


 2 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 
 

ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ 

Катедра „Лидерство“ 

 
 
 
 
 

РУМЯНА КАРЕВА 
 
 
 
 

АВИАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ 
 

ЛИЧНОСТ 
 
 
 

Учебник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

София ● 2012 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензенти 
 

проф. д.ик.н. Георги Петков 
полковник проф. д.в.н. Димитър Недялков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Румяна Илиева Карева, автор, 2012 
© Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2012 
http://rdsc.md.government.bg 
 
ISВN 978-954-9348-34-7 

 
 

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На българските Военновъздушни сили 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 5 

СЪДЪРЖАНИЕ 
СЪДЪРЖАНИЕ .............................................................................................................................................5 

ВЪВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................................6 

ЛИЧНОСТ ........................................................................................................................................................8 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ЛИЧНОСТ ................................................................................................................... 12 

1. КОГНИТИВНА СФЕРА ..................................................................................................................... 14 

1.1. УСЕЩАНЕ ............................................................................................................................................. 15 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – УСЕЩАНЕ .................................................................................................................. 20 

1.2. ВЪЗПРИЯТИЕ ..................................................................................................................................... 22 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ВЪЗПРИЯТИЕ ............................................................................................................. 35 

1.3. ВНИМАНИЕ ......................................................................................................................................... 38 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ВНИМАНИЕ ............................................................................................................... 43 

1.4. ПАМЕТ ..................................................................................................................................................... 46 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ПАМЕТ ........................................................................................................................ 56 

1.5. МИСЛЕНЕ ............................................................................................................................................. 58 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – МИСЛЕНЕ ................................................................................................................... 72 

1.6. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ...................................................................................................................... 73 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ИНТЕЛИГЕНТНОСТ .................................................................................................. 82 

1.7. УЧЕНЕ, ФОРМИРАНЕ НА НАВИЦИ, КОМПЕТЕНТНОСТ .................................... 84 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – УЧЕНЕ, ФОРМИРАНЕ НА НАВИЦИ, КОМПЕТЕНТНОСТ .................................... 92 

2. АФЕКТИВНА СФЕРА......................................................................................................................... 94 

2.1. ЕМОЦИЯ ................................................................................................................................................ 95 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ЕМОЦИИ ................................................................................................................... 106 

2.2. МОТИВАЦИЯ .................................................................................................................................... 108 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – МОТИВАЦИЯ ........................................................................................................... 116 

3. ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТРАТЕГИИ ................................................................................................ 118 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТРАТЕГИИ .............................................................................. 120 

3.1. АГРЕСИЯ ............................................................................................................................................. 123 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – АГРЕСИЯ .................................................................................................................. 134 

3.2. АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 136 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ..................................................................................... 138 

4. ЛИЧНОСТТА В АВИАЦИЯТА .................................................................................................... 139 
Ψ ЛАБОРАТОРИЯ – ЛИЧНОСТТА В АВИАЦИЯТА ................................................................................ 140 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................................... 141 

ИЗТОЧНИЦИ ............................................................................................................................................. 142 



 6 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Авиационната психология представлява приложен дял на психологията, тъй като 
си служи с общопсихологичните теоретични и практически постижения, принципи и 
методи. Тя е специализирана в изследването на психологичните аспекти на дейността 
на летателния състав, ръководителите на полети и наземния състав за поддръжка на 
авиацията. В широк смисъл в полето на авиационната психология могат да бъдат 
включени въпроси, свързани с човешката физиология, ергономичността на 
авиационните системи, както и други проблеми, чието решаване зависи от комплексна 
общонаучна оценка и подход. 

Сложността на авиационното дело предполага различни подходи за представяне 
на психологичното знание. Учебникът е отражение на разбирането за авиационната 
психология като функция от динамиката личност – среда – дейност, чието представяне 
е ограничено в психологичния аспект. Обект на изследване е личността; предмет – 
специализираната операторска дейност, която се извършва от личността в авиационна 
среда. 

Целта на авиационната психология е да предложи психологично осигуряване на 
летателния състав, ръководителите на полети и наземния състав за успешно 
извършване на летателната дейност. 

В съответствие с целта основните задачи пред авиационната психология са: 
1. Да извършва психологичен подбор на кандидатите за летателна дейност. 
2. Да проследява психологичното състояние на личността, извършваща летателна 

дейност. 
3. Да изследва когнитивните възможности на човека в комплексна ситуация. 
4. Да изследва операторската дейност в сътрудничество с инженерната 

психология. 
5. Да предлага подходящи техники за оптимизиране на социалната среда, 

справяне със стреса, усъвършенстване на комуникативните умения, предотвратяване на 
рисковото поведение, работа със семействата на летците и осигуряващите летателната 
дейност. 

Съвременната психология разполага с огромен потенциал, обхващащ всички 
аспекти на човешката дейност. Той не може да бъде разкрит на страниците на един 
учебник. При това авиационната психология е комплекс, основаващ се на 
постиженията на когнитивната, експерименталната и инженерната психология, 
персонологията, както и на социалната, военната, трудовата, организационната 
психология, с недвусмислена ориентация към практиката. Неизбежно при подбора на 
психологични знания е необходимо въвеждането на ограничение, така че във фокуса да 
попадне онази част, която е свързана с операторската дейност в авиацията. 

Представените съображения са развити на страниците на текст, чийто проект 
предполага три основни части. 

Първата част Личност е написана в духа на общопсихологичното знание за 
системите и процесите, чрез които се реализира сложното единство на личността, като 
при подбора на информацията са отчетени специфичните изисквания на операторската 
дейност в авиацията към личността. 

Втората част Среда следва да постави личността в контекста на организационната 
и физическата среда, в която се извършва дейността. 

Третата част Дейност предвижда изследване на въпроси на операторската 
дейност в авиацията. 
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В края на всяка тема е обособена рубриката Ψ (психологична) лаборатория. Тя 
съдържа упражнения, задачи, описания на методи, въпроси, чрез които да се допълни, а 
може би и да се провокира търсенето на още информация. 

Следват кратки бележки за някои от източниците, които са послужили при 
съставянето на текста. Многообразието е сведено до енциклопедии, монографии, 
учебници, пособия и статии, които са достъпни в библиотеките и интернет на 
български, английски или руски език. Изображенията (репродукции на картини, 
снимки и др.) са взети от интернет, за да се онагледят представените теоретични 
модели и принципи. 

Учебникът е предназначен за слушателите и студентите във Военна академия 
„Георги Стойков Раковски”, които изучават дисциплината „Авиационна психология”. 
Той не замества лекциите и практическите занятия от аудиторната програма. Целта е тя 
да бъде обогатена, затова темите са разработени по такъв начин, че да подпомогнат 
процеса на самоподготовка. По подразбиране насочеността е към военната авиация. 

Разбира се, учебникът може да послужи и на специалистите по авиационна 
психология, както и на всеки, който не пропуска да погледне към небето, когато там 
летят бойни самолети и вертолети. 
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ЛИЧНОСТ 
 
Как човек преодолява инстинкта си за самосъхранение и страха от височина, за да 

се качи в машина, чиято скорост надвишава звуковата, как надмогва физическата болка 
от претоварванията и защо не престава да се стреми към летене от детството до 
старостта? Отговорите на тези въпроси са поне толкова, колкото са личностите, спрямо 
които ги задаваме. Но каквито и предположения да правим, докато се опитваме да 
решим това уравнение с множество неизвестни, можем да приемем за дадено едно – 
авиацията започва от личността.  

От там започва и учебникът по авиационна психология, в който е направен опит 
за интегриране на различните научни парадигми1 в персонологията2. Знание, което 
отразява интереса към човека в цялата му пълнота на сложно същество и 
индивидуалност. Защото всяка идея, всеки теоретичен модел е проекция на общото за 
всички персонолози желание да проникнат в огромната загадка – човешката личност. 

Няколко дефиниции са необходими, за да се операционализират понятията, с 
които си служи психологията. В повечето случаи задачата да се определи даден 
психологичен феномен е фрустрираща – могат да бъдат прочетени десетки варианти, 
които често се изключват или са в противоречие. Но без еднозначно дефиниране на 
термините е невъзможно разбирането на явленията, затова в началото на всяка тема е 
предложена работна дефиниция на основното понятие. 

Разграничаване на научната употреба на термините от разговорния смисъл е 
необходимо и за ключови понятия, като човек, индивид, субект, Аз, индивидуалност. 

Човек е родово понятие. Психологичният му смисъл се дължи на схващането за 
единството между природно и обществено начало (биосоциална цялост). 

Индивид означава всяко отделно същество, единичен представител на рода Homo 
sapiens. Индивидът се интерпретира като принадлежащ към цялото (един от 
себеподобните). 

Субект е човекът, разбиран като активно, търсещо същество. Активността е 
заложена в самата му същност. 

С понятието Аз в психологичната литература на български език се назовават две 
категории, които имат връзка с личността. 

Аз (Ego) е структурно понятие, въведено от Зигмунд Фройд3 за означаване на 
тази част от личността, която отговаря за удовлетворяване на инстинктите в 
съответствие с реалността и моралните ценности. Азът е посредник между другите две 
подструктури на психиката – То (Id) и Свръхаз (Superego). То е източник на първична 
психична енергия и работи на принципа на удоволствието – търси наслада и избягва 
болката. Свръхазът е моралната институция в психиката, която следи за спазването на 
възприетите ценности, като за целта си служи с награди и наказания. Азът трябва да 
балансира между То и Свръхаза, като спазва принципа на реалността – отлага 

                                                 
1 Понятието парадигма произлиза от гръцката дума παράδειγμα (paradeigma), която означава „модел, 
пример” и е производна от глагола παραδείκνυμι (paradeiknumi): „демонстрирам, показвам, излагам”. 
Парадигмата е основен модел, образец или метод, най-характерното свойство на една теория или 
направление в науката. 
2 Персонология, или психология на личността (personality). Произлиза от латинската дума persona – 
маска (от театралните маски, с които в древността актьорите са изобразявали различни психични 
състояния). 
3 Фройд (Sigmund Freud, 1956–1939) е австрийски учен, основател на психодинамичната парадигма в 
психологията. 
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незабавното удовлетворяване на желанието на То за удоволствие до подходящ следващ 
момент, така че да избегне санкция от Свръхаза. 

Аз (Self) е понятие, свързано с името на Карл Роджърс4 и хуманистичната 
парадигма, с което се означава цялото, израз на човешката индивидуалност. Според 
Роджърс организмът реагира като организирано цяло на определено феноменално поле 
(система от образи и значения). Тези части от феноменалното поле, които човек нарича 
„аз”, „мене”, „самият”, образуват Аза (Self). Азът е организиран, подвижен, но 
последователен концептуален модел за възприемане на самия себе си.5 

Индивидуалността (от лат. individuum – неделимо цяло) представя конкретния 
човек с присъщата му неповторима организация на психична реалност, система от 
типични свойства и специфичен стил на тяхната реализация. Компонентите на 
индивидуалността са свойствата на индивида като природно същество, свойствата на 
личността като продукт на социалните и културните влияния и свойствата на субекта 
като съвкупност от дейности и резултатите от тях. 

 
Личност са тези характеристики на човека, които отговарят за 

съгласуването на устойчивите модели на неговите чувства, мислене и поведение.6 
 
В понятието личност е вложено разбирането за специфичния резултат от 

динамичното взаимодействие между вродената природна същност и социалните и 
културните влияния. Продукт от дейността на личността е съгласуваността на 
поведенческите прояви. 

В книгата си „Личност. Теория и изследване” персонолозите Лоурънс Първин и 
Оливър Джон анализират множеството теоретични постижения в областта и открояват 
основните аспекти на личността. 

• Личността може да бъде представена като структура. Това са нейните стабилни, 
устойчиви аспекти. 

Структурата на личността се проявява в характерни черти (traits), чрез които 
бележим съгласуваността и устойчивостта на индивидуалните реакции в различни 
ситуации. Съвкупността от черти образува тип (type), осигуряващ обобщеност и 
повторяемост на поведението. 

Една от най-популярните типологии на личността е предложена от Карл-Густав 
Юнг.7 Черти като общителност, откритост, нетърпеливост, импулсивност и насоченост 
навън са съставни на типа екстраверт. Стеснителността, склонността към усамотяване 
и размишляване, насочеността към вътрешния свят – на типа интроверт.8 

• Личността може да бъде представена и като процес, който отразява нейните 
динамични, мотивационни аспекти. 

Няколко основни категории мотиви характеризират динамиката на процеса. 
Хедонистичните мотиви са свързани с разбирането за естествения стремеж към 

удоволствие и избягване на болката. Състоянието на вътрешно напрежение, което 
активира и насочва поведението, се бележи с понятието нагон (drive). Например 
гладът, жаждата са физиологични потребности, които насочват поведението към 

                                                 
4 Роджърс (Carl Rogers, 1902–1987) е персонолог, чиито идеи оказват влияние на цялостното развитие на 
психологията. 
5 Р о д ж е р с, К. Клиентоцентрированная терапия. Москва: Рефл-бук, Ваклер, 1997. 
6 P e r v i n, L., O. John. Personality: Theory and Research. John Wiley & Sons, Inc. 1997, р. 4. 
7 Юнг (Carl Gustav Jung, 1875 – 1961) е швейцарски психиатър, чиито идеи са в основата на аналитичната 
психология. 
8 J u n g, K.-G. Psychological Types, 1921 ( http://psychclassics.yorku.ca/Jung/types.htm). 
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редуциране на вътрешното напрежение, предизвикано от недостига на вещества в 
организма. Подбудителните мотиви (incentive) обикновено се свързват с външни цели, 
към които човек се стреми (например успех, престиж), като в този случай 
удоволствието се асоциира с постигането на целта. 

Мотивите на личностното израстване и саморегулацията обясняват поведение, 
чрез което човек се насочва към реализиране на своя потенциал, дори това да е с цената 
на увеличаване на психичното напрежение. 

Когнитивните мотиви се свързват с усилията, които човек полага, за да разбере 
и предвиди събитията в света. Те отговарят на потребността от съгласуваност и 
познание, обясняваща случаите, в които хората предпочитат неприятните събития, ако 
резултатът от тях прави света по-стабилен и предсказуем. 

Игровото и изследователското поведение дават основание за обособяване на 
група мотиви, свързани с компетентността, доколкото човек развива голяма част от 
навиците си заради възможността да въздейства успешно на околната среда, като 
придобива майсторство в дадена област. 

Хората са способни да реализират в поведението си различни мотиви и се 
отличават помежду си по степента на изразеност на даден мотив, т.е. индивидуалните 
особености в реализацията на мотивите са съставна част на личността. 

• Личността може да бъде представена и чрез категориите израстване и 
развитие. 

Детерминантите на човешкото развитие обикновено се делят на генетични и 
средови – природа (nature) и възпитание (nurture). 

Генетичните фактори са нашето еволюционно наследство. Те са ключови във 
важни характеристики на личността, като интелект, темперамент, емоции. 
Особеностите на темперамента например се проявяват още в началото на живота и 
трудно се поддават на обучение (опитът оказва влияние, но развитието им протича в 
съответствие със заложената генетична програма).  

Ролята на гените е да осигурят принадлежността ни към човешкия род и в същото 
време да ни направят уникални негови представители. 

Средовите фактори включват влиянието на културата, семейството, връстниците 
и социалния статус. 

Културата има свои отличителни модели на поведение, ритуали, вярвания, които 
се предават чрез обучение. Това означава, че повечето представители на дадена култура 
имат общи личностни характеристики. Наличието им се откроява ярко при среща с 
представители на друга култура. 

Семейството е един от най-значимите средови фактори. Всеки модел на 
родителско поведение влияе на развитието на личността на детето по три начина: 

- Със собственото си поведение родителите създават ситуации, които формират 
определено поведение у децата. Например предпочитанията им към спокойствие и 
усамотение насърчават детето да търси ситуации, в които да реализира тяхното  
поведение. 

- Родителите служат като ролеви модели за идентификация. Добре е децата да 
имат ролеви модели от двата пола. 

- Родителите избирателно награждават и по този начин подкрепят определени 
поведенчески модели у децата. Подкрепяните поведенчески модели се превръщат в  
трайни характеристики на човека. 

Често срещаните различия между децата в семейства с повече от едно дете се 
дължат на различните генетични детерминанти, както и на различния собствен опит в 
семейството и извън него, който създава на практика различна среда за всяко дете. 
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Влиянието на семейството протича на фона на мощното въздействие от страна на 
връстниците, което през юношеската възраст става доминиращо. Групата на 
връстниците е важна за социализацията на индивида, като му предлага нови правила на 
поведение и опит, значим за цялостното развитие на личността. 

За да обясни израстването на човешката личност, Ерик Ериксън9 си служи с 
епигенетичния принцип, съдържащ идеята, че всеки растеж има основен план, от 
който възникват частите, като всяка част доминира в един период, а в резултат се 
изгражда функциониращото цяло. Ериксън въвежда понятието „витален”, за да означи 
здравата личност, която излиза от всяка криза със „засилено чувство за вътрешна 
зрелост, с повишена възможност за преценки и засилена способност „да се справя 
добре” според собствените й стандарти и според стандартите на онези, които са 
значими за нея”. 10 

Ериксън предлага модел за виталната личност, в който всеки елемент е системно 
свързан с всички останали и те взаимно се обуславят от правилното развитие и 
последователност на всеки елемент – всеки елемент съществува в някаква форма, 
докато настъпи неговото време. Според модела на Ериксън виталната личност 
преминава през 8 стадия в жизнения си план, като преходът от даден стадий в 
следващия представлява преодоляване на криза, породена от новата жизнена задача и 
очакванията за нейното разрешаване. 

