (над другия) и да имаш възможност да я 

използваш, но да решиш да не го правиш“ – 78% от изследваните лица откриват тази характеристика у 

главната героиня и я споменават като част от смирението.  

 

Изводи и заключения 

На база получените резултати може да се заключи, че хипотезата на настоящето изследване (че 

при концептуализиране на смирението ще се откроят неговите основни аспекти: трансцендентност 

(заедно с нейния подпризнак подчинение на по-висш принцип); относително нисък фокус върху Аз-а и по-

голям фокус върху другия; стремеж към самопознание; откритост към нови идеи и противоречива 

информация) се потвърждава. Въпреки значителния процент изследвани лица, които са очертали 

съответните характеристики, следва да се вземе предвид фактът, че две от тях – тансцендентност и фокус 

Аз-Другия се откриват в по-голяма степен в отговорите на изследваните лица, както в първата, така и във 

втората част от въпросника. Изследваните лица говорят и за характеристики, незасегнати в настоящия 

труд, като се открояват и такива, които са подкрепяни при голяма част от тях – (1) да притежаваш 

определена сила над другия, както и възможността да я използваш, но да избереш да не го правиш; (2) 

смирението като източник на вътрешен мир и хармония, които са отбелязани като категории в 

табличното оформление на данните. Тези резултати сочат, че разбиранията при българското население за 

характеристиките на смирението се доближават до схващането на доказани учени в областта като Джун 

Танни, Едуард Кирос и др. с леко предимство на две от тях.Това ни отвежда до идеята, че тези теории 

могат да бъдат адаптирани и изпозлвани и за нуждите на българското население. Около 90% от 

изследваните лица приемат смирението за положително и/или желано качество, което повдига въпроса за 

нуждата от неговото по-задълбочено изследване и съответно разработване на методики за неговото 

измерване, разбиране и развитие.  

Въпреки свободния формат на първата част от въпросника, повечето изследвани лица (около 

75%) се съсредоточават върху едно или няколко качества, които приемат за част от смирението. При 

представянето на конкретни примери те идентифицират смирените герои като такива и като 

аргументация за това изпозлват характеристики, които не са споменали в първата част, но смятат, че са 

част от личността на смирения индивид. Причината за този факт е възможно да се крие в способността на 

изследваните лица се справят по-лесно с определяне на дадени характеристики като присъщи или не, 

когато е на лице конкретен пример. 

Настоящата разработка не претендира за изчерпателност по отношение на наличната 

информация за конструкта смирение. Рзултатите следва да се разглеждат с повишено внимание, тъй като 

броят на изследваните лица не е достатъчен за да се напарвят генерализирани изводи за цялото българско 

население. Въпреки това, в рамките на настоящата разработка безспорно се наблюдава тенденция към 

приемането на смирението за добродетел, желано качество, както и към открояване на характеристики, 

спометани при теоретичната формулировка на много от водещите фигури в областта на изследване на 

смирението.  

Текущият анализ дава основание да се направят няколко извода за добродетелта смирение: 

- Резултатите от изследването потвърждават хипотезата, че при конептуализиране на смирението, 

възрастните представители на българското население ще успеят да откроят неговите основни аспекти. 

- Тези разбирания се доближават до схващането на основните фигури, работещи в областта на смирението 

като Джун Танни, Маура Прийст, Шон Тъкър и др. 

- Изследваните лица по-лесно идентифицират даден признак като присъщ или не за смирението, когато са 

налице конкретни примери.  

- Смирението се схваща като позитивно, желано качество от повечето изследвани лица. Това безспорно 

говори за необходимост от задълбочаване в конкретната проблематика.  
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Резултатите от текущото изследване дават възможността за един нов, различен поглед върху идеята 

за разбиранията по отношение на смирението в рамките на българското население и позитивните ефекти, 

които то може да окаже върху личността.  
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РЕЗЮМЕ. Настоящият доклад има за цел да проследи в сравнителен план водещи 

концепции и изследвания върху вярванията в справедлив свят и наративния подход към личността. 

Съответно да бъдат представени два подхода, които от различни перспективи се насочват към 

изследване на основните принципи, чрез които личността конструира представите си за света. От 

една страна се разглежда предложеният през 80-те години подход за по-цялостно изследване на 

личността и отчитане на ролята на жизнените наративи като основна форма на мислене за себе си и 

другите (McAdams, 2015). От друга страна, се разглежда концепцията за „вярване в справедлив свят“, 

според която хората съобразяват представите си с вярването, че всеки получават това, което 

заслужава (Lerner, 1980), изразяващо се като индивидуални диспозиции в разбирането и преживяването 

на несправедливостта (Dalbert, 2001). Проследяват се връзките между двата конструкта, насочващи 

към нов методологичен подход за изследване на вярването в справедлив свят. 
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ABSTRACT.  The aim of the report is to trace in a comparative way leading concepts and 

research about the belief in a just world and the narrative approach to the study of personality. The two 

approaches are presented as different perspectives on the fundamental principles of constructing the individual 

representation of reality. On the one hand is considered the suggested in the 1980s narrative approach, which is 

proposing holistic study of personality and is taking into account the role of life narratives as a basic form of 

thinking about oneself and others. On the other hand is considered the concept of the belief in a just world, 

according to which people conform to the belief that people receive what they deserve (Lerner, 1980), 

functioning as individual disposition in understanding and experiencing injustice (Dalbert, 2001). The links 

between the two constructs are being traced, suggesting a new methodological approach to the study of the 

belief in a just world. 
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Справедливостта е актуална и значима тема в личен, социален и научноизследователски план. 

Като дума тя се използва ежедневно в заглавия от медии, коментари, лозунги и имена на организации. 

Често в обществения дискурс тя се употребява във връзка с политическите, правните и социалните 

отношения, като те биват интерпретирани и оценявани през разбирането й. Тя може да бъде откриета 

като основна тема в голям брой приказки, филми и други културни продукти. Справедливостта привлича 

сериозен изследователски интерес в редица области на обществените науки и в областта на психологията 

на личността. 

 
Вярване в справедлив свят 

Съществуват редица теории относно индивидуалните различия при мислите, чувствата и 

действията отнасящи се към ситуации свързани със справедливост. Една от най-влиятелните е 

въведената от Лернер (1980) хипотеза за вярването в справедлив свят (ВСС). Съгласно нея хората са 

склонни да считат за справедлив този свят, в който всеки получава това, което заслужава. Според Лернер 

индивидът организира субективния си свят около сценарии и съчувства на страданието на тези 

персонажи в тях, с които се идентифицира. Той изпитва позитивни чувства при страдание на негативен 

персонаж и чувство на несправедливост при страдание на невинен персонаж.  В това се отразява 

вярването, че важните за човека събития следват правила, чрез които случващото се е не само 

разбираемо, но и правилно. Така индивидът има способност да свързва по смислен начин причините и 

последствията и да има очаквания.  Във ВСС се отразява съобразен с предварително възприет 

удовлетворяващ сценарий начин на конструиране на събитията (Lerner, 1980). В концептуализацията на 

Лернер ВСС е основен модел, чрез който човек конструира личната си история. 

Според Далбърт (2009) вярването в справедлив свят помага на хората да се справят със 

социалната среда като стабилна и подредена и следователно има важни адаптивни функции. В резултат 

на това хората са мотивирани да защитават своето ВСС, когато то е заплашено (Dalbert, 2009). Това 

прави мотивът за справедливост тясно свързан с ВСС. 

Лернер описва различни рационални и ирационални стратегии за елиминиране на заплахите за 

ВСС.  Ирационалните са несъзнателни и имат за задача да намалят собствения дистрес при наблюдаване 

на несправедливост.  Към тях спадат „отрицание – отдръпване“ и „реинтерпретация на събитието“.  При 

реинтерпретацията разбиранията за особеностите на жертвата, резултатите или причините на 

несправедливото събитие се съгласуват с ВСС  (Lerner 1980).  В този контекст той и други изследователи 

експериментално проверяват хипотезата за справедлив свят като обяснение на специфични социални 

поведения, каквито са реакциите към жертвите. Анализирайки резултатите от свой експеримент Лернер 

отбелязва, че ако опитите за възстановяване на справедливостта или напускане на ситуацията са 

възпрепятствани, хората са мотивирани да намират или да създават доказателства за това, че жертвата 

заслужава негативни последствия. В случай, че не успеят да намерят такива в някое нейно действие или в 

липса на такова, те са склонни да оценяват негативно нейния характер или привлекателност. Така те се 

предпазват от изпитването на пропорционален на очакваното страдание на жертвата дистрес (Lerner 

1980: 55). Описаният резултат показва, че ВСС е свързано с мотивираност за прилагане на специфичен 

модел на връзки между събития, като резултатът често има особеностите на история. 

Другата основна посока на изследване, посредством самооценъчни скали, са индивидуалните 

различия в силата на вярата в справедлив свят и корелациите с други диспозиции, като например 

авторитаризма (Dalbert, 2009). ВСС се разкрива като стабилна личностна диспозиция, която не се 

променя съществено през времето и не изглежда да варира в различни ситуации (Dalbert, 2001). Според 

Далберт ВСС е следствие на формиращи преживявания от ранното детство (Dalbert, 2001). 

Далберт описва как развитието на изследванията на концепцията чрез самооценъчни скали води 

до нейното диференциране и откриването на връзки с други конструкти. Прави се разграничение между 

общо ВСС и лично ВСС. В рамките на общото ВСС се разграничават общо вярване в иманентна или 

вътрешно присъща справедливост и такова в ултимативна или отнасяща се до резултата справедливост.  

Също така вярването в дистрибутивна справедливост се диференцира от вярването в процедурна 

справедливост. Разграничава се общото вярване в справедлив свят от общото вярване в несправедлив 

свят. Съобразно тези разграничения са създадени и валидирани скали за въпросници (Dalbert, 2009). 

Основно разграничение при ВСС е между функционирането му като диспозиционен или 

имплицитен мотив и като зависеща от ситуацията мотивация (Dalbert, 2009). Лернер и Голдбърг (1999) 

смятат, че съзнателните и интуитивните свързани със справедливост реакции са различни, но 

съществуват съвместно и могат да бъдат подбудени едновременно в една и съща ситуация. ВСС според 

тях оперира на несъзнателно ниво и следователно се очаква по-добре да обяснява интуитивни, отколкото 

съзнателни реакции спрямо несправедливост. (Lerner § Goldberg, 1999 цит. по Dalbert 2009). Според 

Далберт въпросите от скалите за ВСС изследват имплицитен мотив за справедливост, защото не задават 

експлицитно въпроса дали справедливостта е важна за участниците лична цел, а вместо това изследват 

личния светоглед в свързани с справедливост понятия.  Възможността за диференциране на вярата в 
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справедлив свят от мотивите приписвани на себе си е изследвана във връзка с конструкта “Централност 

на справедливостта”, измерващ експлицитния мотив за справедливост.  Факторен анализ показва, че 

двата конструкта са маркирани от различни фактори  (Dalbert, 2001). 

Макклиланд, Кестнер и Вайнбергер (1992) проверяват как имплицитните мотиви могат да бъдат 

идентифицирани чрез валидирани схеми за кодиране на въображаеми истории при проективен тест. 

Позовавайки се на серия от изследвания те правят заключението, че основаващите се на съдържателен 

анализ на история измервания на мотиви демонстрират по-добра валидност за предвиждане на 

дългосрочни тенденции в поведението отколкото приписваните на себе си желания изследвани чрез 

попълване на самооценъчни въпросници (McClelland, Koestner & Weinbergeal, 1992). Кодиращите 

системи за проективни разкази са адаптирани и приложими и към автобиографичен наратив, като 

получените резултати значимо корелират при разкази на субективно значими преживявания (McAdams, 

1982). Повечето изследвания на истории по картина диференцират между мотивите за постижения, власт, 

близост и интимност, съдържайки идеята, че описват цялостно мотивационната структура, като мотивът 

за справедливост не се споменава в този контекст (Dalbert 2001). Далберт счита, че съществува 

необходимост от изследване на хипотезата за имплицитен мотив за справедливост чрез анализ на 

истории (Dalbert 2001). Концептуализацията на ВСС, експериментални резултати и утвърдени 

изследователски традиции спрямо други мотиви, подобни на този за справедливост, показват, че ВСС 

може да бъде изследвано чрез съдържателен анализ истории. 

 
Наративен подход към личността 

Представителите на наративния подход, като Брюнер (1991), се базират върху разбирането за 

наличие на основна разлика между начините, по които човек конструира опита си относно физическия 

свят и този относно човешките взаимодействия (Bruner, 1991). Сарбин (1986), аргументирайки се за 

важната роля на контекстуализираното събитие в разбирането за човека, предлага в психологията да бъде 

възприет наративния принцип.  Той гласи, че хората мислят, възприемат, конструират представи за себе 

си и другите и правят морални избори съобразно наративни структури. Сарбин определя разказа като 

времево описание на човешки действия с начало, среда и край, свързвани от центрирани върху 

човешките проблеми и опитите за тяхното разрешаване модели, каквито са сюжетите.  Личният разказ е 

централен за изучаването на моралните оценки и поведение (Sarbin, 1986). Според Брюнер цел на 

наратива е не да разрешава проблемите, а да прави съдържащото се в тях нарушаване на нормативни 

очаквания разбираемо (Bruner, 2001). 
В сферата на наративния подход Макадамс (2015) създава интегративен модел на личността, 

според който тя се развива на три нива.  Всяко от тях има ключово значение в определен период от 

живота и до голяма степен определя особеностите на следващото.  На първо ниво са диспозициите, 

каквито са личностните черти.  Те са стабилни и свързани с генетична предразположеност и имат водещо 

значение в ранна възраст, На второ ниво са характеристичните адаптации, каквито са социалните мотиви 

и стратегиите за справяне.  Те са контекстуално зависими и са ключови в училищна възраст (McAdams, 

2015). Целите на това ниво предполагат участие в съдържащ нормативен аспект социален процес, като 

така се оформя моралния аспект на личните планове и проекти (McAdams, 2009: 16). На трето ниво е 

наративната идентичност, изразяваща се в жизнени истории.  Тя е ключова през юношеството и след 

него и има интегрираща личността функция (McAdams, 2015). Според Макадамс на това ниво човек 

използва морални понятия за да оправдава разказа за себе си според рамкиращите го морални разбирания 

(McAdams, 2009: 21). 
Сиед, Пашупати и Маклийн (2018) концептуализират представата за справедливост в личните 

наративи чрез рамкирането им от споделени в културата модели на истории, които направляват мислите, 

чувствата и действията (Syed, Pasupathi & McLean, 2018). Те се поддържат в обществото основно чрез 

съобразеното с тях разказване на лични истории (Syed et al., 2018: 7). Според авторите моделите на 

истории отразяват съдържащи се в културата препоръчителни идеи относно природата на доброто 

живеене.  Така тяхното следване придобива морална задължителност. Авторите обясняват това с 

вътрешно присъщата на всеки разказ оценъчната позиция относно разказваното.  Често тя се състои в 

подчертаване на начина, по който определено действие или бездействие води до вреда или 

несправедливост (Syed et al., 2018: 16)  Подобен модел на конструиране на връзка между действие и 

негово последствие може да се открие и при ВСС. 
Според Палей (2009) наративите биват систематизирани в тематични групи спрямо моделите на 

истории, които следват, а самите модели също могат да бъдат групирани на по-високо ниво от 

метамодели, структуриращи множество модели по сходен начин. Според него основен такъв метамодел 

на история е справедливият свят.  Той е изследван в психологията чрез концепцията за вярване в 

справедлив свят, изразяващо се в такава конфигурация на събитията в наратива, при която в края на 

историята хората получават това, което заслужават (Paley, 2009: 27). 

От емпирична гледна точка е важно, че чрез съдържателен анализ жизнените истории могат да 
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бъдат категоризирани и класифицирани по отношение на индивидуални различия и систематично 

изследвани във връзка с други конструкти, като резултатите имат висока валидност (McAdams, 2015).   
 

Заключение 

При разглеждане в сравнителен план на двата описани подхода си проличават редица 

концептуални връзки между тях.  И при двата подхода индивидът следва определен модел на 

конструиране на представата си за света.  Той активно селектира и организира опита си чрез причинно-

следствени връзки, които правят света разбираем и предвидим.  ВСС е концептуализирано като 

имплицитен мотив.  В същото време други изследвани имплицитни мотиви корелират значимо с 

измерени чрез съдържателен анализ теми в лични жизнени истории.  В същото време ВСС до сега не е 

изследвано чрез систематичен наративен съдържателен анализ.  Личните истории съдържат оценъчен 

елемент и следват културно предавани модели, които е възможно да придобиват препоръчителен 

характер чрез свързване на нормативността на действията с желателността на техните последствия.  

Подобен вид връзка между действие и последствие се предполага и от хипотезата за ВСС.  Възможно е 

ВСС да има ключово значение за начина, по който хората са склонни да конструират личния си опит под 

формата на истории.  Дълбоката концептуална свързаност между двата подхода показва, че емпирични 

изследвания върху възможните взаимодействия между различията във вярването в справедлив свят и 

тези в качествените характеристики на личния наратив е възможно да задълбочат разбирането ни за 

двата конструкта. 
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Въведение 

Натрупаните емпирични изследвания показват, че мъдростта като силна страна или добродетел е 

с позитивно влияние върху различните аспекти от оптималното функциониране на човека в социалното 

пространство. За целите на позитивната психологияСелигман, наричан „бащата“ на позитивната 

психология и съосновател на ВИА институт за силните странина характера, определя мъдростта като 

когнитивната сила, която води до придобиването и използването на знанието. Според него мъдростта 

обхваща шест основни силни страни, които се занимават с когнитивни функции катотворчество, 

любопитство, здрава преценка, любов към ученето, проникновение,социална интелигентност (цит. по 

VIA Institute on Character, 2015). 

Въпреки ясно очертаната връзка между мъдростта и отделните позитивни аспекти на живота, все 

още съществуват твърде противоречиви определения на самата мъдрост. През 2005 година Стърнбърг 

събира тринадесет теории за мъдростта, а през 2019-та те прерастват в тридесет и три теории. Пред него 

стои въпроса дали след почти половин векна постоянно нарастване на изследванията на тази тема 

съществува унифицирано определение за мъдрост? Отговорът му все още е не, но вероятно се 

доближаваме до нещо, около което да се обединим всички (Sternberg&Glück, 2019) Настоящето 

изследване е посветено на теорията на Стърнбърг, като една от най-цялостните теории в разбирането на 

мъдростта. Статията се опитва да представи структурата на мъдростта и нейните практически 

приложения в отделните области от живота – образование и политика.  

 

Модел на Стърнбърг за мъдростта  

През 1998 година Стърнбърг за пръв път представя „Теория за баланса на мъдростта“ (Sternberg, 

1998а). Тя интегрира психологическия опит на Стърнбъргпо когнитивни умения и мъдрост (Sternberg, 

2003) и работата му върху психологията на любовта (Sternberg, 1998a; 1998b; 2006). Теориите за 

интелигентността пренебрегват мъдростта и не я разглеждат като част от интелигентността. Независимо 

от заключенията, че умът стои в основата на теорията за интелигентността (Sternberg, 1985; 1990a), 

мъдростта се разглежда извън полето на по-голямата част от теориите за интелигентност (Sternberg, 

1986; Sternberg&Grigorenko, 2002). Обратното наблюдаваме в множество теории за мъдростта: 

интелигентността фигурира в тях и има серозна роля. (Staudinger&Glück,  2011; Sternberg, 1990b; 

Sternberg&Glück, 2019; Sternberg& Jordan, 2005) 

Мъдростта може да се определи като „силата да се съди правилно и да се следва най-правилния 

ход за действие, базиран на знание, опит, разбиране и др.“ (Webster’s New World College Dictionary, 

1997). Определенията на думата в речника обикновено не са достатъчни за разбиране на мъдростта от 

гледна точка на психологията. Редица учени са правили опити да разберат мъдростта от различни гледни 

точки, голяма част от които са представени в новия наръчник за мъдростта от 2019 година. В теорията на 

Стърнбърг за баланса, мъдростта се разбира отчасти като израстване на практическата интелигентност 

(Sternberg, 1997; Sternberg&Hedlund, 2002)и в частност като мълчаливо познание (Polanyi, 1976).  

Балансът е основен конструкт в теорията за баланаса на мъдростта на Стърнбърг, където 

мъдростта се разглежда като използване на мълчаливото познание, подпомогнато от положителни 

етични ценности за постигане на обща полза чрез баланс между множество интереси 

(вътрешноличностни, междуличностни,  надличностни), така че да се постигне баланс и да се отговори 

наконтекста на заобикалящата среда, посредством: (а) адаптиране към настоящия контекст, (б) 

оформяне на настоящия контекст и (в) подбор на нови и различни контексти. 

Според Стърнбърг мъдростта се прилага към предизвикателни и комплексни условия, които 

хората срещат в живота си. Мъдростта се използва и при постигането на конкретни лични цели. Нейната 

приложимост не е свързана с постигането на която и да е цел, а по-скоро е балансиран отговор на 

предизвикателствата на околната среда, чрез адаптация, оформяне и подбор. Така се постига общо благо 

за всеки и за всички заинтересовани страни. Човек обикновено придобива мъдростта чрез опит, а не чрез 

формални инструкции. Формалните инструкции могат да осигурят на човека възможност да развива 

мъдрост, но те не могат директно да го учат на мъдрост, както го учат на конкретни факти. 

Мъдростта може да се насърчава чрез ролеви модели и чрез използване на диалектично мислене 

за решението на собствени проблеми. Мъдростта включва практическата интелигентност, използвана по-

специално за постигане на баланс между вътреличностни, междуличностни и надличностни интереси. 

Докато практическата интелигентност често не включва балансиране на интереси, то мъдростта винаги 

го прави. Това, което често произтича от мъдростта е съвет, обикновено към някой друг, но понякога и 

към себе си. За да бъде решението разумно, то трябва да отчита различни интереси и да се стреми към 

постигане на обща полза.  

Теорията за баланса на мъдросттана Стърнбърг включва интелигентност, креативност, 

благоразумие и знания на даден човек, които се прилагат с помощта на позитивни етични ценности и с 

цел постигане на общо благо чрез баланс на: 
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(а) вътреличностни,  

(б) междуличностни и 

(в) надличностни интереси,  

 

за  

 

(a) кратък или  

(б) дълъг период  

 

с цел постигане на равновесие между: 

 

(a) адаптиране към съществуваща околна среда,  

(б) промяна на съществуващата околна среда и  

(в) избор на нова околна среда. 

 

Първо, мъдрите решения не изискват само интелигентност и знания, те обикновено се базират и 

върху знание, придобито чрез опит. Това е обяснено в теорията за мълчаливото познание към теорията за 

практическата интелигентност на Стърнбърг. 

 

Второ, определението поставя силен акцент върху баланса: равновесието между различни 

интереси, краткосрочни и дългосрочни резултати, както и ответната реакция на заобикалящата среда. 

Балансът трябва да съществува не само между вътреличностните, междуличностните и надличностните 

интереси, но и между тях и заобикалящата среда. Въпросът, който си задаваме е: какви са тези различни 

интереси и отговори на заобикалящата среда?  

 

- Вътреличностните интереси влияят само на индивида. Те имат общо с нечие собствено 

чувство за идентичност и могат да включват такива стремежи като желание за известност, престиж, сила, 

просперитет или удоволствие.   

- Междуличностните интереси включват други хора. Те се отнасят не само до нечие 

собствено чувство за него самия, но също и към желаните му взаимоотношения с другите.  

- Надличностните интереси са тези, които надхвърлят личностните и междуличностните 

интереси и оказват влияние на по-широк кръг от организации, общности, държава или заобикаляща 

среда.  

 

В допълнение на трите вида интереси, последствията от всяко решение се оценяват така, че да се 

балансират с краткосрочните и дългосрочните цели. 

 

Трето, принципът на равновесието в теорията за баланса на мъдростта не означава, че всеки 

интерес, резултат или отговор има еднаква тежест. Съответната тежест е определена в зависимост от 

степента на принос на елемента към общото благо. Очевидно е обаче, че нито съществува, нито е 

формулирано и одобрено понятие за „общото благо“. Голяма част от мъдростта е в намирането на общо 

благо и в убеждаване на другите в неговия смисъл.  

 

Според Стърнбърг на интелигентността трябва да се гледа като на способност за адаптация към 

заобикалящата среда (Sternberg,  2014, 2015). Той счита, че оценките в училище и тестовете за проверка 

на знанията създават една изкуствена надпревара между учениците и измерват онези техни знания, които 

няма да имат впоследствие кой знае колко съществен ефект върху качеството им на живот. Теорията на 

Стърнбърг за интелигентността е наречена „Теория за успешната интелигентност“. Според него 

успешната интелигентност е способността на човек да реши какво иска да прави с живота си и да успее 

да го направи, въпреки предизвикателствата на средата, в която живее. Успешната интелигентност е 

различна от показателя коефициент на интелигентност (IQ). Коефициентът на интелигентност (IQ) е 

ограничена мярка за измерване предимно на аналитичните умения, знанията и способността да се 

усвояват нови факти.При успешната интелигентност не става дума само за успех в училище, а тя е в 

основата на успеха в живота. Стърнбъргизбира различни насоки за неговото изследване и едната е ролята 

на преподаването(Sternberg 2014, 2015). Вълнува го въпросът какво се случва ако учениците имат 

различни модели на способности за учене и мислене.  

В теорията за успешната интелигентностСтърнбърг(Sternberg 2014)твърди, че човекът с успешна 

интелигентност е: 

- креативен– измисля нови и полезни идеи, 

- аналитичен– способен да анализира тези идеи и  
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- практичен – със здрав разум, за да направи тези идеи работещи в реалния свят. 

В тази връзка, ако някои деца са по-аналитични, други по-креативни, а трети по-практични, 

въпросът, който Стърнбърг си задава, е дали ако преподаваме по начини, които помагат на учениците да 

извлекат най-доброто от своите силни страни и в същото време да компенсират слабите си страни, биха 

ли се справяли те по-добре в училище?  

 

Практически приложения на теорията на Стърнбърг 

Теорията на Стърнбърг е с изключително силно приложение в областта на образованието. В 

своята книга “Мъдрост, интелигентност и креативност: обобщениe” Стърнбърг (Sternberg,  2003) 

разказва, че като ученик се е справял много зле на тестовете в училище. Тук ще се ограничим с кратък 

преразказ на подробното му описание и анализ. Родителите му са считали, че той е с ограничени 

умствени възможности, учителите – също. И самият той е приел това за вярно. Съответно и резултатите 

му на тестовете в училище са били слаби. Учителите и родителите му са били доволни, че той се е 

справял зле, защото са се оказали „прави“. По-нататък в същата книга Стърнбърг споделя, че ако 

продължим да оценяваме способностите на децата с ограничени инструменти за оценка като 

съвременните тестове за проверка на знанията можем да пропуснем да забележим много ценни качества, 

които децата имат отвъд онова, което тестовете оценяват.  

Това, което Стърнбърг (Sternberg, 2003) установява в различните учебни предмети по 

хуманитарни и социални науки, математика, езици, и др. е, че един и същ метод на преподаване не е 

еднакво ефективен за усвояване на знанията от различните деца. Причината за това е, че някои от децата 

са по-креативни, други са по-аналитични, трети са по-практични. Въпросът не е всеки ученик да се 

обучава по различен начин, а в това учителят да използва комбинация от различни методи, чрез които да 

достигне до всяка група ученици. Стърнбърг предлага (Sternberg, 2003: 168): „за да се обхванат децата с 

различни способности в час по история, преподавателят е добре да прилага следните три подхода:  

- при деца с аналитични способности –да запомнят факти, събития, дати или да 

анализират определен материал. Примерна задача: Да отговорят на въпроса „Какви са били причините за 

започването на Първата Световна война?“ 

- при деца с креативни способности – да търсят нови решения на базата на усвоения 

материал. Примерна задача: Да предположат какъв би бил светът днес, ако Германия беше спечелила 

Първата Световна война?; 

- при деца с практически способности – да изследват връзките между случилото се някога 

и случващото се днес. Примерна задача: Да открият причините и приликите за съвременния геноцид на  

базата на наученото за Първата Световна война.» 

По-нататък в същата своя книга Стърнбърг (Sternberg,  2003) твърди, че различните способности 

на децата за учене налагат нуждата учителят да променя и да разнообразява стила си на преподаване, 

което би довело до по-високи постижения на неговите ученици.  

Другата идея, от която се интересува Стърнбърг (Sternberg,  2003), са деца от различни култури и 

различна етническа принадлежност, имащи различни модели (шаблони) на силни страни, заложени от 

семействата им. Стърнбърг установява, че кавказко-американските и азиатско-американските родители 

наблягат повече на развиването на когнитивните умения на децата си, за да бъдат интелигентни, докато 

латино-американските родители повече наблягат на развиване на социалните умения на децата им. 

Концепциите на учителите за интелигентност са били по-близки до концепцията на първите родители, 

отколкото до разбиранията на вторите, първите деца са се справяли по-добре в училище. Друг пример: в 

едно селище на ескимоси децата се справяли зле на тестовете по математика в училище. Същите тези 

деца били способни да преминат в снежна буря през тундрата иможели да намерят пътя от едно село до 

друго без никакви пояснителни знаци. Те действително знаели много заулова на риба,лова на животнии 

оцеляването в дивата природа. Това, което екипът от психолози установява е: независимо, че на 

стандартните тестове в училище тези деца не са изглеждали много умни и учителите им също не ги 

смятали за такива, то при експеримента за проверка на други техни способности отвъд тестовете децата 

са показали изключителни умения, които учителите просто не са видели. Когато психолозите разговарят 

с ескимосчетата и ги учат на геометрия, използвайки кости от риба и неща, които са познати за тях от 

средата им, децата са показали по-добри резултати.  

Стърнбърг описва приложението на тези идеи при приемните тестове в американски колежи 

(Sternberg, 2005). Той дава възможност на студентите да предложат и други варианти за отговор, освен 

предварително определените три отговора в теста. Тойоценява креативността на студентите, 

практическите им способности и такива, базирани върху мъдростта на решенията им. Това, което 

установяват е, че когато вземат под внимание креативното мислене, здравия разум и 

мъдросттапсихолозите от екипа са повишили точността на прогнозата кои от студентите ще покажат 

успех в извънкласни дейности, и кои в лидерски начинания. Освен това този подход на оценка на 
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знанията и способностите на студентите е дал шанс на младежи от различни етнически групи да бъдат 

адекватно и правилно оценени.  

Тезисно изложени в книгата муса и принципите за задаване на училищните и академичните 

тестове (Sternberg, 2003: 163). Според Стърнбърг в тях задачите обикновено имат следните 

характеристики: “формулират се от някой друг; често към тях има малък или почти никакъв интерес от 

страна на ученика; дават се с цялата необходима информация от самото начало; разграничени са от 

житейския опит на ученика; добре са формулирани; имат „правилен отговор“;  дават единствен начин за 

достигане до отговора.Обратно на това, практическите задачи имат следните характеристики: 

- не са формулирани или имат нужда да бъдат преформулирани; 

- ученикът има личен интерес към тях; 

- липсва информация, необходима за решението; 

- свързани са с ежедневния опит на ученика; 

- слабо дефинирани са; 

- характеризират се с множество „правилни“ или поне „приемливи“ решения, всяко от 

които съдържа недостаъци, както и преимущества; 

- характеризират се с множество методи за взимане на правилното решение.” 

Именно затова училищата и обществото трябва да развиват, преподавати да оценяват степента 

на развитие в децата на практическата им интелигентност и мъдрост, и на добродетели, като:здрав разум, 

творчество, доброта, благодарности други за постигането на общо благо.Това се осъществява чрез 

разбиране на гледната точка на другите и чрез балансиране по етичен начин на собствените и чуждите 

интереси в обществото и в целия свят. Именно тези и други подобни добродетели са в основата на 

понятието за мъдрост.  

Въпреки, че в днешно време обществото се стреми да набляга на аналитичната интелигентност 

при оценяването на учениците в училище, в колежа или в университета, можем да покажем достатъчно 

убедително, че оценката на мъдростта може да се окаже по-ценен и по-перспективен инструмент за 

оценяване. Когато обикновените хора и ръководителите се провалят при изпълнение на техните 

задължения и планове, това е по-скоро поради липса на мъдрост, отколкото поради липса на аналитична 

интелигентност.   

 

Заключение 

Днес светът е изправен пред огромни, належащи и дори заплашителни проблеми – тероризъм, 

климатични промени, увеличаване на бедността, наркотична зависимост. Мъдростта предлага потенциал 

за разрешаване на предизвикателства, които не могат да бъдат решени чрез познатите способи. 

Мъдростта изисква както интелект, така и креативност, защото често се налага хората да измислят нови 

решения и след това да ги анализират дали са били добри. В момента светът страда от липса на мъдрост. 

Нашите училища трябва да обучават в добродетелите, съставящи мъдростта; да подготвят мъдри и 

етични лидери, а не само умни такива.  

Разглеждайки теоретичния модел на мъдростта на Стърнбърги неговите практически аспекти 

можем да предположим, че ранното възпитание на децата и младежите в палитрата на добродетелите, 

включени в конструкта на мъдростта, приближава хората до правилнитеизбори,решения 

ирезултати.Погледнати през призмата на мъдростта, тези три аспекта трябва да бъдат насочвани към 

създаване и отстояване на общото благо. Тогава светът, който сами съграждаме ще бъде по-хуманен и 

по-успешен. Свят на взаимопомощ, творчество и практическа мъдрост.  
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Макар заглавието на настоящия доклад да звучи исторично, целта му не е теоретична археология 

или мемориално зачитане на събития и личности, емблематични за психологията, психотерапията и 

човешкото знание като цяло. Към проучване на теоретичната база и методичното разнообразие на 

екзистенциалната традиция в психологията и психотерапията бяхме насочени от нуждите на практиката. 

Професионалните и жизнени кризи,  пред които се изправят хората, често поставят екзистенциални по 

своята същност въпроси. Това са въпросите относно жизнено важните избори и решения, относно 

ценностите, свободата и автентичността на човека и смисъла на съществуването. Много от отговорите на 

тези въпроси открихме в методологичното поле на екзистенциалната парадигма, и в частност на 

Логотерапията.  

Теоретичното проучване, ни доведе до разбирането, че обичайното противопоставяне между 

утвърдените школи в психотерапията, може да създаде необходимите (макар и недостатъчни) 

методологични условия за диалог между тях. Според изследователите, подкрепящи подобен възглед 

всяка школа може да внесе важен аспект в общата картина на разбирането на различни общи и частни 

психотерапевтични проблеми (Milton and Charles, 2003). Така например, екзистенциално-

феноменологичните измерения на психотерапията се разпознават от много психотерапевти, които не 

работят изцяло в екзистенциалната парадигма (Deurzen-Smith, 1997). 

В този контекст, проучването на методологичния потенциал на екзистенциалната парадигма, 

може да стимулира създаването на един плуралистичен модел на психологично консултиране, който без 

да изпада в краен еклектизъм, да отразява повече измерения на човешката същност. От тази позиция ще 

разгледаме главните школи в екзистенциалното направление на психотерапия, тяхното развитие и 

специфичните им акценти. 

Според Ървин Ялом екзистенциалната психотерапия е «хуманистично базирана парадигма, 

съзвучна с дълбоко човешката природа на терапевтичното начинание»  (Ялом, Ъ., 2018: 37). Тя възниква 

в отговор на острата нужда от справяне с изолацията, отчуждението, загубата на жизнен смисъл, 

страданието и смъртта, белязали следвоенните поколения от първата половина на 20-ти век. В търсенето 

на пътища към човешкото психично здраве и благополучие към психологичната и медицинска гледна 

точка се добавя и тази на екзистенциалната философия. Новата парадигма отхвърля детерминистичното 

и редукционистко разбиране, налагано от психоанализата, според което несъзнаваните импулси, 

потиснатите нагони, изтласканите спомени, и социокултурното обуславяне предопределят невротичното 

поведение. Тя прокламира, че човекът макар да не е в състояние да избяга напълно от влиянието на 

детерминистичните обстоятелства, винаги запазва свободата на избора как да реагира в конкретните 

ситуации  или как да приеме своето битие. Така екзистенциалната психотерапия поставя в центъра на 

своето внимание темите за свободата, отговорността, смисъла на живота и смъртта. „Ние сме това, което 

избираме да бъдем“ е основният принцип на екзистенциалния подход, и неговото прилагане превръща 

човека от жертва на обстоятелствата в съзнателно избиращ посоката на своето екзистенциално пътуване. 

Според екзистенциалния подход, емоционалните и психични трудности са породени от вътрешен 

конфликт, възникващ в точката на сблъсък между индивида и даденостите на неговото битие. Вместо 

„разравяне на миналото“, екзистенциалният подход изследва актуалното  преживяване на клиента „тук и 

сега“ и какво то означава за него. В това изследване водеща е семантичната рамка на клиента, а не  

интерпретативната схема на терапевта.  

Въпреки силното ѝ заявяване чрез трудовете и работата на знакови за психотерапията личности, 

като Виктор Франкъл (1905-1997),  Джеймс Бюджентал  (1915-2008),  Роло Мей (1909-1994) и Ървин 

Ялом (1931), екзистенциалната парадигма дълго време не е приемана като самостоятелен 

психотерапевтичен подход, а като «имплицитна перспектива, която терапевтите несъзнателно използват» 

(Ялом,Ъ., 2018: 15). Тази нагласа е провокирана и от факта, че един век след възникването си, все още 

екзистенциалната психотерапия трудно може да бъде определена като монолитна, еднородна система 

или школа. През годините, редица изследователи полагат усилия в тази посока, и макар че в наши дни 

диалогът между представителите на отделните подходи в обхвата на хуманистичната психология като 

цяло да е конструктивен, все още задачата за нейното цялостно концептуализиране остава нерешена 

(Vos, Cooper, Hill,  Neimeyer, Schneider & Wong, 2017). 

  Очертаването ѝ като прецизен, системен и кохерентен подход се затруднява и от множество  

фактори, някои от които ще разгледаме. 

Първият от тях е неспецифичният език, който тази парадигма използва.  Термините «свобода», 

«отговорност», «избор», «автентичност», «среща», «Хайдегеров», «Сартъров», «хуманистичен»  се 

възприемат като научно непрецизни и не еднозначни, и трудно могат да бъдат разбрани през 

консервативна и механистична теоретична позиция. Те са силно обвързани с модела за човешката 

природа и опит, които подходът извлича от философската традиция на европейския екзистенциализъм и 

феноменологията. Като поставят в нов контекст темите за живота и смъртта, философските търсения в 

края на 19-ти и началото на 20 век, формират направлението на екзистенциалната философия. Тя се 

превръща в едно от най-влиятелните философски течения в Европа, първоначално в Германия, а по 
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време и след Втората световна война  във Франция и по целия свят. Екзистенциалната идея обхваща 

широк диапазон от философски и религиозни възгледи, изложени в трудовете на емблематични личности 

като Фридрих Ницше (1844-1900), Мартин Хайдегер (1889-1976), Карл Ясперс (1883-1969), Жан - Пол 

Сартр (1905-1980), Мартин Бубер (1878-1965), Едмунд Хусерл(1859-1938). Рамките на това изложение не 

позволяват разширено представяне на философските теории, дали основа на психотерапевтичната 

екзистенциална парадигма. Ще се спрем на ключови автори и идеи определили нейния специфичен 

облик и перспектива.  

Размишленията на младия датски философ и теолог Сорен Киркегор (1813-1855) за собственото 

му остаряло «аз», напускащо света без да остави нищо важно след себе си, бележат неговото религиозно-

мистично учение, положило началото на екзистенциализма. Според Киркегор човешкото съществуване 

по своята същност е изпълнено с тревожност, пораждана от напрежението между «граничното и 

безграничното», между възможността и необходимостта като предизвикателства на Битието.  

Фридрих Ницше (1844-1900) също оказва силно влияние върху екзистенциалното направление. 

Наблягайки върху преживяването на индивидуалност и изолация в човешкото съществуване той счита, 

че човекът е длъжен да открие собствения си смисъл и посока, без да разчита на Бог. Според него 

човекът се самоовластява в постоянната си борба с несъвършенствата и трудностите на битието. Ницше 

обсъжда от своя (атеистична) позиция екзистенциалните теми за избора, свободата, отговорността и 

куража. 

Немският философ Едмунд Хусерл (1859-1938), е баща на философската феноменология. Според 

него „субективната реалност“, е резултат от взаимодействие между нещата от физическия свят и нашето 

съзнание за тях. Според Хусерл чувството за реалност се формира винаги през интерпретационен акт на 

съзнанието. Това прави човешката реалност отворена за множество интерпретации и значения, т.е. 

„феноменологична“. В този контекст ние не бихме могли да говорим за „обективна“ и „истинска“ 

реалност, тя винаги е личен уникален и неповторим интерпретативен резултат (Spinelli, 1996). От тази 

позиция, понятията „истина“ или „смисъл на живота“ са субективна конструкция, основана на лични 

ценности и вярвания. 

Феноменологичният екзистенциализъм на Мартин Хайдегер (1889-1976) е продължение на 

идеите на Хусерл и с най-силно присъствие в екзистенциалната психотерапия. Според него "Dasein"  или 

«битието в света» означава, че човекът не може да мисли себе си извън света, в „който е захвърлен“ да 

живее. Той въвежда идеите за автентичността, като признаване и осъзнато приемане на крайността на 

човешкото битие, и конструиране на живота според придобитите ценности и чувство за посока. Неговата 

философска теория дава поглед към човешкото битие, фокусиран не върху минали събития, а върху 

потенциалната възможност за автентично себеосъществяване в перспективата на бъдещето. 