І стадий (до 1,5–2-годишна възраст). Главната ценност е „базисно доверие”. При 
положително развитие детето израства с чувството за вътрешен комфорт и доверие към  
себе си и другите. 

ІІ стадий (от 2- до 3-годишна възраст). Основна ценност е „свободната воля”.  При 
положително развитие води до самоконтрол, способност за избиране, сила на волята. 

ІІІ стадий (от 4- до 5-годишна възраст). Разрешава конфликта „инициативност 
срещу вина” и води до активност, целеустременост и удоволствие от дейността. 

ІV стадий (от 6-годишна възраст до началото на пубертета). Със своя конфликт 
„трудолюбие срещу малоценност” поставя на изпитание способността за 
съсредоточеност в заниманията и гордостта от техния резултат. 

V стадий (юношество). За да разреши успешно основната задача на етапа – 
преодоляване на кризата на идентичността, юношата трябва да е преминал успешно 
кризите на всички предходни четири етапа. Според Ериксън главната задача в този 
стадий е именно формирането на Аз-идентичността, която се изразява в увереност, че 
възприемането на самия себе си е продължение на Аза и се съгласува с възприемането 
му от околните. Неуспешното решаване на задачата води до дифузия на ролите и 
неувереност в себе си, което може да се изрази в мъчително лутане при избора на 
професия, безразборно присъединяване към различни групи и чувство за личен провал. 
„Защото в действителност в социалната джунгла на човешкото съществуване 
чувството, че си жив, не може да съществува без чувството за идентичност”. 11 

VІ стадий е ранната зрелост (младостта). При успешно решаване на основния 
конфликт „интимност срещу изолация” човек развива способността за взаимност, 
споделяне и интимност. 

VІІ стадий е средната зрелост. Основният конфликт на стадия е „генеративност 
срещу стагнация”. Успехът в преодоляването на кризата се изразява в интерес към 
работата, производителност, стабилни междуличностни връзки. 

                                                 
9 Ериксън (Erik Erikson, 1902–1994) е американски психолог от германски произход, психоаналитик. 
10 Е р и к с ъ н, Е. Идентичност: младост и криза. София: Наука и изкуство, 1996, с. 126–127. 
11 Е р и к с ъ н, Е. Идентичност …, с. 174. 
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VІІІ стадий е късната зрелост. Според Ериксън, ако човек премине успешно през 
всички кризи в своя живот, в края му би следвало да изпитва удовлетвореност от себе 
си и изминатия път, да открива личен смисъл в живота.  

Ериксън обяснява развитието и израстването на личността чрез естествените 
кризи и преходи в живота. За някои това означава приемане на себе си заедно с 
успехите и разочарованията; други избират изолацията или миналото, в което се 
фиксират, страха от смъртта. 

Ериксън е оптимист за способността на човека да преодолява кризите, дори ако е 
необходимо да се връща към тях от следващи стадии в живота си.  

 
Детерминанти на поведението 

 
Взаимодействието човек – ситуация е в основата на дилемата за източника 

(вътрешен или външен) на регулация на поведението. Отговорите, които предлагат 
теоретичните парадигми, варират в крайности. 

Според Зигмунд Фройд човек е движен от несъзнавани вътрешни сили. В другата 
крайност е становището на Бъръс Скинър 12: поведението е отражение на въздействието 
на средата. Междинна позиция заема Уолтър Мишел 13, който смята, че поведението е 
контекстуално зависимо от ситуациите. Гледната точка на Мишел се поддържа от 
повечето съвременни персонолози, като се подчертава, че значение имат както хората и 
ситуациите, така и взаимодействието между тях. Въпреки това въпросът остава 
дискусионен. 

 
*** 

 
Човешката личност се изгражда под влияние на множество взаимнозависими 

фактори. Наследствеността осигурява диапазон от способности, които се развиват под 
влиянието на средата и това взаимодействие се наблюдава във всеки значим аспект на 
личността. 

Ψ лаборатория – личност 
 

• Изследване на личността 
Цялостното изследване на личността е сложна и трудоемка задача. Най-често 

психологични изследвания на личността се провеждат по конкретен повод или във 
връзка с дадена цел. Големия обем информация, с който работят, персонолозите 
шеговито наричат LOTS (много), абревиатура от четирите типа данни, които се 
обработват.  

L-data – данни за живота, които могат да бъдат получени от биографията или от 
други документи. 

O-data – данни, които се получават чрез наблюдение или информация, 
предоставена от осведомени наблюдатели (специалисти в областта на психологията или 
сродни науки, близки, колеги на изследваното лице). 

T-data – информация, получена по експериментален път или от стандартизирани 
тестове. 

                                                 
12 Скинър (Burrhus Skinner, 1904–1990) е американски психолог, основоположник на радикалния 
бихейвиоризъм. 
13 Мишел (Walter Mischel, 1930) е американски психолог от австрийски произход, чието име се свързва с 
теорията за социалното учене. 
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S-data – данни, получени от изследваното лице чрез самооценъчни методи 
(въпросници, анкети). 

Във военната авиационна психология се провеждат изследвания на личността, 
свързани със специфичните изисквания на летателната дейност. Те включват различни 
методи от LOTS, които отговарят на изискването за надеждност и валидност, а също и 
да бъдат стандартизирани, с изведени норми в областта на авиационната психология. 
Методите се подбират така, че информацията от тях да се допълва, като се припокрива 
частично. Това е необходимо, за да се сравняват резултатите от различните методи и 
същевременно да се изгради възможно най-пълна картина на личността в момента на 
изследването. Решенията за годност се вземат от експертна комисия по утвърдена 
наредба, включваща методика за провеждането на изследването. 

• Идеите на Ериксън за Аз-идентичността намират продължение в работата на 
изследователя Джеймс Марша. Той приема, че в теорията на Ериксън има две водещи 
дименсии: наличие или отсъствие на ангажираност и наличие или отсъствие на лична 
криза. На основата на интервю формулира две статусни класификации, сочещи 
наличието на здрава личностна идентичност: постигащи (identity achievement) и 
предрешени (foreclosure). Тези статуси се различават по процесите на развитие на 
идентичността. Постигащите са преминали през период на активно вземане на 
решения, в резултат от което са формирали ангажираност. Предрешените са приели 
пасивно готовите ценности и цели, предимно от родителите, като при това не са 
преминали през криза. Другите две групи включват неангажирани индивиди: дифузни 
(identity diffusion) и мораториумни (moratorium). Дифузните не са постигнали 
ангажираност и не са в процес на криза за постигането й. Моратоиумните са активно 
търсещи собствени ангажименти, предимно от професионално и идеологично естество. 

Резултатите от проведените изследвания на студенти показват, че само 21% от 
респондентите отговарят на статуса „постигащи”. 14  

Какво е вашето обяснение на този факт? 
• Един от дискусионните въпроси в персонологията е този за значението на 

възрастта. Съществуват крайни мнения: личността се изгражда до около 25-годишна 
възраст, след което остава неизменна до края на живота; личността е динамична през 
целия живот и се определя от средата. 

Формулирайте собствено становище и го аргументирайте. 
 
 

 
 

Монографията на Лоурънс Първин и Оливър Джон представлява съвременен 
прочит на постиженията на персонологията. 

В книгата на Ерик Ериксън се изследва един от феномените с изключително 
значение за личността – идентичността. 

                                                 
14 M a r c i a, J. Development and Validation of Ego-Identity Status.// Journal of Personality and Social 
Psychology, 1966, Vol. 3, № 5, pp. 551 – 558. 
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1. КОГНИТИВНА СФЕРА 
 

Важно събитие в историята на психологията е публикуването на книгата на Улрик 
Найсър 15 „Когнитивна психология” през 1967 г. Чрез нея се потвърждава правото на 
съществуване на когнитивната парадигма, заложена през 50-те години на ХХ век. 16 

Според Найсър когниция (познание) е обобщеното название на всички процеси, 
чрез които сетивната информация се трансформира, редуцира, усилва, съхранява, 
извлича и използва. Познанието има връзка с тези процеси дори когато се осъществява 
при липсата на релевантна стимулация (например въображението). Термините усещане, 
възприятие, памет, мислене се отнасят до хипотетичните стадии или аспекти на 
процеса на познанието. 17 

Когнитивната 18 парадигма е в основата на съвременната наука – 
междудисциплинарни изследвания на закономерностите на придобиването, 
съхраняването и използването на знанията от човека. Тя е феномен, който през 
последните десетилетия дава отражение върху цялостното развитие на психологията. 

Значимостта на когнитивната сфера за авиационната психология е функция от 
летателната дейност. Личността в авиацията е поставена в условията на множество 
комплексни проблемни ситуации, изискващи бързи и адекватни решения, следвани от 
бързи и прецизни действия. Необходимо е да бъде отчитано и влиянието на фактори 
като претоварвания, температурни амплитуди, колебания в атмосферното налягане, 
въздействие на различни стресори, рязка промяна в метеорологичните условия, 
въздушен трафик и други.  

Затова, въпреки че афективната сфера на личността се счита за еволюционно по-
стара, в учебника е отдадено предимство на познанието. 
 

                                                 
15 Найсър (Ulric Neisser, 1928 – 2012) е американски психолог от германски произход, чиито възгледи 
оказват влияние на когнитивната парадигма в психологията. 
16 А н д е р с о н, Дж. Когнитивная психология. Санкт Петербург, Питер, 2002. с. 22. 
17 N e i s s e r, U. Cognitive psychology. East Norwalk, CT, US: Appleton-Century-Crofts, 1967. р. 4. 
18 Думата когнитивен произхожда от латинския глагол gnoscere → cognoscere (знам, познавам). 
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1.1. УСЕЩАНЕ 
 
Усещането е отражение в мозъчната кора на отделни свойства на предметите 

и явленията от външния свят, както и на вътрешното състояние на организма, в 
момента на въздействието върху рецепторите. 

 
Усещането е първичен когнитивен процес, чрез който организмът влиза във 

взаимодействие със средата. 
Даден стимул 19 от външния свят предизвиква изменения в енергията на съответен 

рецептор. Енергията се трансформира в нервни импулси и чрез тях предава 
информация по нервната система към структурите от мозъчната кора, които отговарят 
за нейната интерпретация. 

След интерпретация на информацията, съдържаща се в нервните импулси, следва 
движение на енергия в обратна посока (от мозъчната кора към рецептора), която се 
изразява в поведение. Например, ако сме докоснали с ръка гореща повърхност, 
мозъчната структура получава информацията, интерпретира я и подава сигнал към 
рецептора за отдръпване на ръката от източника. 

 
Свойства на усещането 

Едуард Титчънър 20 прилага структуралистки подход за обяснение на човешката 
психика. 21 Според него усещанията и мисленето са структури на психиката, също както 
кислородът и водородът са структури на водата. Той определя четири разграничителни 
характеристики (подструктури) на усещанията: качество, интензивност, обхватност и 
продължителност. Специфичната енергия на стимула определя качеството на 
усещането (за зрението – цвят на предмета, за слуха – височина на тона, за вкуса – 
соленост на разтвора). От интензивността на енергията на стимула зависи 
интензивността на усещането (наситеност на цвета, сила на звука). Енергията на 
стимула може да бъде разпределена в пространството или концентрирана, с което 
предизвиква обхватност (пространствена локализация) на усещането. Времето на 
въздействие на стимула характеризира продължителността на усещането (болката 
може да бъде определена пространствено като пробождаща вляво или обхващаща 
цялата глава; по продължителност – кратка, нестихваща и т.н.). Титчънър отделя още 
едно качество на усещането като елемент на опита – неговата яснота. Яснотата на 
усещането характеризира мястото му в съзнанието на индивида. Ако се намира в 
центъра на съзнанието, усещането е отчетливо и ясно, ако е в периферията на 
съзнанието, то е неясно, мъгливо. Например някаква силна и ярка светлина може да 
измести напълно останалите усещания за известно време. 

 
Видове усещания 

Съществуват различни класификации на усещанията, отразяващи аспектите на 
сетивния процес и реалността. Най-популярно е делението по модалности 22. Сетивата 
                                                 
19 С понятието стимул в психологията се означава всяко въздействие, което оказва влияние на живо 
същество и предизвиква ефект. 
20 Титчънър (Edward Titchener, 1867 – 1927) е английски психолог, докторант на Вилхелм Вунт. След 
защитата на докторската си степен заминава за САЩ и става един от основателите на съвременната 
американска психология. Работи предимно в областта на експерименталните изследвания.  
21 T i t c h e n e r, E. The Postulates of a Structural Psychology. 1898. // http://psychclassics.yorku.ca/Titchener/ 
structuralism.htm. 
22 Модалността е качествена характеристика на познавателните процеси. 
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се отнасят до определени сетивни системи, или анализатори, чиито рецептори са 
чувствителни към въздействието на даден вид стимули. Обособени са зрителни и 
слухови усещания (зрителна и слухова модалност), усещания за вкус и мирис (вкусова 
и обонятелна модалност), кожни усещания (тактилна, болкова и температурна 
модалност); проприоцептивни усещания (проприоцептивна модалност), кинестетични и 
органични усещания със съответните им модалности. Освен това във всяка модалност 
могат да се разграничат субмодалности – например усещане за сила и височина на 
звука, за цветови тон и наситеност на цвета и пр. Някои от усещанията са 
интермодални – усещането за вибрации се определя не само от кожните рецептори, но 
и от рецепторите в мускулите, сухожилията и ставите, както и от вестибуларния апарат. 

Чарлз Шерингтън 23 приема за основа на класификацията си анатомичното 
положение и функциите на рецепторите и обособява три групи усещания – 
екстероцептивни (дистантни – зрение и слух; контактни – вкус, обоняние и осезание), 
интероцептивни (от рецепторите, участващи в поддържането на хомеостазата 24 – 
усещане за болка, глад, жажда) и проприоцептивни (кинестетични усещания, свързани 
с движението в пространството, както и вестибуларни, свързани с положението на 
тялото и крайниците). 

 
Особености на усещанията 

Сензорната 25 адаптация представлява приспособяване на сетивните органи към 
въздействието на дразнителя. Наблюдава се често, когато стимулът е с ниска 
интензивност и въздейства продължително върху сетивата. Когато носим удобни дрехи 
или обувки, много скоро анализаторите престават да регистрират допира на кожата до 
тях. Обонянието се адаптира към характерна миризма – ако в началото на ползването 
на парфюм сме усещали неговия аромат, то при честа употреба тази сетивност отслабва 
и може напълно да стихне. 

Сензорна депривация се нарича лишаването на сетивата от достъп до 
информация от външния свят. Независимо от причините, резултатът е появата на 
„сензорен глад”, продължителното въздействие на който причинява резки промени в 
настроенията, паметта, режима на бодърстване и сън, нарушаване на мисловните 
процеси. 

За да бъдат предпазени космонавтите от вредните последици на сензорната 
депривация при продължителен престой в космоса, „подът” и „таванът” се боядисват в 
различни цветове, така че да наподобяват обичайно за земните условия помещение.  

Синестезията е неврологичен феномен, при който стимулация на едно сетиво 
води до автоматично, неволно преживяване чрез друго сетиво. Явлението е много 
разпространено сред децата, приблизително 50%, докато при възрастните се наблюдава 
у 15%. Синестезията намира отражение в езика, в изрази като „топъл цвят”, „лек 
аромат”. 

Сенсибилизация означава повишаване на усетливостта в резултат от 
взаимодействието на анализаторите и опита. Един опитен готвач може по аромата на 
готвещото се ястие да открие степента на готовност, използваните подправки и пр., 
докато човек без опит в кулинарията не би могъл да се справи успешно с такава задача. 
 
                                                 
23 Шерингтън (Charles Sherrington, 1857 – 1952) е английски лекар, психофизиолог и нобелов лауреат по 
медицина. Изследва синаптичните връзки между невроните, изучава гръбначномозъчните рефлекси.  
24 Хомеостаза – свойство на организма да регулира вътрешната си среда така, че да поддържа стабилно, 
постоянно състояние чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, управлявани от 
взаимосвързани регулаторни механизми. 
25 Сензорен (от лат. sensorium) – сетивен, чувствителен; който се отнася до биоелектричните импулси. 
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Измерване на усещанията – психофизика 
Основоположник на науката психофизика е германският физик Густав Фехнер 26.  
Психофизиката изучава проблемите, свързани с измерване на усещанията, както и 

проблемите на психологичното скалиране – съставянето на психофизични скали. 
Традиционните психофизични изследвания се изразяват с формулата R=ƒ(S), където R 
означава реакцията на изследваното лице, а S – физическата стойност на стимула. 

Фехнер разработва и прилага основните методи за измерване на усещанията и 
формулира основния психофизичен закон, според който усещането нараства в 
аритметична прогресия, когато стойността на стимула нараства в геометрична 
прогресия. 

Сто години по-късно американският психолог Стенли Стивънс 27 открива, че 
Фехнеровият закон се отнася до измерване на усещанията за яркост, но не е приложим 
към други стимули, като удар с ток или преценка на видимата дължина на предмети. 
Стивънс установява, че силата на усещането е пропорционална на силата на 
дразнене, повдигната на степен, различна за различните сетива. Тази функция е 
известна като степенен закон на Стивънс. Например функцията за усещане на яркост 
показва компресия – преценките на яркостта нарастват в аритметична прогресия в 
отговор на изменящ се в геометрична прогресия стимул. Функцията за видимата 
дължина обаче се изменя линейно (т.е. едно към едно), докато функцията за силата на 
удар с електрически ток се изменя експанзивно, тъй като удвояването на интензитета 
на удара води до промяна в усещането повече от два пъти 28. 