Темата за свободата в човешкото съществуване е водеща и в творчеството на френския философ 

Жан-Пол Сартр (1905-1980).  «Сартъровият» човек е «осъден да избира», а свободата, която той има е 

«свобода за», а не «свобода от», концепция, възприета от Ерик Фром и Виктор Франкъл. Според Сартър, 

ние избираме това, което ставаме чрез решенията, които взимаме, което от своя страна определя 

възможностите ни за бъдещето (Sartre, 1946). В неговата философия човекът не реализира предварително 

«заложен» проект, а изгражда себе си в процеса на своето съществуване.  

Темите за екзистенциалната «Среща», за границите на човека и полярностите в битието му са 

централни и в произведенията на хасидския богослов Мартин Бубер (1878-1965). Той подчертава 

значението на присъствието, подпомагащо отношенията, даващо среда за смисъла в ситуацията и 

въвличащо в отговорност за случващото се «тук и сега» в живота на човека.  

На базата на тези философки теории и допускания, екзистенциалният подход в психотерапията 

извежда своите ключови принципи и изходни позиции.  

Първият от тях, е способността за самоосъзнаване. Неговото разширяване предпоставя по-

пълноценен живот, за който е критично необходимо осъзнаване на възможностите, алтернативите, 

личните цели и факторите на влияние върху човека
.
. То може да се развива чрез осъзнаване на 

крайността на съществуването и неговите предизвикателства.  

Вторият основен принцип,  е личната свобода и отговорност, чрез които човекът реално гради 

съдбата си. Това включва разбирането, че човек не може да промени даденостите, произтичащи от 

неговата „екзистенциална захвърленост“, но може да изгражда живота си и гради това, в което се 

превръща, чрез изборите които прави. Тази свобода и отговорност го превръща не само в създател на 

себе си, но и в автор и на собствените му проблеми. В този смисъл, приемането на отговорността за 

участието и ролята му в тях е базисно условие за промяна.  

Третото принципно положение, е свързано с екзистенциалната самота и едновременно с нея, 

преживяването на свързаност с другите и борбата за идентичност. Тук акцентът е поставен върху 

екзистенциалните предпоставки за самотата, отчуждението, усещането за непринадлежност и липса на 

свързаност. Макар да поражда усещане за изолация, самотата е тази, която учи човека да слуша себе си, 

дава разбиране за това, от кого зависи личното утвърждаване, и подготвя за свързване с другите. Страхът 
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от самотата може да вкара човека „в капана на правенето, за да избегне преживяването на 

съществуването“  (Кори, Дж., 2015: 156). Така той може да загуби досег с идентичността си, и да 

извърши „екзистенциално предателство“. 

Четвъртото измерение в екзистенциалната парадигма е същностно човешката характеристика – 

търсенето на смисъл в живота. Стъпвайки върху базисните си допускания, екзистенциалният подход в 

психотерапията изгражда концептуална рамка, в която клиентът да търси, оспорва и открива смисъл в 

живота си. С тази мисия най-успешно се ангажира теоретичният и методологичният потенциал на 

терапията чрез смисъл – логотерапията. Смисълът в нейното разбиране винаги е конкретен, а не смисъл 

изобщо. Той може да бъде открит  дори и в страданието с позицията, която човек заема, сблъсквайки се с 

трагичните аспекти на битието. Чувството за загуба на перспектива и безсмисленост поражда 

екзистенциалната невроза на съвременния човек, води до усещане за празнота и „екзистенциален 

вакуум“. 

Друг основен принцип в екзистенциалната парадигма е разбирането за тревожността, като 

неизбежен аспект на човешкото съществуване и нейното депатологизиране, изложен в концепцията на 

Роло Мей в книгата му „Смисълът на тревожността“. Срещата на човека с даденостите на 

съществуването – смърт, свобода, избор, самота и т.н. неизбежно поражда екзистенциална тревога. В 

своята норма тя задвижва ноодинамиката и готовността за промяна. В процеса на разширяване на 

човешкото самоосъзнаване, нормалната тревожност (онтична и онтологична) е и потенциален източник 

на растеж. Невротична е онази тревожност, която е непропорционална на ситуацията и е извън сферата 

на съзнаваното.  

Важна идея в екзистенциализма е и разбирането за смъртта от гледна точка на екзистенциалните 

дадености и крайността на човешкото битие. Смъртта е краят на човешкия живот, тя е неотменна част на 

човешката природа, и като такава се разглежда не като зло, а като възможност. Смъртта позволява на 

човека да приеме реалността, такава каквато е, да оцени това, което има и да осмисли по-пълноценно 

живота си.  

От тези базисни позиции под наименованието «екзистенциален» (от лат. existentia – 

съществуване, живот) се развиват различни психотерапевтични направения, чието обединяване от 

цялостна концептуална рамка е сериозно предизвикателство и до днес. Британският личностно-

центриран терапевт Мик Купър, в процеса на изграждане на нова, плуралистична перспектива в 

психотерапията, изследва значимите характеристики на екзистенциалната парадигма. Изследователят 

разграничава пет основни направения – Онтоанализа (разработвана в теориите на Лудвиг Бинсвангер, 

Медард Бос и Гийон Кондрау), Логотерапия и екзистенциален анализ (с основоположник Виктор 

Франкъл и доразвивана от Алфрид Ленгле),  Екзистенциално-хуманистичен подход (с основни 

представители Роло Мей, Джеймс Бюджентал, Ървин Ялом), подхода на Роналд Лейнг и британска 

школа на екзистенциален анализ (основана от Еми Ван Дюрзен). (Cooper, 2003; 2004) 

Тези направления в екзистенциалната парадигма трудно могат да влязат в обща теоретична 

рамка. Ако променим модела на разсъждение от линеен (какъвто се предполага от търсенето на рамка) в 

стереометричен, съчетаващ различни ъгли, позиции и аспекти в разбирането на човека, какъвто 

принципен подход предлага Леонтиев в изследването си на самоосъзнаването (Леонтиев, Д., 2009), ще 

открием, че те по-скоро оформят концептуална сфера, с основни параметри – център, вектори на 

развитие и равнини, в които то се разгръща.  

Разглеждайки общото теоретично поле на екзистенциалната парадигма от тази перспектива, в 

центъра ние поставяме «Срещата» на човека с даденостите на съществуването, с множество 

принадлежащи ѝ «отворени валенции». Векторите на развитие на петте направления тръгват от тях и 

изграждат сходни психологични модели и психотерапевтични стратегии, които макар да се развиват в 

различни посоки, остават  в сферата на «същностното човешко измерение». По подразбиране, това 

измерение не може да бъде фиксирано, както не е фиксиран и човекът в неговите духовни и ценностни 

търсения. То се разширява от центъра към посоките на движение, и в това си развитие дава видимост на 

общи категории и групи клинични наблюдения от принципно нов ракурс. Опит за графично представяне 

на идеята ни в теоретичното изследване е схемата представена в фиг. 1. Макар да опростява и да 

схематизира сложна и многопластова проблематика, и да е по-скоро интуитивна,  тя позволява по-ясно 

да бъде възприета представената перспектива. 
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Фигура 1. Пет основни направления в екзистенциалната парадигма на психотерапията (адаптирано по Ялом,Ъ., 2018 и Купър, 

М., 2003; 2004) 
Figure 1. Five main approaches in the existential paradigm of psychotherapy (adapted by Yalom, W. 2018 and Cooper, M. 2003; 2004) 

 
Според Купър, всяко едно от направленията има свои методологични възможности, работещи 

във феноменологичен диалог с клиента. В едно от основните допускания на своя плуралистичен модел 

той заявява, че «ако искаме да знаем с какво най-вероятно можем да помогнем на клиентите, ние би 

трябвало да говорим с тях за това», защото «различни неща вероятно могат да помогнат на различни 

хора в различни точки във времето, така че е безсмислено да спорим кой е „най-добрият“ начин» 

(Cooper, M., 2010). С това си допускане Купър се доближава до идеите на основоположника на 

логотерапията Виктор Франкъл. В своята книга «Лекарят и душата» Франкъл пише, че «избраният 

психотерапевтичен метод е от едната страна в уравнение с две неизвестни, и не може да бъде определен 

без да се вземе предвид както неповторимостта и своеобразието на пациента, така и неповторимостта и 

своеобразието на лекаря» (Франкъл, В., 2011б: 10). Купър обръща  внимание на потенциала в 

екзистенциалната парадигма в разработването на хуманистичен по своята методологична същност и цели 

подход, като се стреми да обхване «колкото е възможно по-пълно цялата гама от ефективни 

терапевтични методи и понятия» (Cooper, M., 2010).  

Въпреки цялата сложност на позициониране на екзистенциалната парадигма в полето на 

психотерапията, изследванията от последните години показват, че тя има своето все по-голямо 

присъствие в психотерапевтичната практика. С цел задълбочаване на нейното разбиране и практическо 

приложение, екип от британски изследователи провежда международно проучване на екзистенциално 

практикуващи психотерапевти с молба да идентифицират авторите и текстове, с най-силно влияние 

върху терапевтичната им практика (Correia, Cooper,  Berdondini, 2015). Според 1085 практикуващи взели 

участие в проучването, от 48 страни по света, водещите автори в полето на екзистенциалната парадигма 

са Виктор Франкъл, Ървин Ялом, Ернесто Спинели, Еми Ван Дюрзен, Алфрид Ленгле и Роло Мей. В 

същото изследване са изведени и най-значимите текстове, и те са: «Човекът в търсене на смисъл» на 

Виктор Франкъл,  «Екзистенциална психотерапия“ на Ървин Ялом, „Практикуване на екзистенциална 

психотерапия“ на Ернесто Спинели, „Лекарят и душата“ на Виктор Франкъл, “Всекидневни мистерии“ 

на Еми Ван Дюрзен. Резултатите от това изследване дават представа за ролята и значението на 

екзистенциалната традиция в съвременната психотерапевтична практика.  

Като водещ автор, и с най-голямо влияние сред екзистенциално практикуващите се сочи Викор 

Франкъл. Отреденото място не е просто проява на професионално пристрастие, а е обективна оценка на 

неговия принос в развитието на екзистенциалната терапия в Европа и по света.  

В края на 20-те години на миналия век, Франкъл създава нов подход в психотерапията, 

определян като «центрирана върху смисъла терапия» (Ленгле, Ал., 2016)  или «терапия чрез смисъл», и 

наречен от него Логотерапия (от гръцки: λόγος – слово, учение, дума, смисъл), а по-късно и 

екзистенциален анализ. Логотерапията на Виктор Франкъл е известна още като „Третата виенска школа в 

психотерапията“. Причината за това не е само фактът, че тя е създадена в люлката на психотерапията – 
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Виена, а в това че по своята значимост и влияние с право се нарежда до великите си виенски 

предшественици – школите на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер. Нещо повече, с раждането на третата 

психотерапевтична школа, австрийската столица вече се свързва не само с възникването и  развитието на 

психоанализата. Тя става знакова за появата и утвърждаването на новата за времето си парадигма в 

психотерапията – екзистенциалната.  

Изграждането и развитието на цялостната концепция на логотерапията са силно обвързани както 

с развитието на философската школа на екзистенциализма, така и с личната история и професионални 

търсения на човека и учения Виктор Франкъл. 

Интересите на младия Франкъл към въпросите на човешкото съществуване, го насочват към 

психиатрията и психотерапията още докато следва във Виенската медицинска академия през 20-те 

години на миналия век. В ранните години на оформяне на професионалния му светоглед, той е силно 

повлиян от Зигмунд Фройд, с когото има кореспонденция, довела до публикуване на първата му научна 

статия в Международното списание по психоанализа. Воден от схващането си, че  интелектуалните, 

философски и духовни търсения на хората отразяват фундаменталната им потребност от смисъл и 

ценности, Франкъл постепенно се дистанцира от психоанализата. Той става част от «антропологичното 

крило»  на обществото по индивидуална психология на Алфред Адлер, където под влиянието на Освалд  

Шварц и Рудолф Алерс задълбочава интереса си към духовното. Опитите на Франкъл за реформиране на 

индивидуалната психология, чрез развитието на философско-антропологична основа водят до 

официалното му отстраняване през 1927 г, поради «неортодоксални възгледи». Така «стъпвайки» върху 

двете големи школи в областта на психотерапията – психоанализата и индивидуалната психология, 

Франкъл «поглежда» отвъд тях и започва да развива своите идеи за «височинната психология». 

Логотерапията възниква от идейния сблъсък между търсещия отговори за същността на човешкото битие 

Франкъл и доминиращия по това време редукционизъм в медицината и психиатрията.  

По думите на неговия ученик Алфрид Ленгле (Ленгле, Ал., 2016 ), първоначално Франкъл, 

разработва теория, с която да се преодолее „псевдонаучният подход, който се опитва от психичния 

произход на един акт да изведе заключение за валидността или невалидността на духовното му 

съдържание“ (психологизъм) (Франкъл, В., 2018: 31). Противопоставяйки се на нихилистичното и 

редукциониско разбиране на човека, като „нищо друго освен“, и на обяснението на духовното, 

свеждайки го до сублимирани феномени, чрез своите научни търсения Франкъл се стреми и към ре-

хуманизация на психотерапията. Той изгражда логотерапията по-скоро като метод, който да допълва 

психотерапията на 30-те години, а не като самостоятелно направление. Идеята за логотерапията и 

екзистенциалния анализ, се заражда още през следващите дипломирането му години,  когато работи като 

консултант, психиатър и невролог в организирана от него служба за консултация за младежи, и във 

виенските лечебни заведение. Силният социален ангажимент и работата му като младежки консултант, 

позволяват на младия Франкъл да провери емпирично подхода, който разработва. Централни концепции 

на логотерапията и теорията за мотивацията намират своето практическо потвърждение още в този 

период. В своя публикация от  1933 г. под заглавие „Икономическата криза и психическият живот от 

гледна точка на младежкия съветник.“, Франкъл насочва вниманието си към проблема за житейското 

страдание на психично здравите хора и обсъжда нуждата от смисъл и цел в живота, като базисна 

потребност на младите, наред с нуждата им от работа и препитание. Разсъждавайки върху причините за 

душевните страдания, сред които откроява и «дефицит на съзнанието за смисъл», Франкъл допълва към 

терапевтичните цели работа със способността на човек да понася страданието. Въз основа на 

консултативния си и терапевтичен опит, младият специализант за първи път коментира темите за 

ноогенната невроза като духовно, а не психологически обусловено страдание. Свободата на човешкия 

дух да избира, да решава самостоятелно, и да заема позиция по отношение на случващото се е изведена 

от него като важен  и ефективен клиничен фактор, който заедно с психиатричните и психотерапевтични 

мерки, може да допринесе за възвръщането на целостта на личността и нейното излекуване. Това се 

случва не по пътя на «криворазбрано демократизиране на терапията» (Франкъл, В., 2011a: 26), а чрез 

следването на целта на логотерапията – помощ в събуждане «волята за смисъл» през свободата и 

отговорността.  

След 1941 г., концептуалният модел и терапевтична методология на логотерапията получава 

трагично потвърждение през преживяното от Виктор Франкъл в нацистките концентрационни  лагери. 

Франкъл пише завършен ръкопис с идеи за нова (или различна) психотерапия  „Грижа на лекаря за 

душата“ малко преди да бъде депортиран заедно със семейството си и първата си съпруга в 

„Терезиенщат“ през 1942 г. Ръкописът е загубен и възстановен след освобождаването му през 1945 г. , 

след четири лагера на смъртта, загуба на всички близки хора и тежки моменти на крайно отчаяние. 

Преживяванията му в лагерите на смъртта затвърждават неговото убеждение, че животът може да има 

смисъл дори при най-тежките обстоятелства и че мотивацията за живот идва от намирането на този 

смисъл.  
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  С философско-антропологичния си подход Виктор Франкъл надгражда психоанализата и 

индивидуалната психология в психотерапевтичното изследване на човека, като към «волята за 

удоволствие» и «волята за власт», добавя «волята за смисъл». Според него човешкият стремеж към 

осмислен живот е същинското и автентичното в човека, и негова първична мотивация. Логотерапията не 

отговаря абстрактно на въпроса какъв е смисълът на живота, нито дава готови рецепта за смисъл, а се 

опитва да помогне на човека да открие потенциални смисли, и да поеме отговорност за своя собствен 

живот (Франкъл, 2019: 226). Това се случва тогава, когато човекът бива предизвикан да отговаря лично 

на «питането на Битието». Търсенето на тези отговори поражда вътрешно напрежение, което 

Логотерапията, за разлика от психоанализата, не разглежда като патологичен феномен, а като човешко 

постижение и признак за психично здраве. Според Франкъл смисълът може да бъде постигнат, не чрез 

обикновен отговор, а в специфичния „човешки Отговор“, произтичащ от уникалността и конкретната 

жизнена ситуация на индивида.  Това е отговор чрез действието, постъпките, достигането на целите, чрез 

преживяването на ценностна връзка с нещо или някой, и чрез отношението към неизбежното страдание. 

Виктор Франкъл пише 30 книги, изнася лекции в 209 университета по целия свят и получава 29 

почетни степени от университети на пет континента. Логотерапията е призната за една от 

научнообоснованите школи по психотерапия от Американското медицинско дружество, Американската 

психиатрична асоциация и Американската психологическа асоциация. Повече от 1700 емпирични и 

теоретични доклади са публикувани за логотерапията и над 59 верифициращи инструмента, разработени 

по темата.  

Подходът на Виктор Франкъл и неговият терапевтичен потенциал са обект и на критики. През 

1961г. идеите му са оспорени от основателя на екзистенциалното движение в САЩ  Роло Мей, който 

вижда в логотерапията възможности за проява на авторитаризъм и намаляване на отговорността на 

пациента при намирането на решения на проблемите. В отговор на неговото опасение, Франкъл заявява, 

че логотерапията всъщност възпитава пациента да поеме отговорност и го прави участник, а не 

потребител на процеса на терапия. Макар от експертна позиция и директивно, логотерапевтът 

концентрира усилията си в съпровождане на клиента през субективните му преживяване към 

себеразбиране, и откриване на потенциалните възможности на неговата уникална жизнена ситуация. 

Логотерапевтичният подход е повече интроспективен, отколкото ретроспективен, фокусиран върху 

бъдещето и смисъла, той има за цел да научи клиента да живее продуктивно в настоящето и да гради 

своето бъдеще. 

Изследването на процеса на реализация на дълбинния стремеж на човека към по-висш смисъл на 

съществуването продължава и след Логотерапията през 40-те години на миналия век. В наши дни 

подходът на Франкъл намира своето концептуално разширяване чрез работата на Обществото за 

логотерапия и екзистенциален анализ във Виена (GLE-International), което утвърждава Логотерапията 

като самостоятелно направление в психотерапията. Съществен принос за методическото развитие на 

екзистенциалния подход в Европа има един от учениците на Виктор Франкъл, водещият представител на 

GLE-International д-р Алфрид Ленгле. Той дава нов и действен облик на Екзистенциалния анализ. 

Основавайки се на базисния за Логотерапията процес на търсене на смисъл, д-р Ленгле  формулира 

четири основни за съществуването теми, които са и фундаментални  движещи сили на човека. Днес 

разработената от него форма на екзистенциален анализ се счита за независимо психотерапевтично 

направление и е приета от другите школи, което се потвърждава от цитираното по-горе изследване. В 

него, Алфрид Ленгле е сред първите шест най-влиятелни автори в екзистенциалното направление на 

психотерапията, въпреки че разработките му са основно на немски език.  

Настоящето изследване на екзистенциалната парадигма и нейното развитие, знаково свързани с 

Третата виенска школа в психотерапията не претендира за изчерпателност. То е насочено към 

проучването на теоретичните и методологични потенциали на подхода, в контекста на нуждите, 

заявявани от търсещите помощ. Зад широк кръг от теми в консултативната практика, като успеха, 

преживяван като постигнат, но не и като значим факт за жизнения проект, усещането за непълно или 

липсващо вътрешно себеосъществяване, нарастваща липса на смисъл и други, иманентно присъстват 

екзистенциалните питания. Теоретичното ни проучване дава надежда за това, че достиженията на 

екзистенциалната парадигма, използвани теоретично обосновано, могат да способстват за развитието на  

един по-широк консултативен подход, отчитащ сферата на нооса. Екзистенциалната психотерапия има 

потенциал да увеличи и задълбочи гносеологичните рамки на различните школи в психотерапията, като 

предостави възможен контекстуален топус на плуралистична парадигмална «среща» за по-доброто 

разбиране на принципите на всеобхватност на това, какво е да бъдеш човек. 
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РЕЗЮМЕ. Литературият преглед показва, че съществуват малко данни, 

анализиращи връзката между развитието на говорния праксис (говорните моторни, двигателни 

програми), съпътстващ готовността за адекватна артикулация и развитието на езика, овладяването 

на смисловата кодова система при децата. В момента за означаване на първичната езикова патология 

е приет термина специфично езиково нарушение. От своя страна пък нарушенията в развитието на 

говорния праксис се асоциират с друга диагноза, т.н. детска говорна апраксия. Настоящото изследване 

изяснява възникването, развитието и взаимовръзките между двата термина и съдържанието, което 

се влага в тях.  
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ABSTRACT. The literature review shows that there is little data analyzing the relation 

between the development of speech praxis, accompanying readiness for adequate articulation and language 

development – the mastering of the coding system in children. Currently, the term Specific Language Impairment 

(SLI) has been adopted to refer to primary language pathology. In turn, disorders in the development of speech 

praxis (motor articulation skills) are associated with another diagnosis, the so-called Childhood Apraxia of 

Speech (САS).This study clarifies the emergence, development and relation between the two terms and their 

meaning.  
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Увод 

 Нарушенията в развитието на устната реч (говоримия език) при децата представляват една от 

най-късно развилите се области в съвременната логопедия, извор на дискусии и непрекъснато 

обновяваща се информация. В описанието и проучването на нарушенията на говоримия език (устна реч) 

съществуват две самостоятелни направления: клинично и лингвистично (Василева 2008, Георгиева 

1996а, 1996б, 2000, Ценова2003, 2008). Това води до терминологично разнообразие при означаването 

както в световен мащаб, така и по отношение на логопедичната теория и практика в България. Основите 

на клиничното направление произтичат от така наречения медицински теоретичен модел, който оказва 

трайно влияние не само върху логопедията, а и върху други науки (специална педагогика, психология) и 

е господстващ в анализа и диагностиката на нарушенията на устната реч до 60-те години на 20 век. 

Лингвистичното направление представлява качествено нов подход към комуникативните нарушения и се 

оформя на базата на идеи, свързани със социални обществени движения. Отношение обаче към 

терминологичното натрупване има и класическата дезюнкция език – говор, направена в трудовете на 

Фердинанд де Сосюр. Разграничаването между езиковата, символна страна и моторното говорно 

реализиране се отнася към теорията, но изключително пряко засяга терапевтичните  практики в 

логопедията. Доказателство за това е възникването и развитието на два основни взаимновлияещи си 

термина в областта на нарушенията на устната реч у децата – детска говорна апраксия и специфично 

езиково нарушение.  

 

Хронология на концепциите в областта 

 През 1981 год.  Леонард конструира и въвежда термина Specific Language Impairment с 

абревиатура SLI, който се превръща в един от най-използваните както в научната литература, така и в 

практиката (Leonard, 2000). Терминът специфично езиково нарушение е част от лингвистично - 

поведенческия модел и в този смисъл описателната формулировка отразява новите научни позиции, 

установени през втората половина на ХХ век. Позиции, които изместват вниманието от медицинския 

модел, където един от основните акценти е причинно-следствената посока на изследователското 

разсъждение.  В българската логопедия названието навлиза след политическите промени от 1989 год. 

Преведен като специфично езиково нарушение – СЕН, терминът започва постепенно да се утвърждава, 

като този процес продължава и до настоящия момент. Ценова (2009) дава следното определение : 

„Специфичните езикови нарушения са нехомогенни, първични нарушения на говоримия език, простиращи 

се върху отделните му компоненти и в двете му дименсии (генериране и разбиране на вербална 

информация) с трудно доказуем органичен произход.“ 

 Авторката уточнява, че понятието „специфично” описвапървични и частични нарушения на 

развитието с недобре изяснена етиология, чиято природа не може да се обясни с действието на конкретен 

вредностен фактор върху мозъчните структури.  

Важен момент в позицията на Леонард е това, че нозологичната единица специфично езиково 

нарушение изключва групите деца с дефицити в невербалната интелигентност, слуха и оралните моторни 

умения (Leonard, 2000). 

От хронологична гледна точка явлението апраксия е регистрирано рано като част от изучаването 

на езиковата и говорна патология при възрастни в границите на невропсихологията. На старогръцкия 

език праксис означава занимание, дейност, работа, а апраксия - липса на действие, бездействие. 

Понятието е въведено като термин в науката от Щайнтал през 1871 год. Праксис, това е висша корова 

функция за придобити чрез обучение сложни автоматизирани двигателни умения и навици. 

Практическата дейност на човека, чрез която той реализира знанията и уменията си (Ценова, 2009). 

Загубата на тази способност бива означавана като апраксия.  Как обаче с термин, принадлежащ на 

придобитата патология да се опише нарушение на развитието при децата (Hall,Jordan,Robin 1993)? 

Преносът на понятието е направен по аналогия, чрез наблюдения върху симптоматиката, която се е 

проявявала като подобна.  

Първоначално формулирано през 1972 год. от Морли (Morley, 1972) и нейния екип понятието 

детска говорна апраксия претърпява много трансформации, терминологични и сътветно съдържателни. 

Включително и към момента съществуват автори, които не приемат детската говорна апраксия за 

самостоятелно нарушение. Не се отрича съществуването на изведените от Морли симптоми, с които 

диагнозата се свързва, но има научни среди, споделящи схващането, че въпросните симптоми трябва да 

бъдат естествено причислени към общия симптомокомплекс на специфичните eзикови нарушения на 

развитието в техния експресивен аспект (Charon &MacLeode, 2010).  

 В хронологичен план важен е фактът, че при внимателен преглед на две от ранните 

патолингвистични класификации, на Рапен и Ален през 1987 година и на Уедърби през 1985 година, се 

забелязва, че сред формите на специфичен езиков дефицит е отделена и говорната апраксия на 

развитието, по-късно наречена вербална диспраксия от Арам (Crary, 1993). 
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 В историко-хронологичен план това е първото „засичане” между концепциите детска говорна 

апраксия и специфично езиково нарушение.  

 В световен мащаб съществуват и други различия от теоретично естество, изразяващи се в 

огромното количество термини за описание на говорната апраксия при децата. Във връзка с това се 

явяват и противоречия в характеристиките на клиничната картина, които се отразяват объркващо при 

адекватното терапевтиране и диагностициране на нарушението. Неяснотата на клиничната картина има 

връзка с базисната дискусия в областта - дали явлението детска говорна апраксия е основно говорно 

нарушение по същността си, което включва в клиничната си картина определени езикови компоненти, 

или е преимуществено езиково нарушение с праксисни (моторни) характеристики. Според Шарони 

Mаклеод   цялостно се оформят три школи (Charon&MacLeode, 2010): 

- приемаща диагнозата детска говорна апраксия  като валидна; 

- определяща детската говорна апраксия  като нарушение, което възниква на базата на моторен 

проблем; 

-определяща детската говорна апраксия като нарушение, което възниква на базата на езиков 

проблем; 

 Според Ценова (2009, 2017), ако се признае детската говорна апраксия за самостоятелна единица 

задължително става и извършването на диференциална диагностика за разграничаване от специфичното 

езиково нарушение.  Двата синдрома имат сходна изява, защото и при единия, и при другия съществуват 

както езикови, така и артикулационни симптоми. Според авторката теоретичнопри говорната апраксия 

водещо е засегнато равнището на речевия праксис, а ограниченията в развитието на праксиса водят до 

езиков дефицит. При специфичните езикови нарушения пък основно е засегнато висшето езиково –

познавателно ниво и оттук вече следват праксисните затруднения. Колкото и сложно да изглежда да се 

стигне до първопричината, важно е да се опита, защотоот това зависи каква водеща стратегия за 

логопедична интервенция ще се избере. Ценова обобщава, че ключова роля в диференциалната 

диагностика е състоянието на праксиса. Диагнозата следва да бъде детска говорна апраксия, ако се 

установят преимуществено дефицити във функционирането на речевия праксис. Съответно се 

прилагаинтензивна праксисна и артикулационна терапия в съчетание с езикова. Но ако праксисните 

дефицити са минимални - диагнозата следва да бъде специфично езиково нарушение и да се приложи 

езикова терапия в съчетание с артикулационна.   

 Вече беше споменато, че съществуват множество термини, с които нарушението се свързва- 

детска говорна апраксия (childhood apraxia of speech), говорна апраксия на развитието (developmental 

apraxia of speech), артикулационна апраксия/диспраксия  на развитието (developmental articulatory 

apraxia/dyspraxia of speech), вербална апраксия/диспраксия на развитието (developmental verbal 

apraxia/dyspraxia) (Симонска,  2011; Бояджиева-Делева, 2016а). Освен изброените съществуват и други 

термини, които не се припокриват напълно с основното състояние, а се явяват придружаващи 

клиничната картина като например орална апраксия/диспраксия (oral apraxia/dyspraxia), орофациална 

апраксия/диспраксия (orofacial apraxia/dyspraxia) и подобното устненолицева диспраксия, преведено 

буквално от френското „ladyspraxiеbucco faciale”. Освен посочените съществуват и други 

терминологични варианти. Според Шарон и Маклеод вербалната диспраксия е свързана с тези 

състояния, но тя се отнася пряко към движенията, необходими за говор, а те от своя странасе отнасят към 

двигателната дейност на орално-лицевите зони. Вследствие на това, понякога вербалната диспраксия 

бива придружавана от устненолицевата диспраксия (Charon & MacLeode 2010). 

  В началото на 1979 година Арампубликува серия от изследвания, които измерват различни 

аспекти от така наречената от нея вербална апраксия на развитието (детска говорна апраксия). Според 

авторката разглежданото нарушение е обвързано с много компоненти от експресивната граматика. 

Предлага се терминът детска говорна апраксия да се замени с вербална диспраксия на развитието, с 

оглед да бъдат включени и лингвистичните компоненти, които излизат на преден план, тъй като 

артикулационните и езиковите нарушения не просто съществуват паралелно, но даже произлизат от един 

и същ общ срив в подбора и последователността както на езикови, така и на артикулационни елементи 

Crary, 1993). Диагностичните характеристикиса следните: 

- Децата демонстрират разлики между волевата и неволевата употреба на говорните органи; 

- Тяхното разстройство се проявява с едно от двете или в последователността  между 

фонологичните и артикулационните движения; типично се изразява в трудности при повторения на 

многосрични думи или пр. „ПУ-ТУ-КУ” ; 

- Те имат по същество нормални (ако интелектуалната възраст е нормална) способности за 

езиково разбиране, но са нарушени лексикалното и синтактичното формулиране; 

- На определени нива проявяват затруднения на способността за учене, по-специално при четене, 

спелуване и изразяване чрез писане; 

- Състоянието им се подобрява бавно и често е високо резистентно на терапиите, прилагани при 

другите артикулационни нарушения; 
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- Налице са някои неврологични симптоми, включително трудности в грубата и фината моторика 

и координация, но въпреки това неврологичната симптоматика обикновено не е концентрирана; 

-  Макар и невинаги, но често се наблюдава и придружаваща орална апраксия; 

- Не показват предпочитание за  водеща ръка, т.е. налице е амбидекстрия; 

- Признаците се наблюдават най-често при момчета; 

- Обикновено в семейството има фамилна обремененост по отношение на говора, езика и 

проблеми с ученето и научаването (Crary, 1993: 25). 

 Тук за първи път можем да видим сред характеристиките тази, свързана с последователността 

(sequencing) на движенията, стояща и до ден днешен като диагностичен критерий. Може дасе каже, че 

изведените лингвистични характеристики са обвързани идейно с концепциите на лингвистично-

поведенческия модел, който по това време набира популярност. Поради това изводите не са 

съсредоточени върху причинно-следствените и неврологичните компоненти, а по-скоро имат за цел да 

дефинират проявите на нарушението в тяхната сложност.  Според Крери позицията на Арам е обновяващ 

момент за разбиранията в набелязаната област (Crary, 1993). В изброените характеристики можем ясно 

да видим „наслагването” между чисто говорни (артикулация) и езикови параметри (фонология, 

синтаксис). Също е направен опит за уточняване на взаимовръзките и постигане на логични „мостове” 

между езиковите нива и говорните параметри. По отношение на логопедията чрез изследванията на Арам 

се заражда качествено ново нарушение, което се простира едновременно върху говорни и езикови 

параметри. Тази концепция стои твърдо и от гледна точка на съвременността.   

  

Кои са говорните и кои езиковите параметри на нарушението?  

Диагностичните протоколи за иденификация на вербалната диспраксия на развитието /детската 

говорна апраксия обикновено са фокусирани около изключващите и артикулационно-моторните аспекти.  

Те включват липса на органична симптоматика, липса на мускулна слабост, слухът и интелектът са в 

границите на нормата, рецептивният език също (Velleman, Strand, 1994). Основно място в тази област 

заемат артикулационните грешки (Ценова, 2009). Според Странди Уелеман най-пряко свързаните с 

диагнозата характеристики могат да бъдат систематизирани така:  

- Постоянни говорни затруднения и/или неразбираемост (нечленоразделност), включващи 

грешки в артикулирането на гласните, бедна или намалена продукция на съгласните, увеличаване броя 

на грешките с усложняване на изказването, едновременно се грешат по две и по три фонемни 

характеристики ; 

- Непостоянни грешки с някакво ниво на осъзнаване, когато се появят; 

- Затруднения в последователността (редуването) на фонемите, особено при задачи, свързани с 

диадохокинеза; 

- Налучкване (groping), беззвучно нагласяване на позите на звуковете (posturing) и затруднения 

при изпълнението на волевите орални движения; 

- Грешки в темпа (inconsistent timing; може да се преведе и като темпо-ритмична 

непоследователност) и липса на контрол над назалността и прозодиката.   

 Авторите добавят и бавния прогрес при терапията, характеристика, известнаот изследванията на 

Морли,трудната идентификация на нарушението и поставянето на точната диагноза от специалиста, 

както и артикулационните пролонгации, разделянето на срички, увеличаване на дължината на 

изреченията. Уелемани Странд правят сравнение, като казват, че затрудненията във волевите движения с 

цел говор се проявяват при възрастни с придобита апраксия (Velleman,Strand, 1994). При този тип 

пациенти продукцията се подобрява, когато се произнасят научени наизуст автоматизирани редици. И в 

този смисъл при децата с апраксия говорната продукция, натоварена с по-малко смисъл, по-иконична, се 

произнася по-добре в сравнение със спонтанния говор. Като пример за такъв тип „по-иконични” 

вербализации са дадени имитацията на шумове от околната среда (би-бип; бау-бау), отговори, чрез които 

детето изразява емоции, примерно „ оу”; „ух” , както и научени наизуст песнички и стихчета. Според 

наблюденията на авторките при децата може случайно да се прояви и чисто произношение, което обаче 

не може да бъде повторено при молба. Ситуацията изглежда така, сякаш детето отказва да произнася 

думи, въпреки че в определен момент е демонстрирало добри възможности за това. Според 

Ценова„удължаванията и повторенията на звукове, беззвучното търсене на позите, необходими за 

артикулиране на даден звук и грешните резултати от търсенето, прекъсват говорния поток. Вследствие 

на това се появяват паузи както в имитационната, така и в спонтанната реч, които са един от признаците 

за нарушена прозодика ... Тук прозодичните разстройства не са причинени от елементарни неврологични 

нарушения. По-бавният темп и паузациите влошават качествата на речта, но позволяват на децата да 

програмират и съгласуват по-добре движенията на говорния апарат.“  (Ценова, 2009: 134 -135). 

По отношение на лингвистичните аспекти на нарушениетоУелемансъщо е категорична. Според 

нея типичен симптом е значително по-високотониво на рецептивния език спрямо експресивния.Ако се 
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установи, че не е така, следва на детето да се постави друга диагноза, пр. специфично езиково нарушение 

(Velleman,  2003). 

 

 

Заключение 

 Исторически погледнато концепцията за говорната апраксия в детска възраст отразява една част 

от първите опити за обяснение и описание на патологията в усвояването на езика и говора от децата. 

Понятието говорна апраксия естествено е част от клиничния подход. Ако не се търсят причино-

следствените връзки (в случая към висшите корови функции) и остане само лингвистичната изява на 

нарушението, тогава то просто „изчезва”. Отпадне ли първоначалното наименование апраксия, 

същността на разстройството отпада от гледната точка на специалиста. Остават чисто езиковите прояви 

като например затруднения във фонологичното програмиране, отразяващи се на експресивно ниво, които 

обвързват клиничната картина и диагнозата с езиковото развитие на детето. Вследствие нарушението 

контаминира и неговата симптоматика изцяло преминава къмтази на специфичното езиково нарушение.   
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РЕЗЮМЕ. В доклада се изследват вътрешните работни модели на привързаността 

в теорията на Джон Боулби, представени са базови теоретични концепции за развитие в 

психоанализата на Зигмунд Фройд. Психологията на Егото и теоретиците на обектните отношения 

са представени в посоката на развитие на теоретичните концепции, които водят до създаването на 

Британската школа на обектните отношения. Теоретиците на обектните отношения в рамките на 

Его-психологията се обединяват около акцента за значимостта на обкръжението. Това са теоретични 

концепции, които възприема Боулби, тръгвайки към своята теория за важността на най-близкото 

обкръжение в ранното детско развитие.  

Централно място заема теорията за привързаността на Джон Боулби, който разширява 

теорията на обектните отношения, чрез изследване на въздействията, които има отделянето на 

детето от майката в ранна възраст върху психичното му развитие. В настоящия доклад е 

представено изследване на невробиологията на несигурната привързаност. Разглеждайте теорията на 

привързаността и изследванията, доказващи разстройствата на привързаността, е постулирана 

потребност от непосредствена фигура на привързаност в ранното детско развитие с цел интервенция 

и превенция.  

Акцент е поставен и върху основните моменти в концепцията на Доналд Уиникът за важността 

на играта.  Подчертава се постулатът на Уиникът, че мястото на творческата игра е в 

потенциалното пространство между майката и бебето. В играта и единствено там детето или 

възрастният могат да проявяват своята креативност, използвайки цялостната си личност. 

Творческата нагласа, а не тоталното подчинение на човека на реалността създават смисъла на 

живота. Именно в междинното пространство на преходните явления и играта детето има 

възможност да твори, манипулирайки предмети от външната реалност в служба на вътрешни 

психични модели. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Привързаност;  ранно детско развитие;  психоанализа;  игра. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg
mailto:emiliakardzhilova@gmail.com


  

 

 

178 

 

 

THE CHILD, THE FAMILY, AND THEIR SOCIAL ENVIRONMENT 

 

COLLECTED  PAPERS OF THE NATIONAL SCHOOL FOR DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG 

RESEARCHERS IN SOCIAL SCIENCES 

Social processes as a challenge to the individual and the communities  

ISSN 2683-0868 (Online) 

Vol. 1, June 2020, 177-188 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf; E-mail: skola-iphs@abv.bg 

 

 

 

 

 

EXPLORATIONS OF THE INTERNAL 

WORKING MODELS OF 

ATTACHMENT IN EARLY 

CHILDHOOD DEVELOPMENT 

 
Emilia KARDZHILOVA 
 
Bulgaria, Sofia 1202, 82 Dunav St. 
 

E-mail: emiliakardzhilova@gmail.com 
 

ABSTRACT.  Internal working models in John Bowlby's theory of attachment along with 

Freud’s basic theoretical concepts of development are examined. Ego psychology and theoretical concepts of 

object relations paving the way to setting up the British School of Object Relations are outlined as well. In the 

context of Ego psychology, the notion of environmental significance is established to be the linchpin shared by 

object relationships exponents.  

Bowlby’s insights of the importance immediate surroundings have in early childhood development are 

perceived to be based on the theoretical concepts described.  His attachment theory ensues from his research on 

child-from-mother separation at a very early age and separation impact on child’s mental development, thus 

advancing further the object relations theory.  

This report presents a study of the neuropathology of insecure attachment. Considering the attachment 

theory and studies confirming attachment disorders, the need of a primary attachment figure in early childhood 

is postulated as a must. This has a direct bearing on intervention and preventive approaches. 
Studied is also Winnicott’s concept of the importance of play for children. It is affirmed that playing takes 

place in the baby/mother-figure potential space. Furthermore, it is asserted that during playing and only then, 

the child or the adult can express creativity using the overall personality. Creative attitude rather than total 

submission to reality gives meaning to life. Creativity dwells in the area of transitional objects and play where a 

child may manipulate objects from reality at the service of internal mental models. 
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Теоретични основи, предшестващи теорията за привързаността 

Един от най-известните научни акценти върху ранното детство и важността му за развитието на 

човека поставят Зигмунд Фройд - създателят на психоанализата и неговите последователи (Palombo et al., 

2009). В началото на своята кариера Фройд изследва различни случаи на хистерия и невроза, и така 

достига до ранно-детските преживявания на своите пациенти, за които смята, че са оставили дълбок 

отпечатък върху психичното им функциониране  (Huprick,  2009). Основоположникът на психоанализата 

оставя сериозно научно наследство на своите приемници, най-важните теории от което са: нагонната 

теория, теорията за тревожността, топографската теория, структурната теория, теорията за Едиповия 

комплекс (Фройд, 1990; 1991а; 1991б; 1991в; 1992а; 1992б; 1993а; 1993б; 1993в; 1993г; 1996; 1997).  

Всяка една от тях е повлияла по свой начин по-нататъшното развитие в психоаналитичното учение, но 

като цяло стремежът на неговите последователи е да се възприеме и гледната точка на 

взаимоотношението с другия, на средата или културата в процеса на израстване. Първоначално 

критикувана за своя почти  “биологизаторски” подход, в по-нататъшните развития теорията на Зигмунд 

Фройд е възприемана и дообогатявана към отчитане ролята на взаимодействията, и на обектните 

отношения за психичното функциониране на индивида (Бренър, 1993). 