 
Ограничения на сетивата 

Абсолютен праг 29 се нарича най-слабото равнище на сила на стимула, което 
може да предизвика усещане. Определя се условно като равнище на силата на стимула, 
при което той се открива в 50% от пробите. 

Примери за измерени абсолютни прагове 30: 
Зрение – пламък на свещ на разстояние 50 км в тъмна и ясна нощ; 
Слух – звук на ръчен часовник на 6 м разстояние в тиха обстановка; 
Вкус – една чаена лъжичка захар в 7,5 л вода; 
Обоняние – една капка парфюм в шестстайно жилище; 
Осезание – крило на муха, падащо върху бузата от 1 см височина. 
Диференциален (различителен) праг 31 е най-малката разлика в силата на два 

еднородни стимула, която може да бъде открита. 
Измерването на диференциалния праг на усещанията е осъществено за пръв път 

от германския физиолог и анатом Ернст Вебер 32, който открива след множество опити 
закономерността, че всяка едва доловима разлика е постоянен процент от 
интензивността на стимула, известна като закон на Вебер.  

Процентите са различни за различните сетива, тъй като сетивата не са еднакви по 
чувствителност. За откриването на едва доловима разлика в теглото на повдигани 
                                                 
26 Фехнер (Gustav Fechner, 1801 – 1887) открива математическото изразяване на взаимовръзката между 
физическия и психичния свят. Основополагащият труд е „Елементи на психофизиката” (Elemente Der 
Psychophysik), 1860. 
27 Стивънс (Stanley Stevens, 1906 – 1973) основава Харвардската психо-акустична лаборатория. През 
1946 г. представя теорията си за нивата на измерване, която се прилага в статистиката. 
28 С и й м ъ н, Дж. и Д. Кенрик. Психология. Нов български университет, 2002, с. 78-79. 
29 Абсолютният праг се означава с RL (от немски: Reiz Limes – праг на дразнене). 
30 С и й м ъ н, Дж. и Д. Кенрик. Психология … с. 77. 
31 Диференциалният праг се означава с DL (от немски: Differenz Limes – праг на различаване). 
32 Вебер (Ernst Weber, 1795 – 1878) е един от основоположниците на експерименталната психология. 
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тежести е необходима промяна на теглото с 2%, т.е. ако изходната тежест е 100 г, за 
установяване на разлика е необходима промяна на теглото с 2 г, съответно ако теглото 
й е 100 кг, е необходима промяна с 2 кг. За промяна в усещането за височина на тон 
стимулът трябва да се увеличи (или намали) с 0,3%, а за гръмкост на тон – с 10%; за 
яркост на светлината – с 1,7%, за натиск върху кожата – с 14%. Тези проценти се 
наричат константи на Вебер. 

Горен (терминален) праг на усещанията е максималната сила на стимула, при 
която възниква адекватно на действащия дразнител усещане. При превишаването на 
горния праг усещането преминава от една модалност в друга. Например въздействието 
на кратък звук с висока интензивност (от 120 до 125 децибела) се усеща като убождане 
в тъпанчето на ухото, „избухването” на ослепителна светлина се усеща като болка в 
окото. Пределно високите стойности на стимула могат да доведат до разрушаване на 
рецептора. За слуха това е звук, надвишаващ 130 децибела. 

Представата, че сетивната система работи на принципа на праговете, се нарича 
концепция за дискретност (прекъснатост) на сензорния ред. 

Абсолютните и диференциалните прагове обаче са различни при различните хора 
и зависят от множество фактори – активността на нервните клетки, психични 
състояния, примерно умора, наличието на фонови шумове. 

Регистрирането на стимула при наличието на фонов шум се нарича откриване на 
сигнала и предполага активност на изследваните лица, която не се ограничава до 
самото усещане, тъй като за регистрирането на стимула е необходимо да се стигне до 
съждение, което е елемент от мисленето (висш когнитивен процес). Затова се 
наблюдават различни резултати, примерно изследваните лица съобщават за сигнал, 
когато има само фонов шум, пропускат серия от сигнали и др. Откриването на сигнала 
зависи също от фактора очакване, както и от мотивацията и нагласите на изследваните 
лица 33. 

 
Усещанията в свръхзвуков полет 

Човешките сетива са създадени и развити еволюционно, за да ни служат в 
двуизмерното пространство, което обитаваме. Това означава включително – при 
пешеходна скорост. Изменените условия на физическата среда създават значителни 
затруднения във функционирането на сетивните системи. 

Димитър Димитров 34 представя процентното разпределение на постъпващата 
информация при изпълнение на полет по следния начин: 

Обоняние – 0,5% (заради наличието на кислородна маска или специална 
екипировка); 

Осезание – 0,5% (заради екипировката); 
Усещане за болка – 0,5% (включва се при големи претоварвания); 
Температурни усещания – 0,5% (заради екипировката и автоматичното отопление 

на кабината); 
Тактилни усещания – 3% (ръцете са ограничени от ръкавици); 
Вестибуларни – 5% (зависят от екипировката); 
Слухови – 10% (ограничени са от екипировката, информацията постъпва главно 

по радиоканал); 
Зрителни – 80% (работят на фона на светлинни промени и отражения, прекъсват 

се от претоварвания и липса на кислород). 

                                                 
33 S w e t s, J. The science of choosing the right decision threshold in high-stakes diagnostics. // American 
Psychologist, 1992, 47. рр. 522 – 532. 
34 Д и м и т р о в, Д. М. Човекът в полет. София, 1992, с. 139. 
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Нарушаването на сетивността по време на полет може да доведе до появата на 
илюзии. Особено значимо за успешното изпълнение на полета е познаването на 
механизмите на поява на зрителните и вестибуларните илюзии. Друга последица е 
загубата на пространствена ориентация. Те ще бъдат представени в третата част на 
учебника – Дейност. 

*** 
В реалния живот е трудно да се разграничи усещането от другите когнитивни 

процеси. Затова за изследване на усещанията се създават специални лабораторни 
условия. В „чист” вид усещанията се проявяват у болни, при които поради физическо 
нарушаване на зони в кората на главния мозък настъпва предметна агнозия 35. Те могат 
подробно да опишат различните свойства на предмет (цвят, форма, размер), но не могат 
да го разпознаят, т.е. да осъзнаят предметната цялостност. 

За тази познавателна функция „отговаря” възприятието. Преходът от анализ на 
стимулите към анализ и синтез на отразените чрез усещанията свойства на обектите е 
преход от сетивната към перцептивната сфера в познавателния процес. 

 
 

                                                 
35 Агнозия (agnosis) – от гр. „без знание”. Невъзможност за разпознаване, разбиране и интерпретиране на 
сензорни стимули при липса на увреждане на сетивните органи. 
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Ψ лаборатория – усещане 
 

• Фигура 1.1.1. представя сетивните системи. Въпреки че всички сетива са важни 
за нормалното функциониране на организма, те не са еднакво изучени. С най-голямо 
внимание се ползват зрението и слухът. Защо е така? 
 

Вътрешни органи

Мускули

Език Нос Кожа

Уши

Очи

ІІІ

ІІ

І
Вътрешни органи

Мускули

Език Нос Кожа

Уши

Очи

ІІІ

ІІ

І

 
Фигура 1.1.1. Път на нервния импулс от рецепторите до съответните зони в мозъчната кора 

(І – гръбначен мозък; ІІ – мозъчен ствол; ІІІ – мозъчна кора) 
 

• Как е възможно човек, изгубил зрението и слуха си в ранна детска възраст, да 
стане известен общественик и писател? Проучете живота на Хелън Келър (Helen Adams 
Keller). 

• Изследване на сетивата се извършва и в лекарския кабинет. По същество 
прегледът при офталмолог представлява изследване на зрителната модалност.  

Зрителната острота може да се определи чрез добре познатите таблици, 
съдържащи редове букви и цифри с различна големина, като централното зрение се 
оценява количествено в процент или десетична дроб. 

Периферното зрение (обемът на зрителното поле) се оценява с периметрия – 
метод за измерване на зрителнофункционалния капацитет на окото. 

Един от популярните методи за изследване на цветното зрение са таблиците на 
Ишихара. 

 
Елемент от таблиците на Ишихара 

Какво виждате на изображението? 
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Съвременните технологии предлагат възможности за прецизна диагностика чрез 
компютърно изследване на различните зрителни субмодалности. 

Кандидатите за летателна дейност трябва да имат отлично зрение. Кое налага това 
изискване? 

• Изследване на усещанията  
През 20-те години на ХХ век Уайлдър Пенфийлд 36 се опитвал да лекува 

епилепсията по хирургичен път. Методът му се изразявал в това, че по време на 
операцията при отворен череп се извършвала електрическа стимулация директно върху 
отделни зони на мозъчната кора. Болните били в съзнание и описвали усещанията си, 
които били записвани и анализирани. Пенфийлд използвал информацията от стотици 
операции, за да състави функционални карти на мозъчната кора.  

Обобщените резултати показват, че колкото по-голямо е значението на дадена 
функционална система, толкова по-обширна е зоната на нейната проекция върху 
мозъчната кора. Така са съставени схемите, които са наречени човекът на Пенфийлд – 
хомункулус (от латински „малко човече”, използва се за назоваване на изкуствен, 
лабораторно създаден човек). 

 
Хомункулус 

 
Ако размерът на органите и системите трябваше да съответства пропорционално 

на зоните в мозъчната кора, най-голямата част от тялото ни щяха да са ръцете. Защо 
толкова голям дял от мозъчната кора отговаря за информацията от ръцете? 

 
 

 
 

На този адрес можете да намерите голяма електронна библиотека с произведения 
на класиците в психологията. 

http://psychclassics.yorku.ca/ 
Повече информация за устройството и функционирането на нервната система има 

в учебника на Сиймън и Кенрик. 
В учебника по физиология на Стюарт Фокс 37 нагледно е представена нервната 

система. 
 

                                                 
36 Пенфийлд (Wilder Penfield, 1891 – 1976) е канадски неврохирург от американски произход. 
37 F o x, S. Human Physiology. McGraw-Hill Companies, Inc., 2011. 
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1.2. ВЪЗПРИЯТИЕ 
 

Възприятието 38 е активен познавателен процес, чрез който индивидът 
подбира, организира и интерпретира стимулите от средата в смислена и цялостна 
картина.  

 
Възприятието е психичен процес, чрез който се формира психично отражение на 

предмет или явление при непосредствено въздействие върху сетивата. То обединява 
постъпилата чрез сетивата информация, като интегрира в цялостен образ отделните 
усещания. Затова често като синоними се използват понятията възприятиен образ или 
перцептивен образ. 

 
Основни свойства 

Едно от основните свойства на възприятието е активният му характер. 
Нормалното възприятие принципно не може да бъде статично. Активността на 
възприятието се проявява в промяната на перцептивния образ при константна сетивна 
стимулация. Класически пример за демонстриране на този феномен е кубът на Некер, 39 
който представлява двусмислена плоскостна проекция на прозрачен куб.  

 

  
Куб на Некер 

 
Ако се вгледаме продължително в изображението, откриваме два куба, които се 

редуват, тъй като изображението съответства на две обемни фигури – куб в едната 
проекция и куб в другата проекция. 

 

   
 

 
Накъде сочат стрелките?  

  
Погледнем ли отново, може би ще видим друга посока. След като анализираме 

вариантите, ще установим, че сме в състояние да управляваме перцептивния образ.  
Представените примери са недвусмислено доказателство за активното участие на 

психиката в изграждането на перцептивния образ. 
 
 

                                                 
38 Възприятието често се назовава с латинския еквивалент перцепция. 
39 Луи Некер (Louis Necker, 1786 – 1861) е швейцарски кристалограф. 
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Флойд Олпорт 40 обособява шест основни свойства на възприятието: 
1. Модалността на усещането и количествената му изразеност. Това свойство на 

възприятието е най-съдържателно, тъй като прякото, непосредствено преживяване на 
усещанията е основа на перцептивния образ. 

2. Възприятието е структурирано във фигура и фон 41. 
Фигурата се отличава от фона по няколко съществени признака. Първо, тя има 

ясно изразен контур, очертаващ формата й, докато фонът е с размит контур. Второ, 
фигурата има ясно изразен вещен, предметен характер, докато фонът се възприема като 
субстанция. Трето, фигурата се възприема като по-близо разположена от фона. 
Четвърто, фигурата изглежда контрастна, ярка, по-лесно се запомня и прави по-силно 
впечатление.  

Курт Кофка 42 подчертава, че фигурата и фонът образуват единна структура, 
невъзможно е възприемането на единия елемент без другия.  

 
Часовници на Гаетано Каниша 43 е демонстрация на фигура и фон. 

 
3. Константност на възприятието. Изразява се в относителното постоянство на 

възприеманите признаци на предмета, независимо от измененията в условията. 
Например лист хартия, възприет като бял на дневна светлина, ще бъде възприеман по 
същия начин и при липсата на осветление през нощта.  

4. Система за отчитане – нашите оценъчни съждения са субективни, 
относителни и зависят от формирани в предишен опит норми. Те се определят и от 
стимулния контекст.  

А Б lЗ Г 
11 l2 lЗ l4 
Как ще прочетем стимула lЗ зависи от контекста, в който е поставен. 
5. Предметност – изразява се в обективиране на образа (възприемаме обектите 

като обособено в пространството и времето отделно цяло), означеност (перцептивните 
образи се фиксират в система от значения), полимодалност (множественост на 
качествените характеристики на образа). 

                                                 
40 Флойд Олпорт (Floyd Allport, 1890 – 1978) е американски психолог, един от основоположниците на 
съвременната експериментална социална психология. 
41 Фигура и фон са основни понятия, въведени от гещалтпсихолозите.  
42 Курт Кофка (Kurt Koffka, 1886 – 1941), Макс Вертхаймер (Max Wertheimer, 1880 – 1943) и Волфганг 
Кьолер (Wolfgang Köhler, 1887 – 1967) са учени от Берлинския университет, основоположници на 
гещалтпсихологията. 
43 Гаетано Каниша (Gaetano Kanizsa, 1913 – 1993) е италиански психолог и художник, който отразява в 
творбите си принципите на възприятието, известен е с изследванията си върху илюзорни (субективни) 
контури. 
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6. Избирателност – изразява се в ограниченията, които сетивата ни налагат при 
възприемане на предмети или явления от действителността. 

 
Принципи 

Принципите на перцептивната организация са определени като закони в 
гещалтпсихологията, 44 тъй като отразяват връзки и зависимости между явленията в 
обективната действителност. Централно понятие в теорията е гещалт 45, което означава 
цялостност на перцептивните образи, която не може да бъде сведена до сума от 
усещанията. 

В търсене на отговор на въпроса „Защо виждаме това, което виждаме и как то ни 
позволява да се ориентираме адекватно в околната действителност?”, 
гещалтпсихолозите стигат до глобалното заключение, че принципите на гещалта са 
еднакви за физичния и психофизиологичния свят. 

1. Центриране – съзнанието е съсредоточено върху една фигура, останалите 
елементи изграждат фон на перцептивния образ. 

2. Прецентриране – отразява динамиката на прехода „фигура – фон”. 
 

 
Интерпретацията на Мориц Ешер Рай и Ад е своеобразна игра на „превключване” 

между фигурата и фона. Не можем едновременно да възприемаме и двете изображения 
– светлите и тъмните, като фигури. 

3. Прегнантност 46 – тенденцията към възприемане на ясни, чисти, пълни, 
„добри” форми. Прегнантността обединява закономерности на перцептивния образ, 
потвърждаващи факта, че елементите от физичния свят образуват гещалт на принципа 
на максималната простота и повторяемостта, т.е. съществува обективна тенденция към 
обединяване на стимулите от сетивата в най-простата форма, която е възможна при 
дадените конкретни стимулни условия. 

 
Триъгълник на Каниша 

                                                 
44 W e r t h e i m e r, M. Laws of Organization in Perceptual Forms. 1923. // http://psychclassics.yorku.ca/ 
Wertheimer/ Forms/ forms.htm. 
45 Die Gestalt в буквален превод от немски е фигура, снага; форма, образ. 
46 Die Prägnanz – от немски – прегнантност, стегнатост, сбитост, изразителна краткост. 
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Виждаме бял триъгълник на фона на обърнат спрямо него триъгълник с черен 

контур и три черни диска. В действителност тази фигура не съществува, илюзорните й 
контури са резултат от работата на възприятието. 

4. Затваряне на гещалта – отразява тенденцията да запълваме липсващите 
елементи в гещалта, за да добие завършеност. 

По експериментален път са установени основните фактори, благоприятстващи 
образуването на гещалт. 

1. Близост – елементи, които са разположени физически близо един до друг, 
образуват групи. 

 
На фигурата виждаме четири колони, защото квадратите са по-близо един до друг 

по вертикалата. Написаното тук обяснение виждаме като редове, а не като колони, тъй 
като буквите са по-близо една до друга по хоризонталата. 

2. Подобие – елементи, които си приличат, образуват групи. 

 
На фигурата виждаме четири колони, защото елементите, които си приличат, в 

случая кръгове и квадрати, образуват групи. 
3. Оптимално продължение – елементи, които образуват линии, намират 

продължение в перцептивния образ. 

 
Виждаме диагонална линия вместо отделни отсечки или някаква сложна фигура.  
4. Затвореност – съществува тенденцията отделните елементи да се групират във 

фигури. 

 
В перцептивния образ довършваме фигурата. Виждаме триъгълник, а не три 

отсечки. 
5. Обща съдба – съществува тенденцията елементи, които се движат в една 

посока, да бъдат възприемани като група. 
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Гравюрата на Мориц Ешер Ден и нощ онагледява принципа на общата съдба. 
Възприемаме птиците, летящи надясно, като една група, а птиците, летящи наляво, като 
друга група. 