Наред с психологията на нагоните (Фройд, 1990; 1991а; 1991б; 1991в; 1992б; 1993б), Зигмунд 

Фройд постулира три структури на психичния апарат (Фройд, 1992б: стр.159)  - Ид, Его и Супер-Его. 

Динамиката на психичния живот е свързана с вътрешните конфликти, разчленени върху динамичен и 

функционален признак. Тези функционално и структурно разделени части се наричат Ид, Его и Супер-

Его. Ид е представено от нагоните и е изцяло несъзнавано. Егото се опира на функциите, свързващи 

индивида с околната среда. Супер-Егото обхваща моралните ценности и идеали, към които се стремим. В 

него се включват съвестта и Его-идеалът. В ревизията на теорията за тревожността, Зигмунд Фройд 

връща значението на външния свят и адаптацията към него за психоаналитичната теория. В изследване 

върху причините за тревожността Зигмунд Фройд показва значението на връзката между детето и 

неговата майка. Между многото ситуации на заплаха, основно значение придобива заплахата от 

раздялата с майката, която се грижи за детето. В психоанализата това се обозначава като загуба на 

любим обект. Ако детето не получи любов и грижа, тази ситуация се превръща в източник на 

тревожност. 

Ана Фройд, опирайки се на изследванията на своя баща за тревожността и структурната теория, 

полага основите на съвременната психология на Егото като систематизира защитните механизми 

(Фройд, А. 2000). Наред с това тя полага основите на детската психоанализа, чрез основаните на 

психоанализата наблюдения и изследвания на детското поведение и развитие. 

Последователите на Зигмунд Фройд се разделят в различни направления, като основната 

разделителна черта става теорията на нагоните (Атанасов, 2009: 165). Основният въпрос е доколко 

конфликтът между нагоните и защитите е обяснителен модел, или въздействието на обкръжението и 

обектните отношения предоставят обяснителния модел на психичния живот. Теорията на Фройд 

постулира, че човешкото същество е мотивирано от сексуални и агресивни нагони. Тези нагони са 

биологично заложени, вродени. Те не се формират в опита. Британската теория на обектните отношения 

акцентира върху психологичното значение на интернализираните отношения с обкръжаващите. В 

допълнение и противовес на теорията на Фройд, британските психоаналитици поставят акцент върху 

обкръжението на индивида, а не върху вътрешните му нагони. 

Теорията на обектните отношения е психодинамична теория, като част от психоаналитичната 

теория, която обяснява динамичните процеси на развитието на психиката като израстваща в отношенията 

между реалните други в обкръжаващата среда. "Обектите" в името на теорията тук се свързват с 

реалните други в света на човека, както и с интернализираните образи на другите. Обектните отношения 

са оформени първоначално от ранните взаимодействия с родителите, тоест първите хора, които отдават 

грижата. Тези ранни модели могат да бъдат променени в опита, но често продължават да упражняват 

влияние през целия живот. Терминът "обектни отношения" е формално създаден от Роналд Феърбърн 

през 1952г., но посоката на мислене се свързва с активността във формирането на психоанализата от 

1917г. нататък. Теорията на обектните отношения е новаторски разработвана през 40-те и 50-те от 

британските психолози Роналд Феърбърн, Мелани Клайн, Доналд Уиникът и други. 

Обектите като даденост са схващани в детската психика чрез техните функции и се обозначават 

с психоаналитичното понятие "частични обекти". Гърдата, която храни гладното бебе е "добрата гърда". 

Бебе, което не намира гърдата е в преживяване на "лошата гърда". Чрез повторяемо преживяване, 

вътрешните обекти се формират от модели, изплуващи в едно субективно преживяване на грижата от 

страна на обкръжаващата среда. Имената на Мелани Клайн, Доналд Уиникът, Джон Боулби се свързват с 

британската школа на обектните отношения. Подръжниците на теорията разискват, че личността 

произлиза от матрицата на ранни формиращи отношения с родители и други близки или обгрижващи 

фигури. Философски психоанализата на отношенията е близък съюзник на теорията за социалния 

конструктивизъм. 
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Джон Боулби (Bowlby, 1946) е английски психоаналитик и психиатър, известен с работата си 

върху вредата от лишаване на детето от майчини грижи върху развитието и психиката. Боулби е световно 

известен с формулирането на теорията за привързаността, като начин за концептуализиране на връзката 

на детето с майката. Боулби избира реакциите на много малки деца на кратки и дълги раздели от 

родителите като фокус на своите изследвания (Bowlby, 1946, 1969, 1973, 1980, 1988) . 

Теоретиците на обектните отношения акцентират върху средата в противовес на вътрешните 

конфликти, за възникването на патология. Джон Боулби, създателят на теорията на привързаността 

постулира като неподлежащ на съмнение факт, че първото обектно отношение на детето – връзката с 

неговата майка, се характеризира с поведение на привързаност (Bowlby, 1969). Това поведение на 

привързаност може да се наблюдава отчетливо от края на първата година, и се състои от различни типове 

реакции, които се проявяват отделно първоначално. В нормалния процес на развитие, съставните 

инстинктивни реакции се интегрират, насочват се към майката, и формират базата на поведението на 

привързаност. Поведението на привързаност е да поддържа определени степени на близост или 

комуникация с фигурата на привързване. От психотерапевтична гледна точка теорията на 

привързаността представлява интерес за проучвания, във връзка с доказаното възникване на личностови 

разстройства с дисфункции в привързаността.  

Общата гледна точка на всички тези теории, е че психичното развитие започва още след 

раждането и че в първите месеци от живота се изграждат психични структури, които образуват най-

дълбокото ядро на личността (Лапланш, Поанталис, 2009). Тези структури се формират под 

непосредственото въздействие на „обекта”, на най-близкото обкръжение. Като не подценяваме ролята на 

генетичните фактори /върху които не можем да оказваме влияние/ за индивидуалното развитие, в 

настоящия доклад се прави опит за обосноваване на ролята на най-близкото обкръжение и обектни 

отношения за развитието на индивида в норма и патология. Чрез създаване на благоприятна среда за 

израстване и развитие в непосредственото обкръжение, можем да подпомогнем развитието и да 

предотвратим възникването на някои разстройства. Една от възможните форми в тази насока е 

създаването на среда, в която детето да бъде подтиквано към целенасочена игра, за да бъде подкрепено 

неговото развитие. Играта и игровата ситуация са основно форма на дейност при децата до към 7 год. 

възраст. Това е и мястото, където се заражда отношението с другия, обгрижващия индивид, както и 

началото на вербалното общуване, взаимодействието на развиваща се привързаност. 

 

Теория на привързаността 

Теорията на привързаността е психологически модел, описващ динамиката на дългосрочните и 

краткосрочни междуличностни отношения между хората. Теорията на привързаността не е формулирана 

като обща теория на взаимоотношенията; тя адресира само конкретна дименсия: как човешките същества 

реагират в зависимост от това дали са претърпели нараняване, разделени от обичани близки или как 

възприемат заплаха. 

В самото си начало теорията на привързаността е насочена към ранното развитие на децата, но 

сега тя е разширена и към взаимоотношенията между зрели индивиди. Последвалите съгласувани 

изследвания се наричат най-важните постижения в психологическите науки. В настоящия доклад, 

привързаността се разглежда от гл.т. на ранното детско развитие и необходимостта от постоянна фигура 

на привързаност. 

Привързаността се опоределя като дълбока и трайна връзка между бебето/детето и 

родителя/непосредствено-полагащия грижи, която е базисна, и от която зависи оцеляването и развитието. 

Говорим за базисна човешка потребност в периода от развитие, в който бебето/детето е напълно 

зависимо за своето оцеляване от близкото обкръжение. Освен, че е потребност, според Боулби, 

привързаността е инстиктивна и е заложена още при самото раждане като механизъм за гарантиране на 

оцеляването: инстиктивна потребност бебетата да се свързват с непосредствено-полагащия грижи, 

защото това гарантира оцеляването и развитието им. В дефинирането на този основополагащ конструкт, 

изключително важно е веднага да поставим на дневен ред обсъждането и разглеждането на присъствието 

на обгрижващия, както физическо, така и емоционално, тъй като само в тази перспектива можем да 

разберем категоризацията, предложена от Боулби. 

В зависимост от отношенията на детето с грижещия, то развива различна привързаност. И тя ще 

се отрази на начина, по който детето ще изгражда взаимоотношения и ще се справя с проблемните 

ситуации в живота си. При кърмачета, мотивационна и поведенческа система насочва детето да търси 

близост с родителя, с очакване да получи закрила и емоционална подкрепа. Привързаността най-общо се 

дели на сигурна и несигурна. Всички бебета се привързват, но индивидуалните различия в качеството на 

взаимоотношенията остават значителни. 

Най-важната част на теорията е детската потребност да се развие взаимоотношение с поне един 

родител за успешното социално и емоционално развитие на детето, и по-специално за учене как да се 

регулират техните чувства. Всеки родител вероятно ще стане главната фигура, ако предоставя по-
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голямата част от времето на детето и съответното социално взаимодействие. В присъствието на 

чувствителен и отзивчив родител, детето ще го използва като „безопасна база“, от която да проучва 

(Bowlby1946). Трябва да признаем, че не винаги времето за комуникация се използва пълноценно. 

Реално, около половината от времето на съвместно пребиваване, комуникацията е прекъснато поради 

несинхронност или разногласия в целите. Добрата новина е, че добрият обгрижващ е наясно, че 

комуникацията с бебето/детето подлежи на рационално управление и се възстановява много бързо, 

когато е била прекъсната неволно. 

 

Една от ключовите идеи на Боулби (Bowlby, 1969/1982) е, че реалните преживявания с фигурите 

на привързаността във време на необходимост, са познавателно кодирани, преработени и съхранявани 

под формата на психични представителства на себе си и другите (работни модели на привързаността), 

които от своя страна предоставят скелета на стила на привързаност на едно лице (характерни мисли, 

чувства и поведение в близки отношения). Боулби (Bowlby, 1969/1982) възприема по-ранни 

психоаналитични теоретици, които използват термини като "интернализация", "имаго" (Imago) и 

"обектно представителство," и той обновява тези понятия, като се позовава на това, което са били в 

момента, в който той е писал, актуалните теории на познанието и познавателно развитие (например Жан 

Пиаже през 1953 издава „Произход на интелигентността на детето“, Ерик Ериксън формулира теорията 

за идентичността (Ериксон, 1996; Erikson, 1950). Това е важен аспект на теорията за привързаността, 

защото теорията подчертава когнитивните процеси, когато други видове теоретични конструкции са 

били обяснени: например, модели на поведение, предизвикани от имитация (както са обсъдени от 

социалните теоретици на ученето като Бандура (Bandura, 1977);  "подкрепящи" процеси по Скинър 

(Skinner 1953), или експериментално индуцирани промени в лимбичната система на мозъка (например 

LeDoux 1996). Акцентът на Боулби върху когнитивните основи на ориентации съсъществуват комфортно 

с когнитивния акцент в експерименталната социална психология. Започвайки  през 1958 г.,  Боулби  (в 

Автобиография Bowlby, 1958, 1960)  публикува поредица от статии по темата за свързаността на детето с 

полагащия грижи и отговора на загубата на полагащия грижи. Статията  "Скръб и траур в ранна детска 

възраст и ранното детство" (в: Интернет Боулби, Автобиография, 1960d) изтъква основната теза, че 

скръбта и траура в ранна детска възраст се появяват, когато регулиращите поведението отговори на 

привързаност се активират, и полагащият грижи остава недостъпен. Ако се наблюдава загуба между 

около 6 месеца и 3-4 години, последиците могат да бъдат много неблагоприятни за развитието на 

личността (Боулби, 2019). 

В психологията на развитието, проучването на процеса на привързване на малките деца към 

родителите им е бил тема на изследвания в продължение на десетилетия. Започвайки с  работата Хари 

Харлоу (Harry Harlow) през 1958г. с бебета маймуни и на Рене Шпиц (Rene Spitz) през 1945, 1946, 1946 с 

важни статии за важността на допира, и обичта на живот и смърт за оцеляване на бебето, еволюционното 

значение и необходимостта от добро привързване (и последиците от не-толкова-добро привързване), сега 

е общоизвестно знание и прието като основен процес на развитие (Bowlby, 1988). По-конкретно, той 

пише, че привързаността "има своя собствена вътрешна мотивация, различна от хранене, и с не по-малко 

значение за оцеляване" (Bowlby, 1988: 27). По този начин, в традицията на Роналд Феърбърн (Fairbairn) и 

Доналд Уиникът (Winnicott), свързаността с друго лице се разглежда като основен мотивиращ фактор в 

човешкото поведение. Бартоломю и др. (Bartholomew, K., Kwong, M. J., &Hart, S. D. (2001)посочват,  че 

целта на привързаността - освен основната необходимост от грижи -  е да се предоставя на децата 

чувство за безопасност, така че те могат да изследват, да научават и да разбират околната среда, да 

иматподкрепа и помощ, когато околната средастава твърдетрудна, да се разбере от тях. 

 

Имплицитно теорията за привързаността съдържа две основни допускания: 

1. Отговорнияти достъпен полагащ грижи трябва да създаде сигурна база за бебето/детето, 

осигурявайки по този начин усещането, че полагащите грижи са достъпнии надеждни. 

2. Начинът, по който се развиваемоционална връзкаставаинтернализиранисе формират вътрешни 

работни модели, или репрезентации. 

Когато се създава нова теория за психичното развитие или функциониране, на първо място се 

поставят два принципни въпроса пред изследователите. Те са свързани с биологичната корелация или 

представителството в мозъчната функция на съответния психичен феномен, и с възможността за 

емпирично измерване на измеренията на този феномен. С други думи, изследователите си задават 

въпросите: Каква мозъчна анатомия, физиология или функция от биологично естество отразява 

психологическата теория?; Как се операционализира съответната теория, чрез какви психологични 

конструкти, понятия и съпътстващи теории е обяснена?; Как се измерва новият психологичен конструкт, 

на какви детайли се опира или с какви частични конструкти се съпоставя? Както изследователите, така и 

всички се интересуват с какви промени в мозъчното функциониране в чисто биологичен план, се 

свързват по един доказан начин проявите? С цел доказване на една теория винаги се търси възможността 
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за експериментално верифициране наличието на конструкта и последващи проверки във времето със 

сходни конструкти, в рамките на една контролирана емпирична среда.  

Новороденитенеса пасивнив това формиращо отношение на привързаност.Теактивноизграждат 

основни познания заотношения на привързаност (Боулби, 2019; Матанова, 2015; Bowlby, 1973). За да се 

оценят тези представителства, Мери Ейнсуърт и колеги (Ainsworth, M.D.S.,Blehar, M.C., Waters,E., 

&Wall,S., 1978) създават техниката на „Странната /или непознатата/ ситуация” /Strange situation/. Тя 

включва период от време, в който майката и детето са в стая за игри, сами. След това, един непознат 

влиза в стаята, и след няколко минути непознатият започва да си взаимодейства с детето.След това 

майката излиза за кратки интервали от време. В първия интервал, детето остава само с непознат, а във 

втория интервал, детето е оставено само. Това, което се оценява в тази техника е реакцията на бебето на 

майката, когато тя се връща. Именно в този интервал от време, концепцията на детето или 

репрезентацията за майката като източник на комфорт, могат да бъдат установени и измерени 

(вътрешен работен модел). Така, контролирният експеримент се филмира, реакциите се кодират по 

съответна методология. Ситуацията е използвана и днес, въпреки трудностите и предизвикателствата. 

Само обучени по специалната методология специалисти могат да кодират и интерпретират реакциите на 

бебето/детето. Обученията се извършват от лицензирани институти в чужбина. 

 

Невробиологияна сигурната привързаност 

Поставихме въроса за това какви са мозъчните корелати на сигурната и несигурната 

привързаност 

Алън Скор (Allan Schore, 2002) започва с предположението, че социалната среда засяга 

развитието на мозъка, особено по време на критичните периоди на детското развитие. По време на 

критични или чувствителни периоди в ранното развитие на мозъка, определени условия или стимули са 

важни и необходими за растежа му.  Регулирането на емоциите е важна частот този процес, постулира 

той, следвайки Уиникът (1999), който твърди, че една ефективна самостоятелна система се изгражда в 

рамките на контекста на "достатъчно добрата майка"(Shore, 2002: 448). Когато взаимоотношенията 

между деца и полагащи грижи са синхронни и добре модулирани, новороденото може да развие сигурна 

привързаност; техните отговори максимизират положителните афективни състояния и минимизират 

негативните състояния. Такива синхронизирани отговори помагат за регулиране на състоянието на 

бебето, процес, който подобрява невронния растеж в предния кортекс. Психологическият резултат е 

интернализация на регулаторната функция и капацитет за саморегулация. Алън Скор (Schore, 2002) 

отбелязва обаче, че регулацията на афекта не означава, че полагащият грижи просто намалява 

отрицателното влияение, така че да се възстанови хомеостаза, тя може да включва иусилването на 

положителното влияение чрез игрова нагласа, която води до изблици нарадост и смях, и тези емоции, 

които Даниел Стърн нарича "витални афекти" (Stern, 1985: 53-61). 

Последователно разкъсванеи възстановяване на комуникацията – механизъм на сигурната привързаност 

Неуспехите в синхронизирането, които произвеждат свръхвъзбудимост /hyperarousal/ при 

кърмачето, заплашват да разкъсат комуникативната връзка между членовете на диадата. Тези 

разкъсвания, ако са последвани от повторно синхронизиране /reattunement/, могат да доведат до 

възстановяване на тази връзка, създаването на модел, който е от съществено значение за изграждането на 

психологическата структура, каквато са регулаторните функции. Чрез повтаряне на последователността 

на разкъсване и възстановяване, бебетата разработват регулаторни функции, които им позволяват да се 

модулирати регулират афективните състояния, в резултат на сигурна привързаност. Такива са 

положителните ефекти от последователното разкъсване и възстановяване на комуникацията. От друга 

страна, ако разкъсванията са продължителни и нерешени, ефектът е травмиращ за детето, което трябва да 

прибегне до дезадаптивни средства за справяне, за да оцелее. Резултатът е неспособност да се разработят 

критични регулаторни функции; последицата е несигурно привързано дете. Неспособността да се 

разработят такива регулаторни функции и сигурна привързаност, поставя тези деца в риск от по-късна 

психопатология. За Алън Скор (Schore, 2002) съществува пряка връзка между сигурна привързаност и 

успешното създаване на регулаторни функции, и несигурна привързаност и неуспешно създаване на 

регулаторни функции (вж. също Beeb, Knoblauch, Rustin и Sorter, 2005). Алън Скор (Schore, 2002) 

предполага, че можем да определим психичното здраве на адаптивното дете като най-ранния израз на 

ефективнии устойчиви стратегии за справяне с новост и стрес, и психичното здраве на неадаптивно дете 

като дефицит в едни и същи механизми за справяне. И двете са резултатите на привързаността (Schore, 

2002). 

 

Вътрешни работни модели на привързаността 

Джон Боулби (Боулби, 2019; Bowlby, 1969/1982) твърди, че преживяванията с фигурите на 

привързаност са кодирани, преработени и съхранявани под формата на психични представителства на 
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себе си и другите (вътрешниработни модели на привързаността), които оформят типа привързаност 

(обичайни мисли, чувства и поведение в близките взаимоотношения). 

Моделите, които синхронните емоционални взаимодействия между детето и полагащия грижи 

произвеждат, представляват ядрото на Аза. Те въплъщават процесите, чрез които децата са в състояние 

да се саморегулират и да доведат до създаването на вътрешни работни модели, които са, 

репрезентациите на детето, полагащия грижи и взаимодействието между тях. Ранните вътрешни работни 

модели на бебето за отношения на привързаност се обработват и съхраняват като недекларативна памет в 

десния кортекс, доминантната хемисфера за имплицитното научаване. Информацията, обработвана 

имплицитно, която е неосъзната и невербална, се съхранява в недекларативната памет. Недекларативната 

памет се състои от процедурна памет, първично, асоциативно и неасоциативно учене. Процедурната 

памет е зоната за съхранение на несъзнавани спомени, като двигателните умения и асоциации. 

Спомените са негъвкаво съхранявани по начин, свързан с контекста, в който лицето първо ги придобива. 

Първичното подпомага извличане, когато частичното стимулиране служи за предизвикване на цялата 

памет на събитието. Асоциативното учене е обусловено оперантно учене. Неасоциативното учене се 

проявява предимно в рефлекси, като рефлекс - реакция. Декларативната памет се състои от епизодична 

памет и семантична памет. За по-голямата част, декларативната памет е съзнателна памет, което 

означава, че опитът и информацията, която се изисква в него, се обработват експлицитно. Епизодичната 

памет е свързана с конкретни моменти в живота на човек. Тя се отнася до паметта на нещата, които 

лично са изпитани, за разлика от познаването на фактите, които някой е научил. Семантичната памет е 

памет за фактите, това е нашият речник-памет. Тъй като при раждането, хипокампусът на бебето, 

органът, отговорен за образуването на декларативните спомени, не е все още развит, опитът на бебето 

първоначално се съхранява в недекларативната памет. Работната памет е краткосрочната памет - буфер, 

която запазва слухови и / или визуални образи. A "централната изпълнителна" организира съдържанието 

на работната памет. „Централната изпълнителна“ е механизмът, който насочва вниманието към един или 

друг стимул и определя елементите, които се съхраняват в работната памет. Докато Джон Боулби се 

фокусира върху функциите, за които привързаността служи, Алън Скор (Schore 2002) се фокусира върху 

невробиологични структури, които подкрепят тези функции. 