 
Разпознаване на образи 

Смислената интерпретация на формите преминава през издигане и проверяване на 
хипотези. За целта си служим с два типа обработка на информацията: от долу на горе 
(възходяща обработка) и от горе на долу (низходяща обработка). Когато извличаме 
информация от даден стимул, ние първо анализираме неговите признаци – възходяща 
обработка. Когато формулираме хипотетична интерпретация на стимула и след това я 
проверим чрез анализ на признаците му, ние си служим с низходяща обработка на 
информацията 47. Двата типа обработка на информацията са ни еднакво необходими, за 
да получим цялостна и смислена картина на света. В повечето случаи сетивата ни 
предоставят достатъчно информация „от долу на горе”, за да възприемаме света точно. 
Когато информацията е недостатъчна или двусмислена, се включва обработката „от 
горе на долу”, за да запълни пропуските на сетивната система. 

 
Видове възприятия 

Възприятията могат да бъдат класифицирани на основата на видовете усещания 
по модалности – зрителни, вкусови, слухови и пр. 

Друг вид класификация на възприятията предполага хипермодалност, тъй като те 
са сложни като механизъм. Това са възприятията за пространство, движение и време, 
които имат основно значение за осъществяването на летателна дейност. 

Възприемане на пространство 
Основният въпрос, предизвикващ вниманието на изследователите, свързан с 

пространството, е защо възприемаме света триизмерен, когато сетивният апарат 
регистрира плоскостно изображение. 

Възприемане на разстояние 
Обектите, които се възприемат като отдалечени, несъзнателно се считат за по-

големи, отколкото е ретиналното им отражение. Херман фон Хелмхолц 48 нарича този 
процес несъзнавано умозаключение, тъй като перцептивните заключения за 
разстояние са толкова адекватни, че процесът протича на несъзнавано ниво. Връзката 
между усещанията и възприятието е еднозначна и не може да се управлява от 
съзнанието, но тя зависи от опита, навиците и тренираността. 

Психологът Джеймс Гибсън 49 предлага друго обяснение на възприемането на 
разстояние. Според него по-голямата част от информацията за света е достъпна за 
                                                 
47 С и й м ъ н, Дж. и Д. Кенрик. Психология … с. 125. 
48 Херман фон Хелмхолц (Hermann von Helmholtz, 1821 – 1894) е германски физик, физиолог и философ. 
Изследва възприемането на цветовете, пространството и звука. 
49 Джеймс Гибсън (James Gibson, 1904 – 1979) е американски психолог, известен с приноса си към 
разбирането на механизма на зрителното възприятие. 
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сетивата ни, тъй като се съдържа в самите стимули. За да обясни феномена, той си 
служи с понятието градиент на текстурата. Характерът на текстурата дава преки 
сведения за отдалечеността на обектите. 

 

 
Градиент на текстурата. Нарциси 

 
Постепенното изменение в размера на обектите е показател за разстоянието, на 

което те се намират. Колкото по-малки изглеждат и са по-плътно разположени, толкова 
по-отдалечени са от възприемателя. Според Гибсън не е необходимо умозаключение, 
защото самата текстура дава сведения за дълбочина и разстояние. Цялата информация, 
необходима за възприемането на даден обект в зрителното поле, се съдържа в 
светлинния поток. Той нарича своя подход екологичен 50, защото свързва 
перцептивния образ с естественото обкръжение. 

Двете гледни точки към механизма на възприемането на разстояние се допълват, 
като предлагат изследване на проблема със средствата на психофизиката и 
съвременната екологична оптика. 

Възприемане на дълбочина 
Възприемането на дълбочина се нарича още диференцирано възприятие за 

разстояние 51 и се дължи на работата на зрителната и слуховата сетивна система. 
Най-значим е приносът на зрението, в което възприемането на дълбочина се 

дължи на монокулярни 52 и бинокулярни 53 признаци. 
Към монокулярните признаци спадат: оклузия 54 (интерпозиция, припокриване), 

разпознаване на размера (относителна височина и големина), паралакс на движението, 
линейна перспектива. В повечето случаи монокулярните признаци са валидни, когато и 
възприемателят, и обектът са статични. 

Оклузията е признак за дълбочина, когато един обект частично закрива друг – 
близо намиращият се обект закрива отдалечения. 

 

                                                 
50 Г и б с о н, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. Москва, Прогресс, 1988. 
51 К о р с и н и, Р. (ред.) Енциклопедия психология. С., Наука и изкуство, 1998, с. 143. 
52 Монокулярните признаци се дължат на работата на едно от двете очи. 
53 Бинокулярните признаци съчетават работата на двете очи. 
54 Оклузия (от лат. occlusio) – затваряне, запушване, непроходимост. 
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Разпознаването на размера е свързано с наличието на представа за размера на 
обекта в перцептивния опит на възприемателя. Дори когато такъв опит липсва, за 
размера (относителната височина и големина) на отдалечените предмети се съди по 
размера на близо намиращите се. 
 

 
 

От всички монокулярни признаци само паралаксът на движението е свързан с 
преместване. 

Паралакс на движението се нарича изменението във взаимното разположение на 
ретиналните изображения на обекти, намиращи се на различно разстояние от 
възприемателя, предизвикано от преместване. Ако гледаме през страничното стъкло на 
бързо движещ се автомобил, ще установим, че обектите, които се намират над точката 
на фиксиране на погледа, се движат в посоката на движение на автомобила, докато 
обектите, разположени под точката на фиксиране, се движат в противоположна посока. 

Линейната перспектива като монокулярен признак за дълбочина представлява 
постепенно намаляване на размера на отдалечени обекти и на разстоянието между тях, 
създаващо впечатление за триизмерност при възприемането на плоскостно 
изображение. Често посочван пример за линейна перспектива е изображението на 
железопътни линии, които сякаш се пресичат в далечината. 
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Бинокулярно възприемане на дълбочина 
Възприятието за дълбочина в реалния свят се дължи на работата на двете очи. Тъй 

като те са разположени на известно разстояние едно от друго, информацията, която 
постъпва, е по същество отражение на две различни гледни точки, с изразен 
стереоскопичен ефект. Разликата в ретиналните изображения при едновременно 
възприемане на обект с двете очи се нарича бинокулярна диспаратност 
(несъответствие). Чрез този феномен получаваме възможно най-пълната картина, тъй 
като стереоскопичният ефект ни позволява да отделим триизмерните обекти и да 
възприемем в единен перцептивен образ съдържащата се в третото измерение 
информация за дълбочина. 

 
Възприемане на движение 

В когнитивната психология се разграничават два аспекта на проблема за 
зрителното възприемане на движение. Първият е свързан с регистриране на реално 
движещ се обект в зрителното поле на наблюдателя. В този случай се говори за 
феноменология на възприемането на реално движение. Вторият е свързан с мнимо 
движение, когато обектът в зрителното поле на наблюдателя е неподвижен, но се 
възприема като движещ се. Явлението се нарича илюзия за движение или мнимо 
движение. 

Възприемане на реално движение 
Възприятието за движение е еволюционно много по-ранен компонент на 

психично отражение, отколкото възприятието за форма, и съответства на принципа, по 
който работят невроните в нервната система „всичко или нищо” 55. Това означава, че 
възприемаме обекта или като движещ се, или като неподвижен. 

При реално преместване в пространството на даден обект съществуват три 
принципни обяснения защо регистрираме движението. 

1. При непроменена позиция на очите на наблюдателя се извършва преместване 
на проекцията на наблюдавания обект върху ретината. 

2. В случай на следене на движещ се обект с промяна на позицията на очите 
(главата, тялото) на наблюдателя, проекцията на ретиналния образ не се изменя, но се 
регистрира движението на очите (главата, тялото). 

3. Ретиналното изображение на даден обект променя мястото си спрямо други 
обекти в зрителното поле. 

Въпреки че очите ни са в постоянно движение, ние възприемаме света около нас 
стабилен. Този феномен се нарича константност на положението на видимия свят. 
Вероятно перцептивната ни система разграничава и съотнася реалните премествания на 
обектите и синхронно протичащите премествания на собственото тяло. На практика се 
                                                 
55 С и й м ъ н, Дж. и Д. Кенрик. Психология … с. 43 – 49. 
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извършва строго следене на аферентните зрителни сигнали (преместване на 
изображението върху ретината, проприоцептивна информация за движението на 
мускулите и ставите) и еферентна информация от централната нервна система към 
мускулите. 

Джеймс Гибсън 56 предлага обяснението, че зрителната система не се нуждае от 
информация за движението на очите с цел разграничаването му от движението на 
обектите в зрителното поле. Необходимата информация има изключително оптична 
природа, която се носи от така наречените инварианти на оптичния строй 57. Тези 
промени, които се извършват при движенията на очите, са различни от промените, 
които възникват при реално движение на обектите в зрителното поле. 

1. Измененията в оптичния строй носят информацията за движение. 
2. Центробежните изменения определят приближаването на наблюдателя, а 

центростремителните – отдалечаването от него. 
3. Фокусът на оптичния строй определя посоката на движението в околния свят. 
Възприемане на скорост 
Праговете на възприемане на реално движение зависят от различни фактори, един 

от които е скоростта на движение. Долен абсолютен праг се нарича тази минимална 
скорост, при която наблюдателят е в състояние да възприеме обекта като движещ се. 
Горен абсолютен праг е тази максимална скорост на движение на обекта, при която 
възприятието е адекватно за движение. Обекти, които се движат извън границите на 
двата прага, се възприемат като неподвижни. 

Експериментално 58 са установени факторите, които влияят на възприятието за 
скорост: размерът и формата на обекта, разстоянието между него и наблюдателя, 
контрастът с околната повърхност, характерът на текстурата на фона, нивото на 
осветеност, локализацията на проекцията на ретиналния образ, нивото на адаптация на 
зрението към условията за наблюдение. 

Обобщено, възприемането на скорост се подчинява на общия принцип на 
относителността и зависи от контекста, в който се извършва движението. 

Илюзии за движение 
Илюзиите за движение се изучават предимно с цел установяване на 

перцептивните закономерности, но в авиационната психология те са обект на 
множество изследвания, тъй като са непосредствено свързани с летателната дейност. 
Затова илюзиите в полет са отделени за допълнително изясняване (в трета част на 
учебника – Дейност). 

Автокинетичен феномен се нарича зрителна илюзия за движение, която 
настъпва, ако в тъмно помещение продължително се взираме в неподвижен точков 
източник на светлина. След известно време тази светеща точка започва да извършва 
хаотични движения в пространството. Механизмът на автокинетичния феномен се 
обяснява с различни причини: движение на течност вътре в окото, което се проектира 
върху наблюдавания образ при наличието на сетивна депривация, породена от 
тъмнината; невъзможност да се съсредоточи погледът продължително време без 
отместване; формиране на вътрешна динамична перцептивна схема; страничен ефект от 
невъзможността на сетивните органи да работят в нормална среда. Следователно 
причината е в натрупване на грешка в нервната система. 

                                                 
56 Г и б с о н, Дж. Экологический … с. 213 – 270. 
57 Оригиналното понятие, въведено от Гибсън, е array (от англ. – строй, ред, списък). Негови основни 
характеристики са: разнородност, диференцираност, запълненост, оформеност. 
58 Г у с е в, А. Ощущение и восприятие. Общая психология в семи томах. Т.2., Москва, Академия, 2002, 
с. 208 – 228. 
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 Индуцирано движение е зрителна илюзия, която настъпва при наблюдаването 
на малък неподвижен обект пред голям движещ се фон. Тъй като екологичната нагласа 
на наблюдателя е да възприема малките обекти като движещи се, а големите – като 
статични, възниква зрителна илюзия за движение на обекта, а не на фона. Ако в средата 
на голяма река виждаме да стърчи клон, който наблюдаваме съсредоточено, 
механизмът на илюзията ни въздейства да го възприемаме като движещ се, а реката – 
като неподвижна. 

Стробоскопичен ефект (бета-движение, фи-феномен) се нарича зрителната 
илюзия за движение, при която сетивната система преобразува подадени по определен 
начин статични сигнали в кинетични. Ефектът се използва в киното и телевизията, като 
се показват 24 кадъра в секунда, а паузата между тях е 42 милисекунди. Поради 
устройството на зрителната система наблюдателят възприема неподвижните 
изображения като движещи се. 

 
Възприемане на време 

Понятието за време е изключително важно за човека. Доказателство за значението 
му е съществуващата сложна система за неговото означаване в съвременните езици. 
Преживяването на феномена време се учи от човека в процеса на индивидуалното му 
развитие под влияние на средата, тъй като не съществува специален вид стимулна 
енергия, която да се реализира в перцепция за време. Следователно към изучаване на 
времето не е адекватен стимулно ориентираният подход. Тъй като перцептивният 
образ, както се изясни от възприятията за разстояние и движение, може да има 
опосредстван характер, адекватен в случая е субектно ориентираният подход. 

Времето като перцептивна категория включва поне две качества, които не могат 
да бъдат сведени до прости физични характеристики: преживяване на сегашния момент 
(субективно сегашно) и чувството за течение на времето. 

Течението на времето, от своя страна, включва няколко аспекта: 
1. Оценка – свързана е с осъзнаването на продължителността на времето от едно 

събитие до друго; 
2. Последователност – поредност на събитията; 
3. Прогнозируемост – основателно предположение, че събитието ще настъпи, 

изключително важен аспект при извършването на сложни дейности, които изискват 
сложна последователна координация на действията. 

В психологията се прилагат два подхода за обясняване на перцепцията за време: 
1. Биологичен – така нареченият биологичен часовник, който се основава на 

физиологичния цикъл бодърстване – сън, както и на работата на вътрешните органи. 
2. Когнитивен – свързан с индивидуалния опит и значимостта на събитията за 

личността. 
Във връзка с развитието на космическата медицина са проведени комплексни 

изследвания на биологичните (циркадни 59) ритми на човека. Установено е, че 
циркадната цикличност 60 е зависима в голяма степен от осветеността заради 
производството на хормона мелатонин, който оказва регулиращо въздействие на важни 
биохимични процеси. Изследванията 61 показват и наличието на по-кратки цикли, 
свързани с поведенческата активност на човека, с продължителност 90 – 100 минути, 
които се наслагват върху циркадните. 

                                                 
59 Циркаден – от лат. circa – около и dies – ден. 
60 Съществуват биологични ритми с по-къса периодичност (например динамиката на биохимичните 
елементи на кръвта и урината) и с по-дълга периодичност (биосинтезата на белтъците). 
61 Г у с е в, А. Ощущение ... с. 240 – 248. 
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Установено е също, че част от процесите се дължат на ендогенни причини, а друга 
част са непосредствено свързани с външни фактори – движението на Земята, Слънцето 
и Луната. 

Димитър Димитров 62 посочва, че резултатите от изследване на причините за 
летателни инциденти потвърждават безспорното влияние на циркадните ритми в 
летателната дейност. Две трети от тежките произшествия през деня в сложни 
метеорологични условия са концентрирани следобед – след 13,00 часа, а половината от 
произшествията в нощни полети при сложни метеорологични условия – след полунощ. 

В друго изследване 63 се посочва, че през месеците януари, февруари, март, април, 
октомври и ноември концентрацията на летателни произшествия е по-висока, 
отколкото през останалите месеци. Според авторите основният фактор са сложните 
метеорологични условия. Възможно е обаче друг съществен фактор да е годишният 
биологичен ритъм. 

Метафората за биологичния часовник е в основата на идеята за изучаването на 
мярката за психологично време. Търси се този най-малък интервал, който разделя 
едновременните от последователните събития. След множество експерименти и 
обобщаване на разнородни данни от различни изследователи, канадските учени Корен, 
Вард и Енс 64 стигат до заключението, че в зависимост от изпълняваната задача 
минималното разграничение, регистрирано от биологичния часовник, е между 25 и 150 
милисекунди. 

Скоростта на биологичните процеси оказва съществено влияние на възприятието 
за време. Например повишаването на телесната температура води до скъсяване на 
субективната представа за даден интервал от време. Прилагането на препарати, които 
ускоряват метаболизма, постига подобен резултат. 

Когнитивният подход към възприятието за време търси отговори на въпроса за 
субективната страна на психологичното преживяване. Основните променливи, които 
ускоряват субективното време, са обособени в четири групи: 

1. Увеличаване на броя на събитията, случващи се за единица време; 
2. Нарастване на сложността на стимулите. Сложната, напрегната дейност 

субективно се оценява като по-продължителна от добре познатата, рутинна дейност; 
3. Увеличаване на усилието, необходимо за преработване на информацията; 
4. Насочване на вниманието към оценяване на времето. 
Времето за преживяване на емоционално положителни събития се оценява като 

по-кратко от преживяването на емоционално отрицателни събития.  
Психологично значим феномен е ефектът на Зейгарник 65, който отразява 

тенденцията да запомняме незавършените действия и да ги оценяваме като по-
продължителни от завършените. 

Тъй като възприятието за време включва и други когнитивни явления – внимание, 
памет, мислене, то рядко се изследва самостоятелно. По тази причина все още не е 
създаден единен модел, който да го обяснява цялостно. 

 
 
 
 

                                                 
62 Д и м и т р о в, Д. Човекът … с. 241 – 246. 
63 З л а т а р е в, К., Д. Димитров. Психофизиологични проблеми на летателния труд. С., Военно 
издателство, 1971, с. 176. 
64 Г у с е в, А. Ощущение … с. 241. 
65 Блума Зейгарник (рус. Блюма Зейгарник, 1900 – 1988) е руски психолог, работи в областта на 
патопсихологията, изследва нарушенията в мисловния процес. 
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Феномени 
Инсайт – психологичен механизъм, при който липсващата част на гещалта се 

появява в съзнанието спонтанно, по интуитивен път, като хрумване, досещане, 
озарение, като елемент на творческо мислене. 