На базата на поведението на децата в „Странната ситуация”, Мери Ейнсуърт (Ainsworth, 1978) 

описва три вида привързаност. Сигурните бебета са щастливи да видят майка им да се върне в стаята и 

отиват при нея за кратко и комфортно. Те бързо се връщат да играят. Тревожно-резистентните 

несигурни (или амбивалентни) бебета показват комбинация от търсене на комфорт и гняв към майката, 

когато се връща в стаята. Те са по-малко уверени при изследването на стаята за игри и не са лесно 

утешими. Тревожно-избягващите несигурни бебета не осъществяват контакт с майката, когато тя се 

връща. Те не търсят утеха от майката, и майките на тези деца често са наблюдавани да бъдат отхвърлящи 

или афективно равни с детето си. Други модели на привързаност са добавени към теорията по-късно, 

включително избягващ / амбивалентен модел (Crittenden 1988) и дезорганизиран-дезориентиран модел  

(Main&Solomon 1986), в които децата показват противоречиви или дезориентирани стратегии за отиване 

към майката, за търсене на комфорт. Четвъртият тип „D“, описан от Мери Мейн /Mary Main/ е признат от 

Мери Ейнсуърт (Ainsworth) като едно от възможните разклонения в нейната класификация, тъй като тя 

се е притеснявала от усложненост в развитието й, което би довело до твърде много поведения, включени 

в една нова класификация. Този тип на привързаност е открит в 80% от малтретираните деца (Carlson, 

Cicchetti, Barnett, и Braunwald, 1989, цитирани в Schore, 2002). Джон Боулби (Bowlby, 1980) вярва, че 

моделите на детска привързаност засягат видовете емоционални връзки, които се изграждат с други хора 

и по-късно в живота. 

 

Невробиология на несигурната привързаност 

Потърсихме отговор на въпроса какво се случва в кортекса при невъзможност за изграждане 

на сигурна привързаност от детето 

Както Мери Майн открива, деца с дезорганизиран/дезориентиран тип D привързаност имат 

ниска толерантност на стрес, вместо да намерят убежище на сигурността в отношенията, те са 

разтревожени от родителя (Main&Morgan, 1996). Според Алън Скор (Schore, 2002), когато полагащият 

грижи или неглижира, или малтретира дете, отговорът на детето на такава травма се състои от два 

отделни модела за реакция, хиперараузъл и дисоциация. В началния етап, когато алармиращата 

реакция се инициира, в която симпатиковият компонент на автономната нервна система, отговорна за 

борбата, внезапно и значително е активиран, това води до повишаване на сърдечната честота, 

кръвното налягане и дишането. Дистресът се изразява в плач и писъци. Това състояние на страх и 

усещане за терор се медиира от симпатиковия хиперараузъл /hyperarousal/и отразява повишени нива на 

основния хормон на стреса кортикотропин – освобождаващ фактор, който на свой ред регулира 

активността на норадреналина и адреналина. Резултатът е хиперараузъл /hyperarousal/. Във втората фаза, 

детето се освобождава от стимулите във външния свят, и се насочва към вътрешния сисвят. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Main
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Парасимпатиковото състоянието на консервация – оттегляне става доминиращо, и  детето изпада в 

чувство на безпомощност и безнадеждност. Детето след това се оттегля и се стреми да бъде невидимо, 

за да не бъде в центъра на вниманието. Детето използва дисоциация като защита, за да се справи с 

травмата. Налице са опити за обезболяване, избягване, съответствие и ограничаване на афектите, те са 

очевидни. В това състояние, потискащо болката, притъпяващо ендогенния отговор и инхибиращо 

поведението,хормонът на стреса, като кортизол, е повишен. Това засилване на парасимпатиковата 

възбуда позволява на детето да поддържа хомеостазата, в лицето на вътрешното състояние на 

симпатиков хиперараузъл. 

Според Скор (Schore, 2002), хиперараузълът се случва в отговора на децата на техните грижещи 

се, с изражение на лицето, което внушава страх и ужас. Бебето е поразено от очакваната агресия, която 

той или тя си представя възрастния да предава, и е травматизирано от опита. Той или тя може да се 

опита да се защитава срещу връхлитащите чувства, които се пораждат, чрез дисоциация от 

заобикалящата го/я среда. Целият случай остава кодиран в имплицитната паметова система на дясната 

хемисфера на детето, което поставя сцената за възстановка на опита при излагане на събития, които 

предизвикват паметовата реакция. 

В резултат на травмата, е налице намеса в способността да възприемат емоционалните 

състояния на другите, както и нарушена способност да регулират и модулират своите собствени 

вътрешни емоционални състояния. Съпътстващите развитието неуспехи произвеждат сериозни 

затруднения при формирането на привързаност към други, както и сериозна психопатология, ако се 

повтарят често. От това произтича един тип D на дезорганизирана/дисоциативна форма на 

привързаност. 

Питър Фонаги и др. (Fonagy, Target, 1997), наблюдават важни сходства в теорията за 

привързаността и психоаналитичната/психодинамична теория. Сред тях са заинтересованост от 

вътрешния  психичен живот на детето (особено по време на събитията от най-ранните години), 

майчината чувствителност и огледалността, значението на отношенията в човешката мотивация, 

репрезентациите на взаимоотношения, както и значението на взаимоотношението с майката и неговата 

ментализация. Питър Фонаги предполага, че теорията на привързаността ще има ползи, когато се 

насочи повече към нарушенията при деца в ранния им опит, чрез намаляване ефекта на категориите на 

привързаност и търсене повече на ситуациите и контекста, в които някои парадигми на привързаността 

са в действие, и като поставя по-голям акцент върху възприятието на децата за психологическия и 

физическия интегритет на техните родители/настойници. 

Алън Скор (Schore, 2002) също говори за травмата и нейното въздействие върху развиващия се 

човек. Позовавайки се на ролята на орбитофронталния кортекс отново, Алън Скор отбелязва, че тежкото 

насилие и неглижиране води до дефицити, свързани с мозъчната активност на дясното полукълбо, като 

например липса на емпатия, невъзможност да се разчитат лицеви сигнали на другите,  неумението 

да се разбират социални намеци, и една трудност в разбиране на собственото вътрешно състояние на 

организма. Тези дефицити са резултат от неспособността на майките или грижещите се, адекватно да 

идентифицират емоционалното състояние на децата, и да се осигури успокояващ или даващ комфорт 

отговор. С други думи, полагащите грижи учат децата за естеството на тяхната вътрешна реакция и 

предават способността да останат сигурно привързани, въпреки преживявяване на дистрес. Това явление 

може да се разбира като комуникация между деца и родители/грижещи се на ниво техните десни 

полукълба. 

Когато полагащите грижи не са в състояние да разпознаят знаците от децата, може би поради 

собствените си дефицити в разпознаване и себеразбиране, детето е оставено в състояние на базов и 

нестихващ дистрес. Когато, въпреки това отчаяние, детето не е успокоено,  можем да видим деца в 

процес на дисоциация от света около тях. Тази автоматична, психологическа промяна от външния към 

вътрешния свят служи като защитна функция, но това се случва с цената на нещо (Kay, 2006). Децата 

не са интернализирали чувството  за  безопасност и сигурност от  изпитвания стрес; дясното полукълбо 

на мозъка страда вследствие на усилията им как да си върнат усещането за  безопасност. Алън  Скор 

(Schore,  2002) предполага, че  този  завладяващ страх, последван от крайно затваряне е това, което 

Хайнц Кохут (Kohut, 1971) разбира  като страх от разпадане. Всички индивиди го изпитват до някаква 

степен,  до която те не са адекватно успокоени или утешени. Въпреки това, липсата на "достатъчно 

добра" грижовност произвежда значими структурни промени в мозъка, които могат да се видят при 

възрастни, които са били силно малтретирани в детството си или са с диагноза  пост-травматично 

стресово разстройство (PTSD).  Този феномен е наблюдаван емпирично. В задача за обработка с 

емоционална окраска на индивиди с ПТСР (PTSD),  се наблюдава намаляване на дейността на дясното 

полукълбо (Galletly, Clark,McFarlane, &Weber, 2001; Raine et al.,2001 в / in Schore,  2002), в сравнение с 

контролната група. От терапевтична гледна точка, Алън Скор (Schore, 2002) предполага, че пациентите 

могат да изразят вътрешния си дистрес само чрез преноса или проективна идентификация. В този 

смисъл, терапевтът трябва „да слуша” с дясното си полукълбо, за да разбере какво пациентът се опитва да 
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комуникира. Впоследствие, терапевтът може да интерпретира и помогне на пациента да преформулира 

опита си, като прилага своята опитност и създава чувство на сигурност. 

На базата на горепосочените теоретични и емпирични изследвания в светлината на теорията за 

привързаността, постулираме важността за това децата в риск, лишени от родителски грижи и 

отглеждани в каквато и да е среда /и институционална /, да имат възможността за достъп до постоянен 

полагащ грижи. Въвеждането на подходяща терминология би било подходящо, като например „социална 

майка“. В настоящия доклад е представен и широкият изследователски интерес към привързаността в 

последните години. Разглеждайте теорията на привързаността и изследванията, доказващи 

разстройствата на привързаността, е постулирана потребност от непосредствена фигура на 

привързаност в ранното детско развитие, с цел интервенция и превенция. Акцент поставяме и върху 

основните моменти в концепцията на Доналд Уиникътза важността на играта (Уиникът 1999, 2001, 

2008).  Важен е постулатът на Уиникът, че мястото на творческата игра е в потенциалното пространство 

между майката и бебето. В играта и единствено там детето или възрастният могат да проявяват своята 

креативност, използвайки цялостната си личност. Творческата нагласа, а не тоталното подчинение на 

човека на реалността, създава смисъла на живота. Именно в междинното пространство на преходните 

явления и играта детето има възможност да твори, манипулирайки предмети от външната реалност в 

служба на вътрешни психични модели (Уиникът, 1999). 

Изграждането на социални програми за предоставяне на постоянна грижа на деца е важна стъпка 

в подкрепата развитието на децата. Наемането на постоянни сътрудници, които да фокусират работата си 

върху изграждането на сигурна привързаност или минимизират поведенческите ефекти от несигурна 

привързаност, е фокус в социалната работа в последните години. Сътрудниците по привързаността се 

нуждаят от обучения и постоянни супервизии, за да предоставят необходимата стимулация, емоционален 

комфорт и свързаност с децата, през призмата на играта и игровата нагласа, която е основна дейност до 

7г. възраст. 

В четвъртата класификация на САЩ DSM IV 1994 г. се посочва реактивното разстойство на 

привързаността в детството под номер 313.89. За реактивно разстройство на привързаността се смята 

значително нарушена и развитийно неподходяща социална свързаност, в повечето случаи при деца под 5 

годишна възраст (Kenneth, 2015). Съществува презумпция, че разстройството в поведението на детето е 

резултат от патологична грижа за детето, изразяваща се в системно неглижиране на базовите 

емоционални потребности на детето и неговите физически нужди за оцеляване, повтарящи се смени на 

полагащия грижи, пречещи установяването на сигурна привързаност.  

 

Заключение 

Теорията за привързаността доказва, че е значимо постижение в разбирането на човешкото 

развитие и психопатология с почти полувековното си развитие до днес. Теорията на Джон Боулби 

/Bowlby/ представя вътрешно присъщата потребност на детето от емоционална свързаност с полагащия 

грижи. Тази връзка поставя основата както за биологичното оцеляване, така и за психологическото 

развитие и е мощен мотиватор за психичното развитие, организация на детето, и неговото поведение. 

Привързаността има значим ефект върху бъдещите междуличностни взаимоотношения, както и за 

изграждането на идентичността и възгледите за света. Теорията за привързаността допринася за 

изясняване на причините и трайните последствия от провалите в сигурната привързаност, което 

подпомага психотерапевтите в работата с техните пациенти.  
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РЕЗЮМЕ. Благодарността и мъдростта са добродетели, които имат дълбоки 

корени в религиозните и философските традиции. Движението на позитивната психология провокира 

търсенето на отговора на въпроса какво е добрият живот и насочва психолозите към изследване на 

различни позитивни конструкти и начинът, по който те са свързани. Настоящото изследване търси 

връзката между феномените благодарност и мъдрост при възрастни, измерени с въпросниците скала 

за благодарност GQ (Gratitude Questionnaire) и скала за оценка на мъдростта SAWS (Webster Self-

Assessed Wisdom Scale).   Анализът на получените данни разкри умерена корелационна връзка между 

благодарността и мъдростта.  
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ABSTRACT. Gratitude and wisdom as a virtues have long religious and philosophical 

traditions. Positive psychology movement  invoke the search of answer to the question what is a good life and 

redirecting interest of psychologists towards various positive constructs and the way they are related to each 

other. Тhe present study sought a relationship between gratitude and wisdom in adults measured with Emmons’s 

Gratitude Questionnaire and Webster’s Self-Assessed Wisdom Scale. Data analysis shows moderate relation 

between gratitude and wisdom.  
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Въведение 

Въпросите, свързани с откриването на начините за достигане до съвършенство и оптималност в 

човешкото поведение и развитие винаги са били фокус на интелектуалните търсения в историята на 

обществата, хуманитарните и социални науки. 

 Позитивната психология като наука си поставя  за цел да помогне на човека в откриването на 

пътищата, по които може да достигне до благоденствие (Селигман, 2017: 36).  Тя изучава процесите и 

механизмите, които водят до „процъфтяване” на съвременните общества чрез развитието на силните 

страни и добродетели на отделните индивиди. Фокусът на изследователите в полето на позитивната 

психология е изучаването на връзката между различни позитивните феномени (Стаматов 2016: 12), които 

допринасят за увеличаването на щастието и удовлетвореността от живота. Именно предизвикателството 

водене на добър живот, стоящо пред съвременния човек,  възражда  интересът към феномените 

благодарност и мъдрост, които имат дълга история във философската и религиозна традиция, но 

значително по-късно се превръщат в обект на измерване от страна на психологията.  

Връзката между двата конструкта изглежда лесно откриваема, но емпиричната и теоретична 

работа върху тях разкрива трудностите, с които се сблъскват изследователитe. Пред тях стоят набор от 

предизвикателства, свързани, от една страна, със създаването на единни психологически дефиниции, и от 

друга, с операционализациите на понятията и измерването им. 

Два основни подхода в психологията определят благодарността като 

интерперсонална/междуличностна благодарност и генерализирана благодарност (König & Glück, 2013: 

655). Интерперсоналният подход определя благодарността като позитивен емоционален отовор на 

услуга, която е направена от другите и възприета като съзнателна, ценна и полезна (Emmons, 2004: 5). 

Понятията за генерализираната благодарност приема, че хората не са благодарни само за конкретна 

услуга, но могат да бъдат благодарни за красотата на природата, залеза, здравето или дадено 

преживяване. Следователно генерализираната благодарност е основна нагласа за оценяване на живота и 

позитивното в света. Границите между интерперсоналната и генерализирана благодарност често се 

размиват (König & Glück, 2013: 655).  

Изследователите не успяват да се обединят около универсална дефиции и за мъдростта. 

Например, Студинър и Глюк (König & Glück, 2013: 655) разграничават два вида мъдрост. Според тях 

съществува понятието генерализирана мъдрост или прозрението и знанието за живота в цялост и 

понятието персонална/личностна мъдрост или прозрението, знанието и емоционалната компетентност, 

придобити на базата на предизвикателстата и несигурностите, с които човек се сблъсква в живота (König 

& Glück, 2013: 655-656).  

На базата на разграничаването на благодарността и мъдростта на интерперсонални и 

генерализирани може да се достигне в теоретичен план до откриване на връзката между тях. Би могло да 

се предположи, че интерперсоналната мъдрост е свързана с благодарността заради три основни причини: 

както мъдрите, така и благодарните индивиди осъзнават (1) позитивните последствия от негативните 

събития, (2) контролът, който имат над дадени събития и (3) смисъла на отношенията с другите (König & 

Glück,  2013: 656).  

Първо, рефлексията и интегриването в личността на негативните преживявания характеризира 

какво благодарността, така и мъдростта. По-конкретно, осъзнаването, че дадено негативно събитие води 

до позитивните последици може да предизвика благодарност. Благодарността не е  насочена към самото 

негативно събитие, което се е случило, а към това, което човек получава от него. Тя  е тясно свързана с 

рефлексията върху живота и търсенето на даровете, които човек получава. Ретроспективното 

преосмисляне и интеграцията на негативните преживявания също е ключов елемент в развитието на 

мъдростта, както и близкото по смисъл понятие за интегритет на Ериксън или пълното приемане на 

живота такъв, какъвто е, когато е в своя край (König & Glück, 2013: 656). Както при благодарността, така 

и при мъдростта се открива връзка с его интегритета (König & Glück, 2013: 656).  

Второ, отличителен белег на много негативни събития е тяхната внезапна и неочаквана поява и 

невъзможността за контролирането им (König & Glück, 2013: 656). Ако човек е способен да открие 

смисъл в тях и да ги интегрира в историята си, подобни преживявания могат да увеличат позитивното 

оценяване на живота, доведат до посттравматично израстване и развиване на чертата мъдростта (König & 

Glück, 2013: 656) Мъдрите индивиди осъзнават, че по-голямата част от живота стои извън обсега на 

контрола им, но това, че го осъзнават не ги прави по-безпомощни, докато се учат да се справят с трудни 

събития и притежават осъзнатост, че техният аз не е зависим от външни фактори. Следователно може да 

се предполага, че мъдрите хора могат да оценят живота и добрите неща в него, защото са наясно с 

ограниченията си.  

Поддържането на позитивни и трайни отношения е едно от добрите неща в живота. Трето, 

мъдрите хора са по-чувствителни за своята свързаност с другите и света като цяло и я оценят по-високо 

(Solomon, 2004: ix). Мъдрите хора са по-благодарни в интерперсонален и генерализиран смисъл, но не за 

даровете, които получават, а за самите взаимоотношенията.  
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В две изследвания Кюник и Глюк (König & Glück 2013: 663) доказват експериментално 

посочените взаимовръзки между благодарността и мъдростта или доказват, че съществува връзка между 

интерперсоналната и генерализираната благодарност и интерперсоналната мъдрост.  

  

 

Цел и хипотеза 

Целта на настоящата разработка е да изследва взаимовръзката между конструктите 

благодарност и мъдрост.  

 

Хипотезата, формулирана въз основа на теоретияния преглед, е, че съществува положителна 

взаимовръзка между горепосочените позитивни феномени.  

Методика на изследването 

Изследвани са 112 субекта (15 мъже и 97 жени), студенти от специалисности психология и 

педагогика  на възраст от 20 до 50 години. Изследването е проведено през месец май 2018г. на 

територията на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив.  

Изследването първоначално е замислено и проведено под формата на онлайн проучване 

посредством дигитална платформа. В него доброволно са взели участие 61 студенти. Необходимо е да се 

отбележи, че на останалата част от изследваните лица са предоставени за попълване въпросници на 

хартиен носител, поради срещнати затруднения в работата с дигиталната платформа.  

 

Инструментариумът на изследването включва: 

1. Скала за оценка на благодарността (Emmons et al. Gratitude Questionnaire; GQ) – 

въпросникът е разработен от МакКъл, Емънс и Цанг (2002) и предназначен да измерва благодарната 

диспоцизия при възрастни индивиди. Самооценъчната скала е съставена от 10 твърдения като всеки 

въпрос се оценява по 7 Ликертова скала от напълно несъгласен (1) до  напълно съгласен (7). Вътрешната 

консистентност на скалата на Емънс, която получих е 0,753. Авторите са получили по-висок коефициент 

– 0,82.  

 

2. Скала за оценка на мъдростта (Webster Self-Assessed Wisdom Scale; SAWS) – 

въпросникът е конструиран от Уебстър (2007) и съдържа 40 твърдения, базирани на 5-компонентен 

интегриран модел на мъдростта. Оценъчната скала е шестстепенна от ликертов тип, отговорите варират 

от напълно несъгласен (1) до напълно съгласен (6). Въпросникът има пет субскали, всяка състояща се от 

различен брой твърдения: 

 - субскала „Откритост” измерва интересът и желанието на човека да опита нещо ново (напр. 

книги, музика, изкуство, храна и др.), което да му даде перспектива, различна от собствената. 

 - субскала „Емоционална регулация” измерва способността и желанието на човека за 

разпознаване, приемане и контролиране на емоциите. 

 - субскала „Хумор” измерва способността на човека да разпознава иронията и да използва 

хумора като стратегия за намаляване на стреса и създаване на връзки с другите. 