Аперцепция е обусловеността на насоката и съдържанието на възприятията от 
опита, знанията, интересите и мирогледа, както и от психичното състояние на човека в 
момента на възприемането.  

Когнитивна схема 
Когнитивна схема е централно понятие в теорията на Улрик Найсър. Чрез нея се 

означава структурата, която изпреварва приемането на постъпващата информация от 
перцептивната система 66. Следователно когнитивните схеми управляват, насочват 
познавателната активност на човека. Те са своеобразни планове за перцептивни 
действия, които са налични преди появата на перцептивния образ и се модифицират в 
процеса на създаването му. Изпреварващата функция на когнитивната схема осигурява 
на сетивното и перцептивното познание приемственост с предишния опит. 

Когнитивните схеми представляват йерархично образувание, което не е свързано 
с модалностите на сетивните системи, те са по-скоро начини за търсене, получаване, 
преработване и обобщаване на всяка сетивна информация. От функционална гледна 
точка когнитивните схеми са широко разпределени системи, създаващи се за 
осъществяването на различните видове познавателна активност. При описанието на 
понятието Найсър използва термина формат от програмирането като общ план или 
обща рамка на представяне на сетивния опит или осъществяване на перцептивната 
активност. 

Възможността да създаваме схеми с различна степен на обобщеност и постоянно 
да ги модифицираме в процеса на придобиване на нов опит, осигурява на възприятието 
неограничено развитие. 

Съпоставяйки схема и възприятие, Найсър въвежда понятието перцептивен 
цикъл, в който схемата е фаза от цикъла, а възприятието – самият непрекъснат във 
времето цикъл. Идеята на Найсър за перцептивния цикъл е представена във фигура 
1.2.1. 

 

 
 

Фигура 1.2.1. Перцептивен цикъл 67 
 

В перцептивния цикъл схемата насочва нашата активност към изследване 
(perceptual exploration), като избира обект от стимулната среда (stimulus environment) и 
изследва сетивните му качества, извлича информация и в хода на процеса се 
модифицира. Найсър подчертава относителната независимост на схемата и цикъла: 
еднаквите схеми могат да влизат в различни цикли; различните цикли могат да бъдат 
реализирани чрез различни схеми. 

                                                 
66 Н а й с с е р, У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. Москва, 
Прогресс, 1981, с. 34 – 52; 70 – 82; 125 – 129. 
67 Н а й с с е р, У. Познание … с. 43. 
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Като пример за цикличен перцептивен процес Найсър посочва хаптичното 
възприятие 68: активното усещане, опипването на непознат обект, е свързано с 
осъществяването на редица двигателни и перцептивни действия, в него нагледно се 
проявява слятостта на сетивната стимулация, нейната интерпретация и началото на 
нова фаза на изследването. 

По структура възприятието е действие – вътрешно, умствено, почти скрито от 
наблюдение и самонаблюдение. Неговата структура е аналогична на предметно 
действие, включващо обща ориентация в ситуацията, търсене на начини за изпълнение, 
извършване на действие и корекция на плана за действие след приключването му. 

Обобщено, когнитивната схема е вътрешна част на перцептивния цикъл, 
специфична за възприемания обект, събитие, ситуация, която се модифицира от опита. 
Физиологично – това е разпределителна система, състояща се от функционални 
единици: рецептор, анализираща система, ефектори 69. 

Изпреварващата, прогностична функция на перцептивните схеми осигурява на 
възприятието неговата избирателност. Всяка схема е свързана с изпълнение на плана за 
перцептивно действие, затова тя не е само съставяща, но и структура за развитие на 
самото действие. Човек се ражда с определен набор от достатъчно общи и готови за 
модифициране перцептивни схеми, например отделяне на фигурата от фона, груба 
оценка на отдалечеността на обектите в зрителното поле и др. 

*** 
Човешкото възприятие анализира и интерпретира информацията, постъпваща 

едновременно от всички сетивни системи. Този паралелизъм обаче не се отнася за 
цялата когнитивна сфера. Една от съвременните теории развива идеята за така 
нареченото тясно място, в което можем да задържим за по-обстоен анализ и 
допълнителна информация перцептивния образ. Това „тясно място” е вниманието. 
 

                                                 
68 Хаптично възприятие (от гр. haptikos – който може да бъде докоснат) – възприемане на сетивната 
информация чрез „опипване” на обекта с адекватната на стимулите сетивна система. 
69 Ефектор – структура или орган, чувствителен на стимулиране и предизвикващ реакция на организма. 
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Ψ лаборатория – възприятие 
 

• Изследване на възприятието 
Елинър Гибсън и Ричард Уолк провеждат интересен експеримент, с който целят 

да докажат хипотезата си, че способността за визуално възприемане на дълбочина е 
вродена. 

Те разработват експериментална процедура, в която основните участници са 6-
месечни деца. Децата са поставяни на маса, покрита с гладко прозрачно безцветно 
стъкло. Това, което се вижда под стъклото, имитира висока равна част и пропаст. 

 

 
 

От страната на пропастта всяка майка трябвало да вика детето си при себе си, така 
че то да пропълзи към нея. Повечето деца се отзовавали на повикването и пресичали 
пропастта. Една част от децата се вглеждали в дълбокото, други опипвали с ръце 
стъклото. Някои отказвали да помръднат от сигурната страна на масата, като се 
разплаквали, други, въпреки че усещали твърдостта на опипаното стъкло, отказвали да 
пълзят. 

Гибсън и Уолк стигат до заключението, че децата са в състояние да определят 
дълбочината на пропастта. Те решават да проверят хипотезата си, като продължат 
експеримента с изследването на животни, тъй като при повечето видове малките са в 
състояние да се придвижват самостоятелно значително по-рано, отколкото човешките 
деца. Изследвани били малки пилета, плъхове, агнета, козлета, котета, кучета, прасета и 
водни костенурки. 

Изследваните козлета и агнета безпогрешно разпознавали ръба на пропастта. 
Когато експериментаторът поставил еднодневно козле на ръба, то се изплашило и 
застинало, с което показало инстинктивна реакция на опасност. Когато го пренесли на 
„плитката” част от масата, то се успокоило и отскочило по-далече от ръба.  

Останалите животни реагирали според средата, която обитават. Например 
плъховете се разхождали спокойно по масата, без да показват симптоми на страх. 
Техните добре развити осезателни и обонятелни анализатори регистрирали равната и 
гладка повърхност на стъклото, докато недоразвитото им зрение не давало информация 
за наличието на пропаст. 
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Гибсън и Уолк подчертават, че резултатите от експеримента съответстват на 
еволюционната теория. За да оцелеят, животните трябва да са развили способността си 
за определяне на височина до момента, в който започва самостоятелното им 
придвижване. За човека този момент е около 6-месечна възраст. Изследователите 
потвърждават хипотезата си и примат, че изследваната способност е вродена, тъй като 
нейното учене чрез метода „проба – грешка” е твърде рисковано и съдържа реална 
заплаха за оцеляването на видовете. 

Следващи изследвания показват, че децата на възраст от 2 до 5 месеца реагират на 
ръба на пропастта със забавяне на сърдечния ритъм, което е признак на любопитство, а 
не на страх (при реакция на страх сърдечният ритъм се ускорява). 

Защо все пак децата падат? 
Вероятно способността за възприемане на дълбочина е вродена, но страхът от 

падане и умението да се избегне опасността се учат от опита, който всяко дете 
придобива самостоятелно. 

• Тук са представени някои от най-известните зрителни илюзии. В какво се 
изразяват и какво е обяснението за тях? 

 
Илюзия на Мюлер-Лайер 

 

 
Илюзия на Понцо 
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Илюзия на Цьолнер 

 
• В картината Visions of Quixote 70 мексиканският художник Октавио Окампо 

илюстрира закономерности на възприятието. Кои от тях откривате? 
 

 
 

 
 

В книгата на Найсър „Познание и реалност” и книгата на Гибсън „Екологичен 
подход към зрителното възприятие” ще намерите допълнителна важна информация по 
проблемите на възприятието. 

                                                 
70 Източник: http://www.visionsfineart.com/ocampo/visions_of_quixote.html, 05.03.2012, 11:37. 
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1.3. ВНИМАНИЕ 
 

Вниманието е концентрация на умствените усилия върху сетивни или 
мисловни събития 71. 

 
Потокът информация, който е на разположение на сетивата във всеки момент, е 

непосилен за нервната система. За да бъде тя предпазена от претоварване, е необходим 
такъв тип когнитивна дейност, която да играе ролята на координираща структура на 
процесите. Такава специфична функция изпълнява вниманието. 

Първите значими експерименти в лабораторни условия провежда Едуард Колин 
Чери 72, който изследва подбора на информация от слуховата сетивна система.  

Резултатите от изследванията на Чери вдъхновяват редица учени. Започват 
многократни и сложни проверки на различни хипотези за така нареченото тясно 
място 73. 

Доналд Бродбент 74 предлага идеята за ранната селекция, според която 
информацията за когнитивна обработка и отговор се подбира от филтър, до който 
достигат прости сетивни стимули. Филтрираната информация продължава пътя си за 
допълнителна обработка, като най-често подборът се извършва на основата на 
физически признаци – например височина и тембър на гласа. Според Бродбент 
вниманието предполага игнориране на конкурентна информация, постъпваща по друг 
канал. За да възприемем конкурентната информация, вниманието трябва да се 
„превключи” от единия канал на другия. Останалата информация се губи или се 
възприема непълно, детайлите на стимула не се регистрират. 

Ан Трейсман 75 също по експериментален път установява, че вниманието 
проследява семантичния смисъл на съобщенията. Някои дразнители активират 
приоритетно вниманието дори в случай на съвпадение на каналите. Например чуването 
на собственото име в разговор, в който не участваме пряко, разпознаването на гласа на 
своето дете на фона на други детски гласове, привличат приоритетно вниманието ни. 
Трейсман стига до извода, че съществува мозъчен център, който преди да анализира 
характеристиките на сигнала, взема решение, че такъв анализ е необходим, като 
извършва предварително сканиране. При първия преглед сигналът се оценява на 
основата на физическите му характеристики чрез перцептивен филтър, а след това се 
извършва оценка на смисъла. Следователно „тясното място” е перцептивният филтър, 
който играе ролята на делител между сигнала и неговата семантична обработка.76 
Несвързаните съобщения се възприемат приглушено, не се блокират напълно. Така е 
възможно да повторим на глас последната част от изказване, което не сме слушали 
съсредоточено. 

                                                 
71 С о л с о, Р. Когнитивная психология. Санкт-Петербург, Питер, 2006, с. 73.  
72 Чери (Edward Colin Cherry, 1914 – 1979) е английски инженер акустик, чиито изследвания на 
селективното слушане през 1953 г. са приносни за развитието на когнитивната психология. Виж „Ефект 
на коктейлното парти” в психологичната лаборатория – внимание. 
73 В англоезичните източници се използва понятието bottleneck – феномен, с който се означава 
ограничение в капацитета на входа на дадена система, дължащо се на действието на един или ограничен 
брой компоненти или ресурси. 
74 Бродбент (Donald Broadbent, 1926 – 1993) е английски психолог, автор на теорията за филтриращата 
роля на вниманието. 
75 Трейсман (Anne Treisman, 1935) е професор по психология в Принстън. Провежда изследвания в 
областта на възприятието и вниманието. 
76 С о л с о, Р. Когнитивная … с. 79 – 83. 
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Според Диана Дойч и Дж. Антъни Дойч 77 ограниченията в системата за 
преработка на информацията се намират много по-близо до изхода – на етапа на 
осъзнаването, вземането на решение и избора на отговор. Селекцията се извършва след 
семантичен анализ на всички познати стимули. Концепцията на Дойч и Дойч се отнася 
към теориите за късния подбор. Тя е обогатена от Доналд Норман 78 с нови данни от 
експериментални изследвания. 

Норман развива хипотезата си за решаващата роля на миналия опит при 
оценяването на значимостта на постъпващата информация. Норман придава голямо 
значение на ефекта на нагласите в механизма на селекцията. Според него изследването 
на вниманието е невъзможно без изследване на когнитивните процеси като цяло. В 
модела му вниманието се обяснява чрез структурите на паметта. 

Теоретичните модели за „тясното място” са представени във фигура 1.3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1.3.1. Модели на ранната и късната селекция 

1 – Филтър на Бродбент, 2 – делител на Трейсман (ранна селекция), 
3 – Филтър на Дойч-Дойч и Норман (късна селекция) 

 
Майкъл Познър 79 изразява убедеността си, че вниманието е обособена когнитивна 

система със собствена анатомична база. Системата на вниманието е в пряка връзка със 
системите за автоматична преработка на информацията и служи като регулатор на 
активацията им. Необходимо е да се различават понятията възбуждане (arousal), 
активация (activation) и усилие (effort). Възбуждането е свързано с интензивността на 
вниманието. Съответства на значителни промени в състоянието на мозъчната кора, 
влияещи на преработката на големи класове събития. Активацията има по-тясното 
значение на локален преход на информация или код в активно състояние. Тя може да се 
дължи на външни или вътрешни източници, да протече автоматично или чрез 
прилагане на усилие. Когнитивната система на вниманието изпълнява умствени 
действия с цел ориентация, необходима за насочване на усилията към определено 
съдържание. Тази система е с ограничен капацитет и затова усилието във всяка друга 
посока намалява. Функциите на системата са разнообразни. Главните са ориентация 
към сетивни събития, съзнателно преработване на сигналите, поддържане на състояние 
на бодърстване и бдителност 80. 

Алан Олпорт 81 изразява становището, че системата за преработка на 
информацията се състои от множество автономни невронни модули. Всеки модул е 
специализиран за изпълнението на определена функция. Значение за активирането на 

                                                 
77 D e u t s c h, J. A., D. Deutsch. Physiological psychology. Dorsey Press, 1973. 
78 Норман (Donald Norman, 1935) е американски учен в областта на когнитивните науки и когнитивното 
инженерство. Изследва паметта. 
79 Познър (Michael Posner, 1936) изследва мозъчните локализации на когнитивните функции при 
решаването на комплексни задачи. 
80 Д о р м а ш е в, Ю., В. Романов. Психология внимания. Москва, Тривола, 1995, с. 132 – 144. 
81 Олпорт (D. Alan Allport) е професор по експериментална психология в Оксфорд. 
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даден модул имат целите и съответните условия. Активираните модули 
взаимодействат, като образуват система за преработка на информацията и 
управлението на действията. Модулите резонират един с друг и с входната стимулация. 
Кооперирането и разрешаването на конфликтите, възникващи при едновременната 
активация на различни модули, се извършва от вниманието. 

Процесите на вниманието са инструментални по характер и са необходими тогава, 
когато управлението на действията става в условията на алтернативни източници на 
информация. 

Според Олпорт 82 вниманието представлява цяла група различни процеси на 
селекция, крайната цел на които е координацията и управлението на действията – 
текущи или предстоящи, двигателни или речеви. Нито един от процесите не е главен, 
универсален или уникален. В зависимост от изискванията на задачата, вътрешните и 
външните условия за нейното решаване, се формира определена съвкупност от 
избраните процеси. 

 
Основни свойства 

Концентрация на вниманието е способността на човек да остане съсредоточен 
върху дадени стимули, когато едновременно му въздействат други стимули или 
шумове. 

Теодюл-Арман Рибо 83 нарича крайните форми на концентрация върху един обект 
хипертрофия на вниманието. Той разглежда предимно проявите на така наречената 
idée fixe (натрапчива идея), която обсебва изцяло вниманието. Нищо извън тази идея не 
е в състояние да предизвика интерес. В другата крайност на същия процес е атрофията 
– невъзможността да се концентрира вниманието върху един обект или дейност 84. 

Избирателност (селективност) е свойство на вниманието, пряко свързано с 
възприятието. Поради активната природа на възприятията (например превключването 
между фигура и фон) вниманието е организирано в център и периферия и също може да 
бъде пренасочвано.  

Превключването е характеристика на умението на човека бързо да пренасочва 
вниманието си от един обект към друг или от една дейност към друга.  

С обем на вниманието се означава количеството обекти, които могат да бъдат 
възприети за единица време при превключване на вниманието. Обемът на вниманието 
има пряка връзка с възприятията и работната памет, също така е зависим от 
емоционалното и физическото състояние на човека, както и от мотивацията му. 

Разпределеност е редът на използване на обема на вниманието при възприемане 
на повече от един обект. Има голямо значение за качеството на операторската дейност. 

Устойчивост на вниманието се нарича това свойство, при което човек запазва 
способността за концентрация на вниманието върху даден обект или дейност за 
единица време, без изменения в качеството на концентрацията. 

Бдителността е свойство на човека да поддържа устойчивостта на вниманието си 
продължително време. Изразява се в готовността за незабавен отговор на стимул, на 
който времето и мястото на поява не са определени. 

Свойствата на вниманието представляват комплекс. Тяхното разграничаване е 
условно, предимно с цел да бъдат изследвани. Наличието на проблем в когнитивната и 
емоционалната сфера обикновено дава отражение в качеството на вниманието. И 

                                                 
82 Д о р м а ш е в, Ю., В. Романов. Психология … с. 181 – 190. 
83 Рибо (Théodule-Armand Ribot, 1839 – 1916) е френски психолог емпирик, академик. 
84 Ф а л и к м а н, М. Внимание. Общая психология в семи томах. Т.4., Москва, Академия, 2006, с. 19 – 
34. 