- субскала „Житейски опит” измерва многообразния личен опит на човека, който е морално 

натоварен и с неизвестен изход. Към този опит се отнасят и позитивните събития, които могат да бъдат 

ресурс за личността. 

 - субскала „Припомняне и рефлексия” измерва способността на човека за оценяване и 

интегриране на минало и настояще с цел справяне с трудности в бъдещето. Субскалата се отнася до 

честотата, с която хората си припомнят минал опит и използват припомнянето като стратегия за справяне 

в настоящето. 

 

Коефициент на вътрешна съгласуваност на въпросника – 0,90 (Webster 2007). Полученият 

коефициент на вътрешната съгласуваност за настоящото изследване е по-нисък – 0,817.  

 

В хода на изследването не са открити етични проблеми. В рамките на изследователския процес е 

запазено психичното и физическото благополучие на изследваните лица. 
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Резултати и обсъждане 

В следващите таблица и графика са изнесени данните за процентно разпределение на 

изследваните лица със съответните нива на благодарност. 

 

 
Таблица 1. Честотно и процентно разпределение на изследвани лица с различно ниво на благодарност 

 

Table 1. Frequency and percentage distribution of participants with different levels of gratitude  

 

 Под  
средна степен 

Средна степен Висока степен 
Много висока 

степен 
Екстремно висока 

степен 

Показател Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент 

Благодарност 13 12% 25 22% 41 37% 21 19% 12 11% 

 

Данните от алтернативния анализ демонстрират, че преобладават изследвани лица с нива над 

средната степен на благодарност и значително по-малко под средната степен. Значително се отличават 

резултатите по Висока степен на благодарност в сравнение с другите степени (37%).  В нея съответно 

попадат най-голям брой изследваните лица (41). Независимо от това, може да се приеме, че се наблюдава 

положителна тенденция към висока нива на благодарност сред изследваните лица (фиг. 1).  

В табл. 2 са представени резултатите от процентното разпределение на изследваните лица с 

различно ниво на мъдрост. 
 

 

Таблица 2. Честотно и процентно разпределение на изследвани лица с различно ниво на мъдрост 

 

Table 2. Frequency and percentage distribution of participants with different levels of wisdom 

 

 
Много ниска степен 

Ниска 

Степен 
Средна степен 

Висока 

Степен 

Много висока 

степен 

Показател Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент Брой Процент 

Мъдрост 23 21% 22 20% 22 20% 25 22% 20 18% 

 

Забележително, приблизително по равен брой изследвани лица попадат във всички степени на 

мъдростта. За разлика от предходната скала, тук не може се открои ясна тенденция дали има по-голямо 

процентно разпределение на изследваните лица в полза на тези, които попадат под или над средните 

стойности, както и да се анализират получените резултати по конкретните нива.  

Получените данни са онагледени във фиг. 1 и фиг. 2.  

 
 

 

Фигура 1. Графично представяне на процентното разпределение на лица с различно ниво на благодарност 

 

Figure 1. Graphic presentation of percentage distribution of participants with different levels of gratitude 
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Фиг ра 2. Графично представяне на процентното разпределение на лица с различно ниво на мъдрост 

 

Figure 2. Graphic presentation of percentage distribution of participants with different levels of gratitude 

 

 

Проследяването на взаимовръзката между благодарност и мъдрост потвърди издигната хипотеза, 

че има положителна връзка между тях. Установи се, че между благодарността и мъдростта има 

положителна връзка, като стойностите са умерени (табл. 3). Констатира се, че най-силната корелационна 

връзка (r = 0,278, p<0,05) е регистрирана между благодарността и субскалата емоционална регулация, 

следвана от тази между благодарността и субскалата припомняне и рефлексия.  
 

 

Таблица 3.  Корелационни връзки между благодарността и мъдростта 

 

Table 3. Correlation between gratitude and wisdom 

 

 

*нивото на значимост на корелационния коефициент p <0,05 

Субскала емоционална регулация измерва способността и желанието за разпознаване, приемане 

и контролиране на емоциите (напр. „Не съм подвластен/на на емоциите си, когато правя избори.”). Само 

твърдението „Имам талант да разчитам емоциите на другите.” в субскалата измерва способността на 

човека за разпознаване на чуждите емоции.  

Възможно обяснение за получената корелация е, че измерваните емоционални компетентности в 

субскалата са тясно свързани с високи нива на самоконтрол. Високите нива на емоционална регулация 

предполагат и високи нива на самоконтрол, който улеснява и открива възможност за прояви на емпатия в 

междуличните отношения. Изследването на Кюник и Глюк (2013) разкрива, че хората, в чиито 

концепции  за мъдростта са включени аспекти като емпатия и загриженост за другите, е по-вероятно като 

цяло да са по-осъзнати за смисъла на свързаността с другите. По-високите нива на осъзнатост засилват 

преживяването на благодарността и нейните изрази. Следователно може да се предположи, че 

осъзнаването на свързаността е предиктор за по-чести преживявания и прояви на благодарност. 

Предложеното обяснение не изчерпва всички възможни причини за регистрирането на положителната 

корелационна връзка. Допуска се, че е възможно и други причини да стоят зад получените резултати. 

Регистрираната слаба корелационна връзка между благодарността и субскалата припомняне и 

рефлексия (r = 0,253,  p<0,05) би могла да бъде обсъдена в контекста на благополучието и миналия опит.  

Миналото е в състояние да въздейства на сегашното благосъстоянието чрез спомените. 

Проучванията откриват, че позитивните спомени от миналото влияят върху засилването на щастието и 

емоционалните преживявания (Сарийска 2016: 50). Благодарността е тази, която засилва не само 

положителните спомени с повишаване на достъпа до тях, но и улеснява тяхното припомняне и 

преживяването. Въпреки че съществува дискусия по отношение връзката на положителните спомени с 
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емоционалното благополучие, би могло да се приема, че такава връзка съществува. Благодарността 

повишава благополучието като засилва положителния опит, насладата от положителните събития и 

достъпа до тях (Сарийска 2016: 56) .  

Най-слаба корелационна връзка е измерена между благодарност и субскалата хумор (r = 0,089, 

p<0,05). 

 

Изводи и заключение  

В настоящата разработка се издигна хипотеза в теоретичен план и се доказа в експериментален 

наличието на взаимовръзка между позитивните конструкти благодарност и мъдрост. Анализът на 

получените положителни корелационни коефициенти потвърждава хипотезата на емпиричното 

изследване, а именно, че се регистрира умерена корелационна зависимост между измерените стойности 

на  променливите благодарност и мъдрост. Следователно налице е взаимовръзка и може да се приеме, че 

хората с по-високи нива на благодарност са по-мъдри и/или мъдрите хора са с по-високи нива на 

благодарност, което е доказано в предходни изследвания в областта (König & Glück 2013: 663).  

Възможно е причината за установената положителна връзка да се крие в начина, по който хората 

мислят и разбират мъдростта. След анализа на литературата по проблема може да се изведе 

заключението, че е възможно този начин на мислене за мъдростта, който включва аспекти като емпатия и 

загриженост, да кара хората да рефлексират върху себе си и света и собственото си поведение спрямо 

другите. Това може да доведе до измерването на по-високи нива както на благодарност, така и на 

мъдрост.  

Може също така да се каже, че разглеждането на афективните и свързани с аза аспекти като 

релевантни части от мъдростта води до осъзнатост за свъраността с дугите и света и до по-високи нива 

на емпатия и просоциалност. Последните са два важни аспекта както от благодарността, така и от 

персоналната мъдрост. От друга страна, благодарността има силно влияение върху поддържането на 

трайни и качествени взаимоотношения, което влияе индиректно върху  цялостната удовлетвореност от 

живота.  

На базата на получените резултати ще бъде изведена връзка по посока: мисленето за мъдростта и 

приемането на афективните й компоненти увеличават осъзнатостта за свързаноста с другите и проявите 

на емпатия и просоциалност. Те, от своя страна, увеличават преживяването и проявите на благодарност в 

междуличностните отношения. Въпреки това, не могат да бъдат направени окончателни заключения за 

получените взаимовръзки, тьй като изследването е корелационно и  извадката е недостатъчна.  

Твърде вероятно е обаче да съществува и обратната взаимовръзка. Следователно индивиди, 

които са достигнали до определени нива на благодарност и персонална мъдрост са по-осъзнати за 

свързаността си с другите и за значимостта на социално-емоционалните аспекти за воденето на добър 

живот. Осъзнатостта им може да влияе върху тяхната гледна точка за същността на мъдростта. 

Настоящото изследването е опит да се подкрепи и продължи навлизащата тенденция в областта 

на психологията в България към изследване на начините за оптимизиране на човешкото функциониране 

посредством съхраняване и развитие на позитивните феномени.  

Необходимо е изследванията в тази посока да продължат. По-задълбоченото изучаване на 

проблематиката или търсенето на същността на връзката между благодарност и мъдрост и други 

позитивни феномени има не само висока научна стойност, но и практическа насоченост. 
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РЕЗЮМЕ. Настоящата статия подчертава важността на осъзнаване на процеса на 

позициониране в терапевтичния контекст от страна на терапевта. Тя разглежда някои от стъпките на 

промяна на терапевтичната позиция спрямо клиентите в развитието на модела Марлборо за Мулти-

Семейна терапия (МСТ). Представената промяна в терапевтичната позиция е пример за развитието на 

идеите в системната психотерапия в тази насока, в отговор на промяната в обществата. Поставен е 

акцент върху значимостта на терапевтичната позиция като инструмент за съвместно „изплитане“ на 

терапевтичен контекст, в който да бъдат открити нови смисли и перспективи. 
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ABSTRACT. The article underlines the importance of the therapists’ awareness of the 

positioning process in the therapeutic context. It discusses some steps of change of the therapist’s position 

towards the clients in the development of the Marlborough Model of Multiple Family Therapy. We take this 

positioning change as an example of the progress of the ideas in systemic psychotherapy, in response to the 

societies’ changes. The importance of the therapeutic position is emphasized as a means for the joint “weaving” 

of a therapeutic context in which new meanings and perspectives can be found. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Multi-family therapy; therapist’s positioning; context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
mailto:skola-iphs@abv.bg
mailto:petya.varcheva@gmail.com


199 
 

Мулти-семейната терапия (Multi-family therapy) се заражда през 50-те години на ХХ век 

(Laqueur, 1976) и търпи развитие в различните контексти на своето приложение. Един от тях е семейната 

служба Марлборо (Marlborough Family service) в Лондон, Великобритания, където през последните 40 

години мулти-семейната терапия (МСТ)бива прилагана като водеща терапевтична модалност. В рамките 

на семейната служба Марлборо се предлага психологическа подкрепа на деца, юноши, възрастни и 

семейства, които са в момент на криза или срещат проблеми от различен характер. Моделът на МСТ се 

променя и обогатява значително при приложението му в тази организация (Cooklin, Asen&Costa-

Caballero,  2012; Asen, 2018, 2002; Asen&Scholz, 2009). Настоящата статия разглежданякои от основните 

моменти в процеса на промяна напозицията на терапевта, случваща се в развитието на модела в 

семейната служба Марлборо.  

 Позиционирането е понятие с пространствен характер (Hermans, 2015, Harre et al., 2009), което 

може да предостави на специалистите в помагащите професии полезна рамка за осмисляне на 

общуването с техните клиенти (Варчева, 2019 – под печат). Ние винаги сме позиционирани спрямо 

някого или нещо в пространството, което ни дава поглед към част от пейзажа, но другачастостава скрита 

за нас (Rober, 2010). Позиционирането е диалогичен и динамичен процес, в който участниците в диалога, 

на базата на своя предишен опит, нагласи, характеристики, особености на социо-културния контекст и 

ситуацията, се напасват (позиционират и ре-позиционират) един спрямо друг, разменяйки си 

имплицитни и експлицитни послания (актове на комуникация). Всяка позиция носи съответни 

характеристики, които кореспондират с позицията на другия в дадената ситуация. В терапевтичната 

сесия, позиционирането на клиентите един спрямо друг, има важна информативна стойност за терапевта 

и развитието на неговото разбиране за поставения в сесията въпрос. От друга страна, позиционирането 

има значим ефект като средство за интервенция. За да го използва пълноценно, терапевтъттрябва да 

отчита поканите отправени към него в „танца“ на позициониране. Необходимо е да осмисля своята 

позицияспрямо поканите на всеки от останалите участници в диалога и спрямо собствените си възгледи 

за динамиката на взаимоотношенията. 

 Позицията на терапевта спрямо клиентите, в развитието на модела Марлборо на МСТ, през 

последните 40 години, се променя паралелно с терапевтичната позиция в други психотерапевтични 

направления,в отговор на динамиката на парадигмите в обществата в Европа. Най-общо можем да 

кажем, че тя се придвижва в посока - от по-ригидно и експертно позициониране към по-гъвкаво и 

партньорско (изравнено с клиента) позициониране.  

Първият основен момент, осветляващ позицията на терапевта в модела Марлборо на МСТе 

зараждането на идеята за сформиране на семейни групи в службата, инициирано от Алан Коклин. Както 

описва той (Cooklin et al., 2012), неговият първи допир с МСТ се случва в Кралска клиника в Единбург 

(Royal Edinburg Hospital), където той води психотерапевтични групи за младежи. Паралелно с тях, 

младежите посещават групи за МСТ, които в клиниката в Единбург са водени от медицинските сестри. В 

този период Алан Коклин получава сигнал за ценността на МСТ от младежите, които изразяват интерес 

към семейните срещи, организирани в Единбургската клиника. По-късно, през 1974/1975, когато първата 

група за семейства в Марлборо се сформира, тя е планувана като групова психоаналитична терапия, в 

която терапевтът да прави групови интерпретации. Тази насока за работа със семействата - през 

перспективата на психодинамичния подход, е зададена от характера на институцията по това време, 

която разчита основно на психоналитичните идеи в работата с клиентите си. Първоначалният опит да се 

комбиниратсетинга на МСТ и директното приложение на психодинамичния подход, се оказва 

неуспешен. Гледайки този етап на приложение на МСТ в семейната служба в Лондон, през въпроса за 

позицията на психотерапевта, можем от самото начало да разпознаем партньорската нагласа за 

позициониране, която е изразена през акта на припознаване на мнението на младежите от клиниката в 

Единбург за ценността на семейните групи, и последващото от него сформиране на група за МСТ в 

службата в Марлборо. От друга страна, методът за участие на терапевта в груповата динамика, зададен 

от директното приложение на психодинамичните теории, го поставя до голяма степен в експертна 

позиция. Това се оказва една неефективна позиция при работа с множество семейства в една стая, което 

налага нейната промяна. Както отбелязва Алан Коклин (Cooklin et al., 2012), когато си в една стая с 

тридесет души, може да знаеш определени структури, които могат да са им полезни, но не можеш да 

чуеш всички. В подобен сетинг „терапевтът е освободен от някои очаквания“. Групата има свой живот, а 

терапевтът е по-малко централен и започва да чува полезните неща, които си казват семействата. С други 

думи, организацията и структурата на терапевтичната група се превръщат в контекст, предизвикващ 

промяна в позицията на терапевта, който води групата – от експертна позиция в по-периферна и по-

равнопоставена на клиентите.Той заема позиция по-близка до тази на „режисьор или продуцент“ 

(Cooklin et al., 2012). 

Следващ значим момент за преосмисляне на терапевтичната позиция,в модела на МСТ в 

семейната служба, е свързан с промяната в продължителността на терапията. В ранните години на 

прилагане на МСТ в Марлборо,семействата посещават семейните срещи в продължение на години. През 
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1981 година, след среща и дискусия на екипа на семейната служба с Луиджи Босколои Джанфранко 

Чекин, се преосмисля продължителността на терапевтичната интервенция. Тя бива съкратена до три 

месеца. Също така се преустановява практиката, специалистите от службата да са на разположение на 

семействата за спешна интервенция при нужда, продиктувана от притеснение на 

специалистите,семействата да не бъдат изложени на „линеарните психиатри или социални работници“ 

(Cooklin et al., 2012). Терапевтите от Миланската школа в системната психотерапия – Луиджи Босколо 

иДжанфранко Чекин, въвеждат идеята, че с голямата продължителност и непрекъснатост на 

интервенцията терапевтът кани клиентите в позиция, откъсваща ги от реалния живот и създаваща 

зависимост от услугите на службата. Съкращавайки продължителността на интервенцията и давайки 

пространство на клиентите да се справят сами с някои от своите ежедневни кризи, терапевтът излиза от 

позицията на пазител на клиентите и имплицитно ги кани в позиция на компетентни участници в 

справянето със своите предизвикателства.В този случай контекст за промяна на терапевтичния сетинг и 

позицията на терапевта ставасрещата с нови идеи и предложеното ново осмисляне на процеса. 

 В тази насока са и нововъведенията, които екипа на семейната служба в Марлбороправи по-

късно, прилагайки идеите на Том Андерсън за рефлективния процес (Andersen, 1991), идеите на 

Миланския екип за циркулярността (Selvini et al., 1980), както и идеите за процеса на ментализация на 

Питър  Фонаги (Fonagy et al., 2017). Всички те отварят перспективата за сътрудничество между клиенти 

и терапевт и за приемане на експертността на двете страни при съвместното създаване на контекст, в 

който позитивно развитие на семейните отношения е възможно. Както отбелязва Аиа Асен (Cooklin et al., 

2012: 7), “когато си заедно със семействата и създаваш контекст, в който искаш от тях, да използват 

собствените си ресурси, и правиш това година след година, ти все повече се изумяваш от това какво имат 

в себе си, техните собствени ресурси и креативност. Това те кара да мислиш, че нашата експертиза 

трябва да се свежда основно до предоставяне на контекст, в който семействата могат да откриват и 

използват собствените си ресурси и да ги правят достъпни за други семейства“.Аиа Асен (Asen, 2018) 

подчертава значимостта на контекста на терапевтичната среща, като отчита, че в съвременната 

динамична ера, за да останат ефективни системните терапевти се нуждаят от три умения: да разчитат 

контекста, да създават контекст, да управляват контекста. Тръгвайки от произхода на думата „контекст“ 

(context) – от латински, съставена от представката “con“ (асимилирана форма на „com“), означаващо  "с, 

заедно", и „texere“, означаващо „да тъкат, да правят, да изработват“ – можем да кажем, че създаването на 

контекст в терапевтичната сесия е „съвместното изтъкаване“ на смисъла в диалога. А инструментът, 

чрез който терапевтът може да повлиява и променя атмосферата и контекста е неговата 

динамична позиция, в която той дава израз на възгледите си спрямо света и клиентите, които среща. В 

диалога, където динамичните движения на клиент и терапевт се вплитат нишка в нишка, бива изплетен 

контекста, в който се раждат нови смисли на историите и взаимоотношенията, с които клиентите идват. 

 Разгледаната динамична промянав позиционирането на терапевта, в рамките на модела 

Марлборо за мулти-семейна терапия, ни представя движението от едно по-експертно и ригидно 

позициониране в психотерапията към по-партньорско и гъвкаво такова. Тази динамикаотразява и 

насоката на промяна на позиционирането в междуличностните отношения в по-широк план, в 

обществата в Европапрез последния век. С позицията, която заемаме един спрямо друг, заедно създаваме 

контекста на общата среща. В този смисъл, осъзнаването и осмислянето на нашата позиция е ключов 

фактор за изграждане на взаимоотношенията ни,на света, в който живеем, и на смисъла, който влагаме в 

него. 
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РЕЗЮМЕ. Докладът представя екологичния модел за развитие на човека, създаден 

от Юри Бронфенбренер, формулиран от него като “Теория на екологичните системи”. Моделът дава 

рамка, с която могат да се обяснят системните влияния върху развитието на детето. Бронфенбренер 

ги групира като характеристики в пет подсистеми: микросистема (като семейството на детето и 

неговата класна стая), мезосистема (например, връзките между родителите и учителите на детето 

или между детето и неговите връстници), екзосистема (например, местоработата на родителите), 

макросистема (включва културната среда и социоикономическия статус на детето и неговото 

семейство) и хроносистема (включва дименсията на времето за процеса на развитие и културно 

историческия период). Това позволява да се изследват развитието на системите и развитието на 

индивидите в тях чрез разпознаване на взаимовръзки и практики, формирани от интерактивното 

влияние между индивидите и тяхната среда. В публикацията се описват основните понятия и етапите 

от надграждането на модела в научната работа на Бронфенбренер и неговите сътрудници. Обсъжда 

се прилагането му като теоретична основа при провеждането на психологически изследвания в 

областта на развитие на детето, която откроява процесите с влияние върху личностното развитие. 

По този начин се аргументира предложението моделът да служи като концептуална логическа рамка, 

интегрираща множеството взаимосвързани елементи, които участват във формирането и 

възприемането на образователните практики, която да се използва в изследвания в полето на 

психология на образованието. Новите развития в предучилищното и училищното образование в посока 

към приобщаващо образование създават контекст за изследване и разбиране на влиянието на 

системите върху обучителния опит и взаимодействия на участниците в образователния процес, както 

и техните индивидуални ефекти. 
 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: детско развитие в контекст; Бронфенбренер; теория на екологичните системи; 

образование. 
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ABSTRACT.  The report presents an Ecological model of human development created by 

Urie Bronfenbrenner formulated by him as the Ecological Systems Theory. The model provides a framework for 

explaining systemic influences on a child's development. Bronfenbrenner groups them as characteristics into five 

subsystems: microsystem (as as the child's family and his or her classroom), mesosystem (for example, the 

relationships between the parents and the child's teachers), exosystem (for example, the place of work of the 

parents), macrosystem (includes the cultural environment and socio-economic status of the child and his or her 

family)), and chronosystem (includes the time dimension for the development process and the cultural and 

historical period). This allows for exploration the development of systems and the development of individuals 

within them by recognizing the interrelationships and practices formed by the interactive influence between 

individuals and their environment. The publication describes the basic concepts and stages of upgrading the 

model in the scientific work of Bronfenbrenner and his collaborators. It discusses its application as a theoretical 

basis in conducting psychological research in the field of child development, which highlights the processes that 

influence personal development. The model is proposed to serve as a conceptual logical framework integrating 

the many interconnected elements involved in the formation and adoption of educational practices to be used in 

research in the field of educational psychology. New developments in pre-school and school education towards 

inclusive education provide a context for exploring and understanding the impact of systems on learning 

experiences and interactions between participants in the educational process, as well as their individual effects. 
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Детското развитие е продукт на взаимодействието между детето и неговата среда (DeHart, B.Ganie, 

Sroufe, A.L. and Cooper, G.,Robert, 2000). В действителност тази идея обхваща една динамична и сложна 

реалност на отношения, които повлияват развитието. Две от гледните точки представят: (1) детското 

развитие през процесите на съзряване и новите способности на детето за организиране на опита, които се 

появяват с времето за развитие на мозъка и телесните системи (Kagan, J., 1984) и (2) развитието като 

продукт на продължителните динамични взаимодействия между детето и опита, осигурен от семейството 

и от по-широката общност (Sameroff, A.J. and Fiese, B.H., 2000). През призмата на тези два възгледа, 

детското развитие освен като биологичен процес може да се разглежда като процес на връзки и 

взаимоотношения. Бронфенбренер създава модел на осъществяването на човешкото развитие чрез 

сложните взаимодействия между активния и развиващ се човешки организъм и хората и обектите в 

заобикалящата го среда. Според него естеството на взаимодействията (тяхната форма, сила, съдържание, 

посока) влияе върху развитието като варира в зависимост от качествата на индивида, средата и областите 

на развитие, които се появяват в определено време. Като изучава процесите на взаимоотношенията 

между детето и неговата среда, Бронфенбренер анализира възможностите и пречките в качеството на 

родителската грижа, социалните условия, културата и историческите събития като част от широкия кръг 

влияния, в които детето расте. Той допринася за разбирането, че детето не е пасивно, а активно участва в 

развитето си като организира и създава своето обкръжение чрез двупосочните отношения с възрастните, 

които среща в живота си. Работата на Бронфенбренер (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner and Morris, 

2006)представлява цялостна теоретична обосновка за това как основните социални контексти в живота 

на детето си взаимодействат и въздействат върху негови ключови резултати, в това число върху 

социалното и емоционално развитие на детето, което обхваща обучението му в училище и ангажирането 

му с учебната дейност. Неговото научно творчество открива възможности за изследвания в полето на 

психология на образованието с акцент към подкрепящата среда и ролята на всички участници. 

 

Екосистемен модел за развитие на човека на Бронфенбренер 
С името на Юри Бронфенбренер се свързва екологичният подход за развитие на детето или още 

познат в научната литература като подход на екологичните системи. Концепцията поставя детето в 

центъра на мрежа от свързани контексти, пространства, места и хора, които са в контакт с него и влияят 

върху хода на неговото развитие (Bronfenbrenner, 1979). В областта на детското развитие идеите и 

работата на Бронфенбренер не са така известни както тези на Жан Пиаже и Лев С.Виготски. Въпреки 

това, трудовете на този продуктивен учен имат задълбочен ефект върху начина, по който се мисли за 

детското развитие и подходите за работа с деца и техните семейства. 

Бронфенбренер е роден на 29 април 1917 година в Москва, в семейство на евреи, което по-късно 

емигрира в САЩ. В този период се събужда интересът му към психологията. Младият изследовател 

изучава психология в Университета Корнел, след което завършва магистратура в Харвард и се 

дипломира като доктор в Мичиганския университет. Фокусът на неговата дисертация е детското 

развитие в среда от връстници, което определя по-нататъшните му разработки и изследвания в областта 

децата и техните семейства. Бронфенбренер се занимава с изучаването на динамичната природа на 

развитието. Една от позициите, които застъпва в научния си път е за значението на ранната грижа и 

образование, както и за подкрепата за семействата на децата. Неговият подход е радикален за времето на 

60-те години в САЩ, в култура, която насърчава независимото функциониране на индивида (Hayes, 

O'Toole, and Halpenny, 2017). Като учен той е непримирим в стремежа си да свързва теорията с 

практиката. В многобройните си участия на различни форуми Бронфенбренер държи да представя 

данните от изследванията си на разбираем за аудиторията език.  През 1965 година активността му го 

води до участие в правителствена инициатива (Head start), насочена към бедни деца в предучилищна 

възраст, на които той преподава като доброволец. По-късно въпросната програма служи като основа за 

първия стандарт за ранна грижа и образование на САЩ. 

Трудовете на Бронфенбренер са посветени на изследване за влиянието на факторите от 

контекста на развитие или от обкръжението на детето, с което поставя началото на екологичната 

перспектива за детското развитие. В научната си дейност той интегрира данни от изследвания от 

Съветския съюз, където твори и работи Виготски, който по сходен начин разглежда ролята на контекста 

в живота на детето. Бронфенбренер също следва гледната точка за значението и критичната роля на 

средата, в която детето расте и се развива, но поставя различно ударение върху виталната роля на 

взаимодействията като генератор на развитието. През тази призма са едни от ключовите му резултати от 

кроскултурното изследване "Два свята на детство: СССР и САЩ", ("Тwo Worlds of Childhood: US and 

USSR"), което публикува през 1970 г. (Bronfenbrenner, 1970). В него анализира и обобщава находките от 

интереса си и изучаването на практиките за отглеждане на деца в двете държави. Бронфенбренер е 

впечатлен от доброто поведение на съветските деца, мотивацията им за учене и насочеността им към 

обществото, което контрастира на характеристики на американските деца. Обясненията му са свързани с 

приетите ценности за колектива и хармоничните отношения между семейството и обществото  при 
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отглеждането на децата. За разлика - в американската култура се отдава приоритет на семейството като 

основния социализиращ агент, а не толкова на общността. (Bronfenbrenner, 1970:230). Изводите, които 

той прави открояват като причини повишената ангажираност на американските родители и натоварената 

им трудова заетост, което отслабва силата на семейството. Отсъствието на американските родители от 

живота на децата излага на риск последните, които стават все по-отделени от обществото и ги обрича на 

оскъдни контакти с възрастните. Бронфенбренер е загрижен, че в ситуация на променящия се живот на 

семействата в САЩ, училището не разпознава ролята си на социализиращ фактор за децата, какъвто той 

смята, че може да бъде. Ето защо се насочва към разработки, които изследват образователната среда и 

практиките в нея. По начало Бронфенбренер е критичен към настоящите психологически изследвания в 

областта на детското развитие, защото смята, че те разглеждат индивида в изолация от динамиката на 

обкръжението, в което живее, в това число училището остава извън обсега им. Според него "повечето от 

развитийната психология е наука за странно поведение на деца в странни ситуации със странни 

възрастни за възможно най-кратък период от време." (Bronfenbrenner, 1977:513). Цитатът се отнася до 

изследванията, които предимно се основават на теорията на привързаността на Джон Боулби и 

представят лабораторни резултати. Той е убеден, че този изследователски подход за детското развитие 

ще се промени с напредъка на екологичния подход, който показва актуалната среда и взаимодействията 

между индивидите, системите и между самите системите. Ето защо откриването на потенциал и 

възможности за изследвания в полето на образователната среда позволяват на Бронфенбренер да види 

нуждата от модел, който да разглежда и да свърже психологическите теории за ученето с 

образователните практики. Създадената от него комплексна рамка включва различни нива на сбора и 

връзките на множество фактори, които влияят върху ученето и развитието на детето и се отнасят към 

планирането и реализирането на педагогическите практики. Предложеният екосистемен модел 

интегрира разнообразните условия и характеристики на средата, в която децата живеят, учат и се 

развиват и дава теоретична рамка за изследвания за влиянието им. 

Бронфенбренер използва думата "екология" за да обхване холистичната природа на човешкото 

развитие и разработва екологичната теория и модела на базата на концепции на Курт Левин и Лев 

С.Виготски. За него развитието е функция на взаимодействието между индивида и средата, поради което 

локализира мястото на развитието в системата от социални обкръжения. Първоначалните му интереси са 

насочени към изучаване на процесите на "взаимна прогресивна акомодация между човека и 

променливите свойства на непосредствената среда, в която той живее." (Bronfenbrenner, 1979:21). По 

този начин той конструира система от взаимодействията и връзките между тези отношения и функции. 

Екологичният модел утвърждава взаимното влияние между индивида и неговата среда чрез 

цялостна взаимозависимост между активния субект и факторите на средата. За всеки индивид неговата 

екологична среда е уникална. В оригиналният модел (от 1979) Бронфенбренер разполага 

взаимодействията в рамките на 4 системи или нива, които назовава: "микросистема", "мезосистема", 

"екзосистема" и "макросистема", като макросистемата е най-външната част.Всяка система отразява 

влиянието на непосредствената най-близка или по-далечна среда.  Микросистемата е начин на действия и 

взаимодействия, в които индивидът участва реално в дадена среда в определено време. Например, освен 

семейството на детето, неговата класна стая, съучениците и учителите му съставляват една 

микросистема. Мезосистемата е изградена от комуникацията и взаимодействието между различни 

елементи на микросистемите на индивида. Например, домът на детето, детската градина и училището 

образуват средата на влияние на мезосистемата. Връзките между учителите в училището на детето, също 

са нейни части. Екзосистемата включва средите, в които детето не участва пряко, но които оказват 

влияние върху него и върху другите системи. Като пример Бронфенбренер посочва работното време на 

майката, промените в службата на родителите, стресиращите работни дни, които въздействат върху 

климата на дома и на училището на детето. Макросистемата представлява всеобхватният ефект на 

културата, властта, политиката, потискането и други сили, които създават общности и тенденции на 

връзките между системите. Например, дете от беден район в класна стая и училище, в което има слаба 

организация на учебен процес и шум отразяват условия на макросистемата, която е комбинация от 

културалните елементи, властта, политиката и други фактори допринасящи за лошите характеристики на 

средата. 

В следващият етап от надграждане на модела, когато разпознава значението на времето и 

историята на развитие на детето, Бронфенбренер добавя петата система в него - "хроносистема" 

(Bronfenbrenner, 1992/2005). Тогава предлага и метафора на модела, сравнявайки го с руските кукли 

матрьошки. По аналогия на тях, той представя идеята си за концентрични кръгове, които са 

взаимозависими, поставяйки в центъра на вътрешността им детето. Отношенията между системите се 

характеризират с динамичност и непрекъснатост, при което активно развиващият се индивид участва в 

променящите се качества и условия на новата среда като изпълнява различни дейности и социални роли.  

(фиг.1) 
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Фигура 1.  Екосистемен модел за развитие на човека на Бронфенбренер 

 

Figure 1. Bronfenbrenner's Ecological Model for Human Development  
Източник: https://study.com/academy/lesson/bioecological-model-theory-approach.html 

 

 

Фигура 1 показва обединената версия на екологичния модел, която първоначално разглежда 

"всяко биологично същество в контекста на среда, която може да благоприятства или да пречи на 

неговото развитие.", (Bronfenbrenner, 1979: 21). По-късната версия представя развитието на човека като 

биопсихосоциално и протичащо в хода на целия жизнен път. 

 

Биоекологичен модел за развитие на човека на Бронфенбренер 
Бронфенбренер представя новата версия на модела през 1993 година, след като преразглежда и 

концептуализира индивидуалните характеристики и характеристиките на средата, разширени с всички  

ресурси и достъпност (Bronfenbrenner, 2005). В новия биоекологичен модел той подчертава позицията и 

влиянието на развиващия се индивид. В статията си "Теория на екологичните системи", ("Ecological 

systems theory"), дефинира екологията на развитието като: "..изучаване на прогресивното, взаимно 

приспособяване през целия жизнен път на активно растящото човешко същество и променящите се 

характеристики на непосредствената среда, в която живее, като процесът е повлиян от отношенията 

между тези характеристики и по-широките контексти, в които те са вградени." (Bronfenbrenner 

1992/2005: 106). По този начин Бронфенбренер идентифицира необходимостта изследователите и 

практиците да обръщат внимание на развиващият се в сложните взаимодействащи си системи индивид. 

За новия биоекологичен модел той пише, че: "Микросистемата е модел на дейности, социални роли, 

междуличностни отношения, преживявани от развиващият се индивид в дадена среда, лице в лице с 

конкретните физически, социални и символни характеристики, които могат да го насърчават или 

ограничават, ангажирайки го в устойчиво, прогресивно по-сложни взаимодействия и активност в 

непосредствената среда." (Bronfenbrenner, 1994: 1645) 

Още в първата статия, която предлага проект на модела, Бронфенбренер и неговият сътрудник 

Стивън Сечи правят критично разграничение между "среда" и "процес" като акцентират върху 

централното място, което заема процесът (Bronfenbrenner and Ceci, 1993). Конструктът на процеса (P-

process) обхваща формите на взаимодействия между индивида и неговото грижещо се обкръжение 

("nature and nurture"). Авторите наричат взаимодействията "проксимални процеси", за да подчертаят 

факта на тяхното разполагане в микросистемите на развитие и значението на функционирането им във 

времето. Силата на процесите влияе върху развитието на индивида в зависимост от неговите физически, 

психични и личностови особености (P-person), от непосредствения контекст (C-contex) и от времевия 

период, в който протичат (Т-time periods). Моделът PPCT съдържа интегрираната природа на различните 

елементи, така че генетичният потенциал на индивидите става видим (наблюдаем) чрез техните 

поведения и действия по време на проксималните процеси (Bronfenbrenner and Morris, 1998). 
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Проксималните процеси, позиционирани като основни механизми, които са генератори на човешкото 

развитие, заменят контекстите на развитие по сходство със зоните за близко развитие от теорията на 

Л.С.Виготски,  (Hayes, O'Toole, and Halpenny, 2017).  Качеството на проксималните процеси се 

опосредства от социалните взаимодействия и това осигурява връзката между структурните 

(биологичните) фактори и процесите, които ги подкрепят. С други думи, Бронфенбренер твърди, че 

трябва да разбираме процеса, индивида, контекста и времето, ако искаме да разберем детето. В този низ 

от взаимодействия, които  могат да се наблюдават, протича развитието. За да бъде ефективен и 

прогресивен процесът на взаимодействия, последните трябва да бъдат активни и да включват комплекс 

от реципрочни отношения между биопсихосоциалния човешки организъм (детето) и индивидите, 

обектите и символите в непосредственото му обкръжение за продължителен период от време 

(Bronfenbrenner, and Morris 1998). Като такива периоди двамата автори посочват местата за живот в 

ранна възраст, включително храненето и комфорта на бебето, играта с малки деца, дейностите дете-дете, 

груповата и индивидуалната игра, ангажирането на детето в разговори и диалог, четенето, научаването 

на нови умения, спортните занимания, решаването на проблеми, грижата за братята и сестрите, 

планирането, комплексните задачи, които изискват нови знания и намиране на нови начини 

(Bronfenbrenner, and Morris, 1998: 996). Авторите отбелязват, че биопсихосоциалният модел разпознава 

важните периоди в детското развитие, когато отношенията, взаимодействията и практиките играят 

ключова роля за развитието. Също така, моделът въвежда концепти и критерии за диференциране на 

характеристиките на средата - такива, които благоприятстват и дават тласък на развитието по време на 

проксималните процеси, и други,  които го спират, защото създават нестабилност и хаос. Важните места 

за формиране на компетенциите и характера на детето са семейството, но освен него това са местата, 

където се полагат грижи за деца - училището, групата на приятелите и връстниците и съседите (цит. пак 

там).  В допълнение Бронфенбренер и Морис описват културални ценности в западните практики на 

включване на детето като себе-насоченото учене, вниманието и решаването на проблеми, които 

допринасят за развитието му като активен агент в условия на дейности с нарастваща сложност. 

Начините, по които възрастните направляват, откликват на детето, комуникират с него и подкрепят 

развитието му оказват голямо влияние върху възрастния, в който детето ще се превърне. Следователно, 

през призмата на биоекологичния модел за детско развитие може да се определи важната роля на 

възрастния, особено ролята на учителите и възпитателите в педагогическите практики. Чрез рефлексивно 

наблюдение възрастните, които се грижат за детето могат да разберат индивидуалните му 

характеристики и качествата на обкръжението. По този начин те подкрепят положителното развитие и 

обучение. Именно с помощта на подкрепяща среда децата развиват, преструктурират и създават нови 

физически и социални функции, и могат да повишат активната си склонност за осмисляне на опита си. В 

образованието подкрепата осигурява връзката между потребностите на детето и начините на тяхната 

удовлетвореност, осигурени от присъствието на учителите, специалистите, дори от ръководителите на 

образователната институция. Те образуват външната верижна последователност, която създава 

вътрешния комфорт и сигурност, необходими за възраждане индивидуалния потенциал. Да се изследват 

характеристиките на тези взаимодействия и техните въздействия върху развитието на детето в процеса на 

неговото обучение е необходима стъпка към по-доброто разбиране и прилагане на новите подходи в 

училищните практики. 

 

Изводи и обобщение 
Екологичният модел за развитието на човека, създаден от Бронфенбренер, снабдява психолозите 

на развитието с индиректна стратегия за конструиране на изследвания и за тестване на ролята както на 

генетиката на индивида, така и на обкръжаващата го среда. Като автор на екологичната перспектива в 

областта на развитието, той смята, че на тази основа по-добре могат бъдат разбрани индивидуалните 

различия и последствията за индивида при различните условия на неговата среда.  Биоекологичната 

схема от втората фаза на модела предоставя подходящата теоретична рамка, която свързва 

психологическата и образователната теории с образователните практики, не само от научно 

изследователска, но от педагогическа гледна точка и затова може да бъде използвана като теоретична 

платформа за изследвания в областта на психология на образованието. Моделът дава възможност 

достатъчно прецизно и в детайли да се обърне внимание на всички сложни системи, които участват в 

развитието и личностното формиране на детето в контекста на образователната среда и процесите на 

взаимодействия в нея. Транзакционният им характер обръща вниманието към качества на индивидите, 

които влияят върху средата и които ги превръщат в автори на собственото им развитие и напредък. 

Именно концепцията за децата като активни, заинтересовани и влияещи участници, формиращи 

собственото си обучение в образователната среда, откроява моделът на Бронфенбренер като мощен 

инструмент  за реализирането му в образователните практики, особено  фокус върху приобщаващото 

образование. Последното изисква обогатяване на условията на образователната среда,  включването на 

децата в техния напредък и развитие, и осигуряване на подкрепа в обучението на всички деца. Външната 
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подкрепа за детето съобразно неговите потребности, добавена към многообразието на индивидуалните 

му специфики, се очертава като едно от основните условия за човешкото развитие. С това се отдава 

значение на отговорите на средата към индивидуалните потребности и заявки. От изследователска 

гледна точка се предоставя възможност да се проучат ролите на основни участници в обучението на 

децата - учителите, допълнителните специалисти като ресурси на средата с влияние върху опита, 

преходните етапи и изходите за детето. 

Моделът може да помогне за изучаването на действащите педагогически практики в момента и 

да информира за необходимата промяната в тях. Това може да се постигне чрез идентифициране на: (а) 

основните социални взаимодействия, които са важни за развитието и обучението на детето, определени 

като променливи на процеса (напр. взаимодействията родител-дете, учител-дете); (б) характеристиките на 

учениците и ролята, която играят в собственото им развитието, определени като променливи на индивида 

(напр. пол, възраст, здраве, интелигентност, темперамент), (в) значението на основни ключови за детето 

среди, определени като променливи на контекста (каквито са  семейството, училището, културата) и (г) 

влиянието на промените в хода на развитие, определени като променливи във времето (които включват 

значими исторически събития, преходни възрастови етапи). 

Изследването, което планирам да направя се ръководи от концептуалния модел на 

Бронфенбренер и сътрудниците му. В него изследователският интерес е насочен към професионалните 

роли на учителите, училищните психолози и педагогическите съветници и техните практики на 

комбинирани влияния от връзките, които имат с учениците, като ключови възрастни, които осъществяват 

подкрепата за децата в училище. Резултатите от подобно изследване очаквам да донесат важни знания и 

нова информация за професионалисти и мениджъри в системата на образование, необходими при 

създаването на подкрепяща приобщаваща среда за всяко дете, така че то успешно да придобива своя 

обучителен опит и посока на развитие. 
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