 41 

обратно – вниманието се отразява на когнитивните и емоционалните процеси. 
Например, ние лесно запомняме това, което е било в центъра на вниманието ни и 
трудно се сещаме за нещо, на което не сме обърнали специално внимание.  

 
Видове внимание 

Класификация на вниманието е предложена още от Уилям Джеймс. 85  
Според обекта си вниманието се дели на сетивно и интелектуално. Сетивното 

внимание се дължи на работата на усещанията и възприятията, интелектуалното е 
насочено към продуктите на мисленето, паметта и въображението. 

Вторият признак в класификацията на Джеймс е преживяването на емоция, тъй 
като вниманието е свързано с афективната сфера. То е непосредствено, когато самият 
обект е интересен, и опосредствано, когато интересът към обекта е асоциативен. 

Третият признак е преживяването на усилие. Отнася се до волевите процеси. 
Непреднамерено (пасивно, рефлекторно) се нарича това внимание, което се реализира 
без усилие. Преднамереното (активно) внимание се осъществява с усилие на волята. 

Непреднамереното внимание може да бъде принудително. Свързва се с видовия 
опит на организмите, в смисъл на вродено, естествено, инстинктивно. Например силен 
звук, ярка светлина, неприятна миризма, внезапна болка ще привлекат вниманието ни 
приоритетно. Най-важната характеристика на обектите, привличащи или отвличащи 
вниманието, е движението. Когато искаме някой познат да ни забележи в тълпата, ние 
махаме с ръка. Ритмичното повтаряне на слаб стимул също привлича вниманието 
(монотонно капеща вода от водопроводен кран). Внезапното, новото, неочакваното и 
странното имат същото въздействие. 

Непреднамереното внимание се проявява и в моменти на относително 
бездействие, почивка, актуализиране на потребностите. Например жуженето на муха в 
тишината. Ако сме гладни, ще обръщаме повече внимание на рекламите за храни, 
отколкото, ако сме сити. В такива случаи вниманието се определя като неволно. 

Особена разновидност на непреднамереното внимание, която е в пряка връзка с 
характера на дейността, е навичното внимание. Определя се от нагласите, 
актуализирането на намерението да вършим дадена дейност. Например, докато 
шофираме, ние по навик следим пътните знаци, събитията в пътното движение и др. 

Преднамереното внимание служи за постигане на набелязана цел. Задължително 
условие за реализацията му е съзнателното намерение. 

Преднамереното внимание може да преминава в непреднамерено и обратно. Ако 
сме започнали да учим за изпит, в началото вниманието е било преднамерено, отговор 
на съзнателно намерение. Ако това, което четем, се окаже важно за нас, усилието на 
волята отстъпва пред интереса и удоволствието от четенето, т.е. отговаря на 
актуализирането на потребностите, характеристика на непреднамереното внимание. 

 
Развитие на вниманието 

В опитите си върху възприятията Улрик Найсър доказва, че избирателността на 
възприятието не е свързана с работата на специализирани механизми на вниманието, а 
с развиването на схемите на уменията и навиците, които служат за по-добро и по-
обхватно събиране на достъпната информация. Найсър отхвърля идеите за 
съществуване на граници в капацитета на централната система и на устройства, 
предотвратяващи претоварването й. Интерференцията при едновременно изпълнение 
на две задачи той обяснява със структурни ограничения на входа и изхода на 

                                                 
85 Джеймс (William James, 1842 – 1910) е пионер на съвременната психология, един от 
основоположниците на психологията в САЩ.  
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преработващата система, а също и с трудностите при координиране на независимите 
централни информационни потоци и съответните действия. Неуспехът при 
едновременно изпълнение на два типа дейност може да се обясни с липсата на единни 
или координирани когнитивни схеми. Упоритите тренировки на съвместното решаване 
на такива задачи могат да доведат до пълно отстраняване на интерференцията. 

„Тренираните изследвани могат да правят това, което изглежда еднакво 
невъзможно за новаците и теоретиците.” 86 

Майкъл Познър изследва неврологичната основа на вниманието. Според него 
съществуват анатомично обособени зони в мозъка, които позволяват да се извършват 
дори сложни операции със специфична входяща информация, когато вниманието е 
съсредоточено върху друга дейност. Този процес предполага автоматично обработване 
на информацията. Това е възможно, защото автоматизмът изисква малко или почти 
никакви психични ресурси и не се нуждае от контрола на висшите когнитивни процеси. 

Таблица 1.3.1. представя в адаптиран вид основните характеристики на 
автоматизираните и контролираните процеси според Шнайдер, Дюмe и Шифрин 87. 

 
Характеристика Автоматизирани процеси Контролирани процеси 

Централен капацитет Не изисква Изисква 
Управление (контрол) Частично Пълно 

Делимост Цялостни Фрагментарни 
Практика Води до подобряване Не влияе 

Модификация Трудна Лесна 
Зависимост Паралелна Последователна 
Запомняне Незначително или липсва Значително 

Ниво на продуктивност Високо Ниско 
Осъзнаване Ниско Високо 

Внимание Не се изисква, но може да 
бъде привлечено Изисква се 

Усилие Липсва или е незначително Значително 
 

Таблица 1.3.1. Характеристики на автоматизираните и контролираните процеси 
 
Автоматизмът може да бъде изключително важен в стресова ситуация, тъй като 

предварителното отработване на сложни действия до степен на автоматизъм позволява 
успешната им реализация в сложна обстановка. 

 
*** 

Вниманието е ключов компонент на когнитивния процес. Независимо дали ще 
възприемем метафората за „тясното място” или друг обяснителен модел, очевидно е, че 
в летателната дейност и в дейностите на операторите на различни системи вниманието 
е от критично значение. Затова изследването на свойствата на вниманието на 
кандидатите за операторска дейност е важна част от цялостното изследване на 
личността. Провежда се в лабораторни условия чрез батерия от тестове: бланкови, 
апаратурни или компютърни. 
 

                                                 
86 Н а й с с е р, У. Познание … с. 110. 
87 S c h n e i d e r, W., S. T. Dumais, R. M. Shiffrin. Automatic and control processing and attention. // Varieties 
of attention. R. Parashuraman, R. Davies (eds.), Orlando, Academic Press, 1984, p. 21. 
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Ψ лаборатория – внимание 
 

• Изследване на вниманието 
Ефект на Струп 88 
Автоматичните процеси не само не изискват почти никакъв психичен контрол, но 

също така е трудно да бъдат спрени. Доказателство е проведеният от Джон Ридли 
Струп през 1935 г. експеримент, в който на изследваните лица са поставени задачите да 
прочетат думи, които назовават цветове или да назоват цвета на мастилото, с което са 
напечатани. Стимулите са разделени в три групи: контролна група думи, напечатани с 
черно мастило, експериментална група думи, напечатани с мастило със същия цвят, 
който назовават, и втора експериментална група думи, напечатани с друг цвят, 
различен от семантичния. Времето за прочитане на думите, написани с черен цвят, се 
приема за контролно. За другите две групи думи задачата е да се съобщи цветът, с 
който е написана всяка дума. Изследваните отговарят по-бързо и точно в случаите, 
когато цветът на мастилото съвпада със семантичното значение на думата (например 
думата „червен” е написана с червено мастило) и се забавят значително, когато има 
конфликт между значението на думата и цвета на мастилото (например когато думата 
„червен” е написана със зелено мастило). Те много по-бързо прочитат думата, 
отколкото назовават цвета на мастилото, което е доказателство за автоматизирания 
характер на четенето. Установената интерференция между семантичното значение на 
думата и цвета, с който е напечатана, получава названието ефект на Струп. 

Това е една от разновидностите на ефекта на Струп 89. Експериментът е проведен 
от Флауърс, Уорнър и Полански. Задачата е да се назове на глас броят знаци на всеки 
ред последователно. 

 
5 5 5 

1 1 1 1 
2 

3 3 3 3 3 
4 4 

5 5 5 
4 4 4 4 4 
5 5 5 5 

3 
4 4 4 

2 2 2 2 
3 3 

4 4 4 
1 1 1 1 

3 
2 2 2 

 
Колко знака има на всеки ред? 

 
Затруднението в случая се обяснява с това, че разпознаването на символите е 

много по-автоматизиран процес от броенето. 
                                                 
88 S t r o o p, J. Studies of interference in serial verbal reactions. 1935. // http://psychclassics.yorku.ca/Stroop.  
89 А н д е р с о н, Дж. Когнитивная психология. Санкт-Петербург, Питер, 2002, с. 107. 
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• Ефект на коктейлното парти 
Вероятно на всекиго се е случвало да води разговор на оживено място. Докато 

следим изказването на събеседника си, внезапно дума или фраза от друг разговор 
привличат и задържат вниманието ни. Тази интерференция е наречена ефект на 
коктейлното парти (the cocktail party effect).  

Колин Чери провежда изследвания, за да установи факторите, които въздействат 
на вниманието в тези случаи. Той тръгва от предположението, че съществуват 
характеристики на стимулите, които се използват от перцептивната система за отделяне 
и задържане на дадено съобщение в потока от други съобщения. То може да се 
различава по посоката на звука, особеностите на гласа (височина, тембър), темпа, 
систаксиса, темата или съдържанието. Освен това може да бъде допълнено със 
зрителна информация (жестове, мимики, поза на говорещия). 

В лабораторни условия са елиминирани влиянията на други стимули върху 
сетивата, освен слуховите. На изследваните лица са пускани съобщения в слушалки по 
два начина. В първия – двете съобщения (А и Б) са записани успоредно на 
магнетофонна лента и се пускат едновременно в двете уши. Във втория – двете 
съобщения се пускат едновременно, но се подават разделно в двете уши (съобщение А 
се подава в дясното ухо, а съобщение Б се подава в лявото ухо). Съобщенията могат да 
съдържат откъси от текстове, списъци с числа или отделни звукови сигнали. 
Изследваните трябвало да повтарят релевантното 90 съобщение и да игнорират 
нерелевантното. Разрешено им било да прослушват записа колкото пъти е необходимо. 
Пълното различаване на съобщенията било възможно едва след многократно (от 20 до 
25 пъти) прослушване. Решаването на задачата се улеснявало значително, когато се 
разрешавало водене на записки. След края на прослушването неочаквано за 
изследваните им поставяли въпрос за нерелевантното съобщение. Оказало се, че 
информацията за него не била изгубена напълно. Те не могли да кажат нищо за 
съдържанието, но отбелязвали тона и смяната на гласа. Чери стига до извода, че 
нерелевантната информация не се губи напълно, но се ограничава до общи физически 
характеристики. 

На практика Чери извършва изследване на основните свойства на вниманието. 
Как бихте аргументирали това твърдение? 

• Ефект на когнитивното тунелиране 
Кристофър Уикънс и Джъстин Холандс 91 посочват като пример за крайна проява 

на селективното внимание катастрофата на полет L-1011 на Ийстърн Еърлайнс във 
Флорида (Евърглейдс). 

Причината за катастрофата е, че тъй като екипажът е зает с отстраняването на 
технически проблем в кабината, никой не обръща внимание на показанията на 
висотомера, който предупреждава за загубата на височина. 

Крайните форми на селективност на вниманието водят до ефекта на когнитивното 
тунелиране, т.е. до проблеми в регистрирането и интерпретацията на останалите 
стимули от средата.  

Препоръчайте как би могъл екипажът да се предпази от този ефект. 
• Съвкупността от физиологични промени, настъпващи в организма в отговор на 

промените в заобикалящата го среда, се определят като ориентировъчна реакция. 
Считат се за физиологични корелати на вниманието. Включват промени в 
електрическата мозъчна активност, в електрическата активност на кожата, разширяване 

                                                 
90 Релевантното съобщение се разпознава по предварително определен признак. 
91 W i c k e n s, C., J. Hollands. Engineering psychology and human performance. Prentice-Hall, Inc., 2000, p. 
69. 
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на зениците, съкращаване на скелетната мускулатура, увеличаване на церебралния 
кръвен поток и промени в стойката на тялото. Ориентировъчният процес води до 
повишена възприемчивост към стимулите и засилено учене. 

Предложете на близък човек занимание, което знаете, че ще привлече интереса 
му. Проведете наблюдение дали тялото му ще покаже ориентировъчна реакция. 

 
 

 
 

В учебника „Когнитивна психология” на Солсо можете да прочетете за всички 
когнитивни процеси. 

Инженерните аспекти на психологията вижте в книгата на Уикънс и Холандс. 
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1.4. ПАМЕТ 
 

Паметта е когнитивен процес, който служи за фиксиране на 
взаимодействието с външната и вътрешната за организма среда, съхраняване на 
резултата от това взаимодействие под формата на опит и използването му в 
поведението. 

 
За да бъде запомнена която и да е информация, тя трябва да постъпи в нервната 

система за обработка. Следователно работата на паметта е функция от работата на 
сетивните системи, възприятието и вниманието. Процесът на постъпването на 
информация от външната или вътрешната среда се нарича кодиране. Кодираната 
информация преминава за обработка в следващия процес – съхраняване, за да бъде 
готова за използване под формата на придобит опит. Когато е необходима, съхранената 
информация се извлича от паметта. Извличането като работен процес зависи пряко от 
предходните процеси, но също така обуславя тяхната работа, тъй като паметта е 
система от взаимосвързани елементи. 

Сложността в разбирането на природата на паметта дава отражение в наличието 
на множество теоретични модели. Част от проблема вероятно се дължи на подхода. 

В съвременната когнитивна психология съществуват два концептуални подхода 
към паметта:  

• преработка на информацията (information processing) – подход, който използва 
компютъра като метафора на човешката памет; 

• конекционизъм (connectionism) – подход, който обяснява паметта с невронните 
мрежи в главния мозък. 

Друг фактор на съществуващата неяснота е спорът от колко компонента (и кои са 
те) се състои паметта. В темата са представени кратко новите открития, обобщени в 
теоретични модели с приносно значение в психологията на паметта. 

Уилям Джеймс предполага наличието на две паметови структури: първична и 
вторична. Първичната памет служи за моментно съхраняване на информацията, 
вторичната – за продължително или постоянно съхраняване. 

Херман Ебингхаус 92 провежда първите научно значими експерименти върху 
ученето и паметта, изследвайки самия себе си. Той създава списъци от безсмислени 
срички, които се опитва да запомни и възпроизведе. Използва комбинации от съгласна, 
гласна и още една съгласна (например nog). Ебингхаус повтаря сричките, като чете 
целия списък от начало до край, докато го запомни без грешка. След известно време се 
опитва да възстанови наученото. Записва броя опити, които са му необходими, за да 
достигне критерия от първия опит. Начинът, по който провежда експеримента, 
позволява да се елиминират други фактори на забравянето, като единствен остава 
факторът време. Резултатите му позволяват да конструира кривата на забравянето 
(графика 1.4.1.), която включва съхранените паметови следи, измерени през различни 
времеви интервали след първото научаване. 93 

 

                                                 
92 Ебингхаус (Hermann Ebbinghaus, 1850 – 1909) е германски психолог, който през 1885 г. поставя 
началото на научните изследвания върху паметта с книгата си Über das Gedächtnis („За паметта”). 
93 E b b i n g h a u s, H. Memory: A Contribution to Experimental Psychology, 1885. // 
http://psychclassics.yorku.ca/Ebbinghaus/index.htm.  
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Крива на забравянето
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Графика 1.4.1. Процент на запомнената информация в зависимост от времевия интервал 
(Ебингхаус) 

 
Графиката показва, че след началния остър спад скоростта на забравянето се 

забавя. 
Много други фактори оказват влияние на забравянето, например ученето на 

смислени текстове, особено на поезия, дава съвсем различен резултат, особено ако 
стихотворението е текст на песен и се запомни заедно с мелодията. Ебингхаус прилага 
също различни техники за подобряване на запомнянето. 

Фредерик Бартлет 94 изследва запомнянето, като използва свързани текстове, за да 
изучи функционирането на паметта във всекидневието. Според съвременните 
разбирания Бартлет си служи с екологичен подход за изследване на процесите на 
паметта, между които особено внимание обръща на пропускането, преобразуването и 
опростяването. Неговите възгледи за паметта се основават на резултатите от 
експерименални изследвания, в които след представяне на оригинална история тя 
трябва да бъде преразказана няколко пъти през различен времеви интервал, дори след 
години. Бартлет установява, че първият преразказ на историята се различава 
значително от оригинала, а следващите преразкази повтарят в голяма степен първия. 
Обяснението според него е, че съществува несъзнавана схема, която внася деформации, 
например опростяване, пропускане на елементи от стимулния материал, но с която 
паметта си служи в процеса на запомняне. 

Значително развитие на теорията за същността и процесите на паметта започва 
през 60-те години на ХХ и продължава в началото на ХХІ век. 

През 1968 г. Аткинсън и Шифрин 95 представят концепция, според която паметта е 
трикомпонентна структура, 96 състояща се от сетивна (sensory memory), 
кратковременна (short-term memory) и дълговременна памет (long-term memory).  

Информацията постъпва в сетивната памет през сензорни регистри, тъй като 
всеки стимул съдържа набор от първични сетивни признаци, а след това преминава в 
регистъра на кратковременната памет, където се запазва определено време. За 
поддържане на информацията в кратковременната памет могат да бъдат използвани 
                                                 
94 Бартлет (sir Frederic Charles Bartlett, 1886 – 1969) е английски психолог, първият професор по 
експериментална психология в Кеймбридж. През 1948 получава званието „рицар” за службата си в 
Кралските Военновъздушни сили на Великобритания. 
95 Аткинсън (Richard C. Atkinson, 1929) е американски професор по психология в университета в Сан 
Диего. Шифрин (Richard Shiffrin) e студент на Аткинсън, след това професор по когнитивни науки. 
96 А т к и н с о н, Р. и др. Введение в психологию. Москва, Прайм-Еврознак, 2003; Дружинин, В. (ред.) 
Когнитивная психология. Учебник для учащихся высших учебных заведений. Москва, ПЕР-СЭ, 2002. 
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повторения, които играят ролята на буфер. Броят на стимулите, които могат да бъдат 
задържани, е 7±2 за приблизително 30 секунди. 97 В кратковременната памет работи 
специална слухово-вербална езикова система, която осигурява повторението на 
информацията. Всеки елемент, постъпващ в буфера, измества един от намиращите се 
там елементи. Постъпването на нов елемент може да се контролира, което позволява 
кратковременният регистър да бъде определен като работна (оперативна) памет. 
Кратковременният регистър е свързан с дълговременния регистър, откъдето постъпват 
вербални асоциации и необходимата за изпълнение на актуалните задачи информация. 
Извличането на информация от дългосрочната памет изисква избор на съответна 
стратегия. Една от операциите за управление на потока информация е повторението в 
краткосрочната памет. За да премине в дългосрочния регистър, информацията се 
прекодира, като по този начин се структурира наново и се запазва в дълговременната 
памет. 

Аткинсън въвежда понятието сензорен регистър, 98 с което се назовава 
специфичното за всяка сетивна модалност запазване на информацията (от 
няколкостотин милисекунди до няколко секунди, в зависимост от модалността). След 
това информацията се прехвърля в кратковременния регистър. 

Регистрите са структури, в които се съхранява информацията, а съдържанието, 
информацията е същност на паметта. Всеки компонент има регистър и съдържание. 

Аткинсън и Шифрин въвеждат също така понятието работна (оперативна) памет 
(random access memory), тъй като предполагат, че кратковременната памет се състои от 
два компонента. Единият изпълнява основната функция да запазва, а другият – да 
преработва постъпващата информация. Те посочват, че информацията в 
кратковременната памет се поддържа активно между 15 и 30 секунди и се прекодира, за 
да премине в дълговременната памет. За осигуряването на оперативната преработка са 
необходими ресурси, затова продуктивността на кратковременната и оперативната 
памет зависи от натоварването. Например, продуктивността на оперативната памет 
зависи от броя елементи и интервала между възприемането и възпроизвеждането им. 
Продуктивността на кратковременната памет зависи от такъв фактор, като степента на 
познатост. Ние сме склонни да запомняме повече необичайното, новото, това, което е 
свързано с нашите нагласи, цели, интереси, доминираща мотивация. 

 
Сетивна памет 

Улрик Найсър открива наличието на иконична (от гр. еicon – изображение, 
икона) и ехоична памет (от гр. echo – ехо) 99, с които означава краткотрайните следи, 
които остават в сетивната система след въздействието на зрителния и слуховия стимул. 

Времето на съхраняването на иконичния образ е приблизително 0,5 – 2 секунди в 
зависимост от условията. Той може да бъде замъглен или изтрит, ако веднага след 
първия образ се възприемат следващи стимули. Според Найсър няма съмнение, че 
именно иконичният образ е следата, която остава от въздействието на кратки зрителни 
стимули. Например, блясъкът на мълния трае кратко, но позволява да формираме 
иконичен образ, който остава наличен до няколко секунди след възприемането. 
Иконичната памет ни служи при четене, писане и други дейности. 

Ехоичната памет изпълнява аналогични функции, свързани със слуховата 
модалност. Тя е необходима при водене на разговор, ориентиране за посоката на 
                                                 
97 Така нареченото магическо число 7±2 е въведено от Джордж Милър (George Miller) през 1956 г. С 
него се означават естествените ограничения на работната памет. 
98 Английското понятие е store, което може да се преведе като хранилище, склад, но заради влиянието 
на информационните науки по-често се използва понятието регистър. 
99 Н а й с с е р, У. Познание … с. 67. 
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източника на звука и пр. Времето на задържане на ехоичния образ е приблизително 3 
секунди, като отделни негови субмодалности могат да се запазят и до 8 секунди. 

Всяка сензорна модалност има своя памет и регистър. Останалите модалности не 
са достатъчно изследвани, с приоритет традиционно се изучават зрението и слухът. 

Сензорният регистър е свръхкратковременно хранилище на огромен обем 
информация. Той работи автоматично, работата му може да бъде спряна единствено 
ако бъде спрян потокът информация (сензорна депривация). Забравянето в него се 
осъществява чрез интерференция (постоянен приток на нова информация) или чрез 
избледняване на сензорната следа. 

 
Кратковременна памет 

Според модела на Аткинсън-Шифрин кратковременната памет се състои от две 
подсистеми, които изпълнявят два различни процеса – съхраняване и преработване на 
постъпващата информация. Информацията се съхранява в регистъра на 
кратковременната памет приблизително 30 секунди и след това отпада или след 
прекодиране преминава в регистъра на дълговременната памет. Подсистемата, която 
отговаря за преработването на информацията, е оперативната (работната) памет. 

Алан Бадъли 100 разработва многокомпонентен модел на работната памет 
(working memory), който представлява йерархична структура с един главен и два 
(впоследствие – три) подчинени компонента, фигура 1.4.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1.4.1. Многокомпонентен модел на работната памет (Бадъли) 101 

 
Бадъли предполага, че обемът на паметта зависи от времето, с което разполагаме, 

и скоростта, с която можем да повтаряме информацията. Той приема, че съществува 
така наречената фонологична примка (phonological loop), в която можем да удържим 
такова количество информация, каквото успеем да повторим за кратко време. 

Едно от убедителните доказателства за хипотезата му е влиянието на дължината 
на думите (брой срички) върху възпроизвеждането. Бадъли и колегите му изчисляват, 
че изследваните лица могат да повторят средно 4,5 от 5 едносрични думи и само 2,6 от 
5 петсрични думи. Той предполага, че можем да задържим материал за повторение във 
фонологичната примка приблизително 1,5 – 2 секунди. 

                                                 
100 Бадъли (Alan Baddeley, 1934) е английски психолог, професор в университета в Йорк. 
Многокомпонентният модел на паметта, който създават в съавторство с Греъм Хитч (Graham Hitch) през 
1974 г., е развит след това от Бадъли, затова носи неговото име. 
101 В е л и ч к о в с к и й, Б. Когнитивная наука. Основы психологии познания в двух томах. Т.1. Москва, 
2006, с. 389. 

Централен изпълнител 

Зрително-пространствен скицник Фонологична примка Епизодичен буфер 

Зрителни значения Епизодична памет Език 
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Бадъли допуска също така наличието на зрително-пространствен скицник 
(visual-spatial sketchpad) за удържане и повтаряне на визуални образи. Той твърди, че 
това са две подчинени системи за задържане на информацията в оперативната памет. 

Централният изпълнител 102 (central executive) управлява използването на 
подчинените системи. Той може да вмъква или да извлича информация от тях, както и 
да прехвърля информация от една система в друга. 

Съществената разлика между кратковременната памет и фонологичната примка е 
в това, че информацията не се съхранява в примката, за да премине в дълговременната 
памет, следователно фонологичната примка е инструмент, а не хранилище. 

По-късно Бадъли добавя в модела още един компонент, наречен епизодичен 
буфер (episodic buffer), за да обясни връзката между двете подсистеми и централния 
изпълнител. 

Епизодичният буфер може да задържа информацията от фонологичната примка и 
зрително-пространствения скицник. Той има ограничен капацитет, работи като 
посредник, интегриращ информацията в единна комплексна структура, която е на 
разположение на централния изпълнител. 

Последните изследвания на Бадъли 103 и негови колеги съдържат значителни 
доказателства, че работната памет функционира паралелно с дълговременната, 
представена в щрихования ред на фигура 1.4.1. 

 
Дълговременна памет 

Алан Пейвио 104 приема, че съществуват две подсистеми в дълговременната 
памет, едната от които работи с образи, а другата – със значения. Подсистемата, която 
служи за съхраняване на образи, използва аналогови кодове. Другата подсистема 
използва символни кодове 105.  

Аналоговите кодове заместват физическите стимули и по този начин запазват 
перцептивните характеристики на обектите в паметта. Ако погледнем футболна топка, 
аналоговото кодиране ще замести физическите стимули (кръгла, черно-бяла и пр.) в 
перцептивния образ и в паметта ще постъпят кодовете, а не физическите стимули. 

Символните кодове са форма на заместване, която е преднамерено избрана. 
Например А е символ, с който означаваме гласен звук. Нищо в символа не е пряко 
свързано с физическите характеристики на звука. Запомнянето на символните кодове 
има семантичен характер. Ако не свържем правилно символа със значението, ще бъдат 
регистрирани грешки в процеса на извличането или в реализацията на опита – 
поведението. 

Пейвио провежда експерименти, в които изследва двете подсистеми на 
дълговременната памет, и установява, че в нея протичат три вида процеси: 106 

1. Репрезентативни – активират се единици в една от двете подсистеми 
(например от изследваното лице се изисква да нарисува изображение, което преди това 
му е показано). 

                                                 
102 B a d d e l e y, A., S. Della Sala. Working Memory and Executive Control. // Philosophical Transactions: 
Biological Sciences, Vol. 351, No. 1346, Executive and Cognitive Functions of the Prefrontal Cortex. (Oct. 29, 
1996), p. 1397-1404. 
103 В е л и ч к о в с к и й, Б. Когнитивная … с. 382 – 391. 
104 Пейвио (Allan Paivio, 1929) е канадски учен, автор на теорията за двойното кодиране в 
дълговременната памет (1971). 
105 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна психология. София, Изток-Запад, 2012, с. 288 – 290. 
106 P a i v i o, A. Dual coding theory and education. // Draft chapter for the conference on Pathways to Literacy 
Achievement for High Poverty Children, The University of Michigan School of Education, September 29 – 
October 1, 2006. 
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2. Референтни – активирането на единици от едната подсистема се извършва с 
помощта на единици от другата (от изследваното лице се иска да назове животно, чието 
изображение му е показано). 

3. Асоциативни – активирането на единици от едната подсистема се извършва с 
помощта на други единици от същата (от изследваното лице се иска да отговори на 
въпрос от типа „кое животно често се нарича най-добрият приятел на човека?”). 

Теорията на Пейвио оказва значително влияние на развитието на образователния 
процес, тъй като заключенията му показват, че двойното кодиране помага на процеса 
на съхраняване на информацията в паметта – по-лесно ще запомним даден стимул, ако 
освен символно, извършим и аналогово кодиране, т.е. ако онагледим по подходящ 
начин значението му. 

Лари Скуайър 107 обобщава резултатите от множество изследвания на пациенти с 
амнезия 108 и на примати, чрез които се установява, че паметта се състои от няколко 
отделни същности, представени в различни сектори на мозъка.  

Според него основният критерий за разграничаването на видовете дълговременна 
памет е степента на осъзнатост на процеса на запомняне. На тази основа се различават 
два дяла на дълговременната памет: декларативна (експлицитна) и недекларативна 
(имплицитна). Техните подсистеми са представени във фигура 1.4.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1.4.2. Модел на дълговременната памет по Лари Скуайър 109 
 
Декларативна (експлицитна) е тази система на дълговременната памет, която се 

формира чрез преднамерена и съзнавана актуализация на фиксиран опит. Когато учим 
за изпит, ние полагаме преднамерено и осъзнато усилие да запомним съответната 
информация. Според Скуайър това е паметта за факти и събития. Тя представя модел на 
                                                 
107 S q u i r e, L. Memory systems of the brain: A brief history and current perspective.// Neurobiology of 
Learning and Memory, 82 /2004, p. 171 – 179. 
108 Амнезията (от гр. без памет) се изразява в загуба на паметта. Причините могат да бъдат различни 
видове травми – органични или психологични. Когато болният не си спомня събития от живота си преди 
травмата, той страда от ретроградна амнезия. Когато липсват спомени от събития след травмата, се 
наблюдава явлението антероградна амнезия. 
109 Адаптирано от модела на Скуайър: Fig. 1. A taxonomy of mammalian long-term memory systems. (…) //  
S q u i r e, L. Memory systems of the brain: A brief history and current perspective.// Neurobiology of Learning 
and Memory, 82 /2004, p. 173. 
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външния свят, който може да бъде верен или грешен. Декларативната памет може да 
бъде изследвана пряко. Обикновено съдържанието в нея отговаря на въпроса какво. 

Пример за работата на декларативната памет е така нареченият ефект на 
грешката в източника на информация (откъде си спомням този човек?) – механизъм, 
който позволява точно възпроизвеждане на съдържанието на даден спомен, но 
препятства припомнянето на обстоятелствата, при които е придобита информацията.  

Недекларативна (имплицитна) е втората система на дълговременната памет, която 
се формира по несъзнаван от човека път. Тя не отразява верен или грешен модел на 
света, тъй като се изразява чрез представяне, поведение. Отличителна характеристика 
на недекларативната памет е извличането на общите елементи от серия отделни 
събития. В таксономията на Скуайър недекларативната памет се състои от четири 
подчинени системи: процедурна памет – как се прави нещо (например как се кара 
колело, как се връзват връзките на обувките – най-често не се замисляме, дори ни е 
трудно да обясним процедурата на друг човек, а просто знаем как се прави), 
асоциативна – паметта на свързването на различни елементи, класическо обуславяне и 
неасоциативно учене. Примери: Според ефекта на конгруентността 110 на 
настроението най-добро запомняне се наблюдава в случаите, когато състоянията на 
човека в момента на запомнянето и извличането съвпадат. Импринтингът е 
способността мигновено да се запечатват в паметта биологично значими обекти. 
Праймингът включва група явления, свързани с факта, че несъзнаваното съдържание 
на паметта оказва въздействие върху новопостъпващата информация. 
Недекларативната памет се измерва косвено и обикновено съдържа отговори на 
въпроса как.  

Основен механизъм за приобщаване на новопостъпваща информация в 
дълговременната памет е консолидацията, която се извършва чрез интегриране, 
създаване на връзки между новото и познатото. Консолидацията е по-успешна, когато 
информацията постъпва през определено време (разпределено), а не отведнъж 
(масирано). 

В последните десетилетия невронауките се развиват интензивно, което дава 
възможност да се изучават нервните процеси от гледната точка на тяхното единство. 
Наличното знание за това, как работят невроните и функционалните зони в кората на 
мозъка дава основание за алтернативен подход в интерпретирането на когнитивните 
процеси, който получава названието конекционизъм (connectionism). Неговата главна 
цел е да даде отговор на въпроса как се осъществяват висшите нервни функции, ако 
отправната гледна точка е строежът и принципите на работа на невроните и невронните 
мрежи. 

Конекционистки модел на паметта, наречен паралелна разпределена обработка 
(parallel distributed processing – PDP), е разработен от Джеймс Маклилънд и Дейвид 
Румелхарт. 111 Те онагледяват как работи паметта, като използват аналогия – 
разработват задача, която съдържа информация за членовете на две улични банди – 
„Ракети” и „Акули”. Извлечение от информацията е представено в таблица 1.4.1. 

 
Име Възраст Образование Семейно положение Занимание 

Ракети 
Ралф 30 Основно ерген дилър на наркотици 
Джон 20 Средно женен взломаджия 
Клайд 40 Висше разведен букмейкър 

                                                 
110 От лат. сongruence – съвпадащ. 
111 А н д е р с о н, Дж. Когнитивная … с. 39 – 43. 
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......... 
Акули 

Сам 30 Средно разведен дилър на наркотици 
Кен 20 Основно ерген взломаджия 
......... 

Таблица 1.4.1. Характеристики на някои от членовете на двете банди 
 
За да разкрият същността на конекционисткия модел, Маклилънд и Румелхарт 

разполагат същата информация в мрежа (фигура 1.4.3.) 
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Ралф
Джон

Клайд
Сам

Кен
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40

взломаджия

дилър
букмейкър

основно

средно
висше

Ракети Акули

ерген
женен

разведен

 
Фигура 1.4.3. Основните единици и връзките между тях 

 
Маклилънд и Румелхарт предлагат идеята да приемаме всеки елемент като 

неврон, който е включен в невронна мрежа чрез невронни връзки. Във фигурата 
невроните са елипси, групирани в няколко области, а мрежата се осъществява чрез 
конектори – двупосочни стрелки. Принципът на действие на мрежата се изразява в 
активиране на една основна единица от областта, което води до потискане на 
останалите връзки. Например, ако бъде зададен въпрос за характеристиките на Сам, ще 
се активират връзките през разпределителя, свързан с неговото име, а оттам – 
останалите връзки с основните области и елементите в тях (30-годишен, средно 
образование, разведен, дилър на наркотици, член на „Акули”). 

Така организирана, мрежата дава отговори на въпроси при търсене по различни 
критерии. 

По този оригинален начин Маклилънд и Румелхарт обясняват иначе сложни за 
обяснение процеси в мозъчната кора. Невроните работят на принципа „всичко или 
нищо” – за да се задействат, е необходим достатъчно силен електричен заряд, чрез 
който се активират едни структури, а се потискат останалите. 

Конекционистката концепция за работата на паметта има своето научно 
основание и перспективи за развитие успоредно с процесния подход, тъй като все още 
науката не успява да обясни изчерпателно висшата нервна дейност при човека. 
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Феномени на паметта 
Забравяне 
Забравянето е един от най-изучаваните феномени на паметта. Различни болестни 

процеси и органични увреди на мозъка могат да бъдат причина за забравяне при 
болните. Съществуват два механизма, които обясняват това явление при здрави хора: 
интерференция и изтриване на паметовата следа. 

Интерференция се нарича механизмът на забравяне, изразяващ се във взаимното 
влияние между съдържанието на паметта и новопостъпващата информация. Проявява 
се в две форми: ретроактивна – влияние на новата върху наличната в паметта 
информация; проактивна – влияние на съществуващата върху новопостъпващата 
информация. 

Избледняването на паметовата следа е друг обяснителен механизъм на 
забравянето. Дължи се на различни фактори, между които специално внимание е 
отделено на времето (например в експериментите на Ебингхаус и Бартлет). Установено 
е също така, че въздействие върху паметта имат различните състояния, емоциите, 
стресът, контекстът. 

Грешки 
Най-често грешките в паметта са следствие от смесване на личен опит и 

умозаключения.  
Елизабет Лофтъс 112 провежда експерименти, в които установява това влияние. Тя 

доказва чрез анализ на свидетелски показания, че е възможна интерференция между 
началните впечатления, които постъпват в паметта фрагментарно, наличните в 
хранилището на дълговременната памет знания за събития от този тип и 
интерпретацията на събитията на основата на субективните знания. Стресът и 
недостигът на време са най-вероятната причина свидетелят да не успее да изгради 
цялостна интерпретация непосредствено след събитието. Този пропуск се допълва по-
късно на основата на наличните фрагменти. При извличането на информацията от 
паметта се извършва реконструкция на интерпретацията, а не на самото събитие. 
Причината според Лофтъс е, че фрагментите са складирани в паметта два пъти: веднъж, 
когато се случва събитието; втори път – когато се интерпретира наличната информация 
за него. Следователно, възможно е да се конструира нова мрежа от фрагменти. 113 Нещо 
повече, чрез системата от въпроси свидетелските показания могат да бъдат 
манипулирани. 

Комбинирана грешка на вниманието и паметта е разсеяността, например когато се 
окажем на място, за което сме тръгнали с намерение да направим нещо, но не си 
спомняме какво.  

 
Усъвършенстване на паметта – мнемоника 114 

Запомнянето на която и да е информация може да се осъществи по два начина: 
непреднамерено и преднамерено. Непреднамереното запомняне не изисква усилия, 
понякога то се извършва против желанието ни да запомним. Обикновено по този начин 
се запомнят психологично значими събития, необичайни, нови, противоречащи на 
убежденията ни феномени. 

Преднамереното запомняне предполага активно участие на психиката. Робърт 
Стърнбърг обобщава множеството техники за подобряване на преднамереното 
                                                 
112 Лофтъс (Elizabeth Loftus, 1944) е американски психолог, експерт в областта на човешката памет, 
доказва по експериментален път фалшифицируемостта на спомените. 
113 L o f t u s, E. Eyewitness testimony. Harvard University Press, 1979, p. 113. 
114 Мнемоника е изкуството на паметта. (От името на Мнемозина – в древногръцката митология богиня 
на паметта и въображението. Почитана е като майка на деветте музи от брака й със Зевс.) 



 55 

запомняне. 115 Между тях с най-голяма ефективност при възпроизвеждане след 24 часа 
се открояват две техники: 

Категориално групиране. Ако трябва да запомним списък с повече от 7 – 9 
айтема 116 (капацитетът на работната памет), можем да приложим категориално 
групиране, за да получим така наречените чънкове, 117 които вътрешно разширяват 
капацитета на работната памет. Така, вместо да запомним седем айтема, бихме могли 
да запомним седем чънка, т.е. седем по седем айтема. Например, ако имаме списък от 
букви, можем да опитаме да образуваме с тях думи, да ги групираме по някакъв 
признак (гласни, съгласни) и пр.  

Метод на локусите. Айтемите свързваме с места, които добре познаваме, 
например, като ги разполагаме по маршрута от дома до работата, обвързани с 
конкретни обекти. След това мисловното (и физическо) движение по маршрута 
позволява да възпроизведем свързаните айтеми. 

Признат метод за преднамерено запомняне е усъвършенстващото повторение 
(elaborative rehearsal), чиято основна цел е създаването на трайни следи в 
дълговременната памет чрез актуализиране на информацията в хранилището на 
кратковременната памет. 

*** 
Ако приемем принципа, че в природата случайното отпада и остава 

закономерното, можем да се досетим за какво служи обработената и съхранена в 
паметта информация – може би главно за адаптиране на поведението към реалността. 
За тази цел разполагаме с висша когнитивна функция – мисленето. 

 

                                                 
115 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна … с. 249 – 253. 
116 Айтем (от англ. item) е общонаучно понятие, с което се назовава отделен ред, елемент, точка от 
съдържанието на списък.  
117 Чънк (от англ. chunk – количество, къс от нещо) е понятие, с което се означава групирането на 
отделни айтеми в късове информация.  
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Ψ лаборатория – памет 
 

• Феноменална памет – описание на случай 
Руският лекар Александър Лурия 118 описва резултатите от тридесетгодишния си 

опит в изследването на феноменалната памет на Ш. 119 
Ш. – начинаещ репортер, бил изпратен в психологичната лаборатория за 

изследване от началника си, който бил възмутен от това, че подчиненият му не си води 
записки по поставяните задачи, които съдържали различни адреси и указания за 
въпросите, които трябвало да постави. Оказало се, че Ш. е в състояние да възпроизведе 
дословно думите на началника си. За да запомни даден стимул, му трябвали няколко 
секунди. Нещо повече, Лурия установил, че практически паметта на изследвания е 
неограничена както по обем (той запомнял и възпроизвеждал редове от 70 и повече 
стимула), така и по устойчивост (информацията се запазвала непроменена и след 
десетилетия).  

Според Лурия тайната на феноменалната памет на Ш. била в многобройните 
синестезии, чрез които обикновените стимули (думи, числа) придобивали цвят, мирис, 
специфична обвързаност. Следствие от синестезиите била изключителната образност 
на паметта на изследвания. 

Ш. изоставил репортерската дейност и станал професионален мнемонист, като 
демонстрирал изключителните си способности пред публика. Феноменалната му памет 
обаче се отразявала неблагоприятно на останалите психични функции. Той не се 
справял добре във всекидневието си, често се чувствал объркан, светът му изглеждал 
нереален. Затруднявал се в решаването на абстрактни задачи. Основен проблем за него 
станала неспособността да забравя. Тъй като не успявал нищо да забрави, Ш. полагал 
изключителни усилия, за да създаде работещи в неговия случай техники (например 
изгаряне на записките, самовнушения). 

В съвременната психология на паметта се гледа като на всеобхватен когнитивен 
феномен, чиито нарушения водят до различни разстройства в цялостното 
функциониране на психиката. Как може да се обясни фактът, че в някои случаи 
феноменалната памет е бреме? 

• Експериментално изследване на паметта 120 
Елизабет Лофтъс провежда експеримент, който цели да установи връзката между 

стреса, емоциите и паметта. Изследваните лица са поканени за провеждане на 
експеримент, но са помолени да седнат на пейка в коридора пред лабораторията и да 
изчакат, докато завърши подготовката. 

Докато чакали, изследваните от едната група чували разговор зад вратата, в който 
се обсъждал технически проблем, свързан с компютъра. След това от лабораторията 
излизал човек, който носел някакъв уред в ръка, поздравявал и си тръгвал. 

Другата група чували шум от борба, викове и стонове. Вратата се отваряла и от 
лабораторията изскачал човек, който държал огромен окървавен нож в ръка. 

След това представителите на двете групи трябвало да си спомнят колкото може 
по-подробно видяното. Хората от групата, преживяла стрес, успявали да предадат 

                                                 
118 Лурия (Александр Лурия, 1902 – 1977) е основател на руската невропсихология, професор, доктор на 
педагогическите и доктор на медицинските науки. 
119 Л у р и я, А. Романтические эссе. Маленькая книжка о большой памяти. Москва, Педагогика-Пресс, 
1996. 
120 Н у р к о в а, В. Память. Общая психология в семи томах. Т.3., Москва, Академия, 2006, с. 54 – 56, с. 
119. 
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много по-малко детайли от събитието, грешали при разпознаването на „престъпника”, 
тъй като цялото им внимание било насочено към оръжието. 

Това явление получава названието ефект на оръжието и обяснява затрудненията 
в ефективното разпознаване на престъпника от страна на жертвата. 

Лофтъс прави заключенията, че силният стрес води до нарушения в работата на 
паметта, емоционално наситените събития се запомнят по-дълго от неутралните, както 
и че информацията, фиксирана в подобни случаи, се възпроизвежда по-лошо в момента 
на събитието, но се запазва по-дълго от неутралната. 

• През 1992 г. Боинг-747 се врязва в жилищна сграда в Амстердам. Загиват 43 
души. Моментът на катастрофата не е заснет и няма как да бъде показан по 
телевизията, но през следващите седмици информацията за трагедията е водеща 
новина. 

Десет месеца по-късно Ханс Кромбаг и негови колеги провеждат анкета сред 
холандците. В нея има насочващ въпрос: помните ли телевизионните кадри, които 
показват удара на самолета в сградата? 55% от анкетираните отговарят, че са виждали 
този момент на телевизионния екран. На въпроса за времето на избухване на пожара, 
причинен от катастрофата, 59% съобщават, че са видели избухването на пожара след 
удара, 23% твърдят, че са видели пожарът да избухва известно време след удара, 18% 
отговарят, че не разполагат с ярък образ на събитието, който да им позволи да 
отговорят на въпроса за началото на пожара. В отговорите се съдържали множество 
детайли, включително, че самолетът горял още във въздуха. 

Как може да се обясни феноменът на приписаните спомени в подобни случаи? 
 
 

 
 

Учебниците на Стърнбърг и Андерсън „Когнитивна психология” съдържат 
полезни знания не само за паметта, а за всички когнитивни процеси. 

Вижте и статиите на Бадъли, Пейвио и Лофтъс, книжката на Лурия. 
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1.5. МИСЛЕНЕ 
 

Мисленето е висш когнитивен процес, чрез който човек активно преработва 
постъпилата информация в знание за самия себе си, света и мястото си в него. 

 
Джон Дюи 121 определя мисленето като действие, при което налични факти 

предизвикват актуализация на други факти (или истини) по такъв начин, че наличните 
факти стават основа на увереността в състоятелността на актуализираните факти. 122  

Отличителна черта на мисленето е, че чрез него се цели постигането на желан 
краен резултат (например решаването на задача или проблем), т.е. то е пряко свързано с 
практическата дейност на човека. Мисленето се извършва скрито, за него се съди по 
поведението. 

Централно понятие в изследването на мисловната дейност е проблемната 
ситуация, която представлява специфична форма на взаимодействие на субекта с 
обективните условия. Проблемната ситуация включва субекта, негова актуална 
когнитивна потребност, неизвестното и възможностите на субекта за разкриването му. 
Тя възниква, когато субектът срещне несъответствие между наличните си знания и 
неизвестното. Според Сергей Рубинщайн 123 началото на мисленето е в проблемната 
ситуация. 

Макс Вертхаймер разделя проблемните ситуации на два типа: породени от 
обективни обстоятелства и породени от Аза на субекта. И в двата случая решаването 
им е свързано с удовлетворяването на обективни потребности. 124 

Алексей Матюшкин разработва триизмерен модел на проблемната ситуация 125 на 
основата на несъответствие между пряката и обратната връзка в психичната регулация 
на мисловните действия. Съдържание на пряката връзка е информацията за целта, 
методите и условията за извършване на действието. Съдържание на обратната връзка е 
информацията за съответствието между получените резултати и целите, методите и 
условията за постигането им. Несъответствията между пряката и обратната връзка 
могат да се проявят в трите съставящи: в първия случай неизвестна е целта – така 
наречената теоретична проблемна ситуация, във втория – неизвестни са методите, в 
третия – условията. 

В теоретичната проблемна ситуация несъответствието се проявява на ниво 
предмет на действието. В нея субектът трябва да открие нови закономерности, 
отношения. Проблемна ситуация, в която неизвестни са методите на действие, най-
често представлява практическа задача с известни начална и крайна ситуация, но без да 
са дефинирани методите за преобразуване на началната ситуация в крайна. Проблемна 
ситуация, в която неизвестни са условията, се проявява обикновено на ниво 
извършване на действия, например при формиране на учебни и трудови навици. 

Според Матюшкин трите представени типа проблемни ситуации се отнасят до 
една от плоскостите на общия анализ – действието. Освен действието той изследва 
плоскостите развитие и трудност, всяка от които на свой ред протича на три нива. За 

                                                 
121 Дюи (John Dewey, 1859 – 1952) е американски философ и психолог, един от основателите на 
прагматизма. 
122 Д ь ю и, Д. Психология и педагогика мышления. Москва, Совершенство, 1997. 
123 Рубинщайн (Сергей Рубинштейн, 1889 – 1960) е руски психолог, известен с изследванията си върху 
дейността.  
124 В е р т г е й м е р, М. Продуктивное мышление. Москва, Прогресс, 1987. 
125 М а т ю ш к и н, А. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва, Педагогика, 1972. 
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развитието това са: ниско, средно, високо ниво; нивата на трудността се определят от 
степента на несъответствие между изискванията на ситуацията и възможностите на 
субекта: горен праг – характеризира се с пълно несъответствие; среден – частично 
несъответствие; долен – несъответствието е нула. Комбинацията на трите плоскости 
дава двадесет и седем основни класа проблемни ситуации. 126  

Проблемната ситуация се разкрива на етапа от решаването на проблемна задача, в 
който субектът установи някакъв дефицит, препятствие за нейното решаване. 
Решаването е резултат от приемането на задачата от страна на субекта. 

Ото Зелц 127 въвежда понятието верижен комплекс, включващ задачата и 
поредицата от операции за нейното решаване. Задачата е дразнител, чрез който се 
задейства специфична реакция на човека, крайната цел на която е запълването на 
липсващото звено от верижния комплекс. 

Следователно мисловната дейност започва от осъзнаването на проблемната 
ситуация, включва постановката на задачата, нейното приемане и процеса на решаване, 
чрез който се постига целта. 128 

Мисленето е опосредствано познание, което се осъществява с помощта на езика. 
Чрез него се извършва манипулация на наличните знания със съответен знаков 
инструмент. 

Чарлз Пиърс 129 е основоположник на семиотиката – науката за знаците. Според 
него всяко нещо може да бъде знак, ако представя нещо друго (независим обект). 
Пиърс предлага класификации на знаците по различни критерии, като посочва, че най-
съществената от тях е делението на знаците на икони, индекси и символи. 130 

Иконата е знак, който представя своя обект по сходство или аналогия (например 
пътните знаци). Индексът е знак, чрез който се бележи контакт с обекта във времето и 
пространството (димът е индекс за огън). Символът е знак за наличието на условна 
връзка с обекта, т.е. назовава чрез общоприета интерпретация (буквите, цифрите). 

Знаците се делят още на неезикови (пътни знаци, схеми, снимки, карти) и езикови 
(име). Връзката между името и обекта включва значение и смисъл. 

Значението на името се нарича денотат (обозначаваният предмет); смисълът на 
името се нарича конотат (приписвано качество, свойство). 

Символично връзките между знака, значението и смисъла се представят чрез така 
наречения семантичен триъгълник на Фреге 131, където S е знак, D е денотат, 
предмет, съдържание, C е конотат, концепт, смисъл. 

S D

C

S D

C

 
Триъгълник на Фреге 

Денотатът и конотатът са две същности на името. Въпреки пряката връзка между 
тях, те не съвпадат. От когнитивна гледна точка това е съществена причина за 
                                                 
126 М а т ю ш к и н, А. Проблемные … с. 38 – 46. 
127 Зелц (Otto Selz, 1881 – 1943) е германски психолог, който изследва мисленето и описва 
интелектуалните операции, чрез които се постига решаването на проблемна задача. 
128 Д и я н о в а, З., Т. Щеголева. Познавательные процессы. Очерки по общей психологии. Иркутск, 
2006. с. 88. 
129 Пиърс (Charles Peirce, 1839 – 1914) е американски учен – химик, математик, логик, философ. 
130 Д о б р е в, Д., Е. Добрева. Теорията за знака. С., Наука и изкуство, 1988. с. 22 – 28. 
131 Фреге (Gottlob Frege, 1848 – 1925) е германски математик, логик и философ. 
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проблемите в общуването, тъй като дори когато понятието е означено ясно и 
разбираемо, всеки участник в процеса влага свой субективен смисъл. 

Лев Виготски 132 предлага взаимовръзката между мисленето и езика да се търси в 
значението. Думата означава група предмети, т.е. самата тя е форма на обобщение, акт 
на мисълта. Виготски заключава, че мисленето и речта имат различни корени, развиват 
се по отделни линии, независимо до определен момент в развитието на човека, когато 
двете линии могат да се пресекат и мисленето да стане речево, а речта – интелектуална. 
Такова пресичане може да се извърши най-рано през юношеството. 133 

Мисленето е висш етап в когнитивната дейност, който включва всички нива на 
преработка на информацията, включително формирането на умствени представи. 

Според Филип Джонсън-Леърд 134 умствените представи приемат три форми: 
пропозиции 135, модели и образи. 

Пропозициите отразяват вербално значение; умствените модели са мисловни 
конструкции, необходими на човека за разбиране на света и собствените преживявания; 
образите са конкретни представи, близки до перцептивните характеристики на 
обектите. Например изразът самолетът излетя от пистата може да бъде представен 
и по трите начина: чрез пропозиция, защото действието, субектът и обектът са 
вербално изразени; като умствен модел на самолет, излитане и писта, прототипни 
примери за които са налични в паметта; като образ на действие, извършено от 
конкретен самолет на конкретна писта. 136 

 
Видове мислене 

Въпреки наличието на различни класификации, най-често като критерий за 
делението приемаме средствата за познаване на действителността: практическо 
(емпирично) и теоретично (абстрактно) мислене. 

Практическото мислене систематизира и класифицира предметите и явленията. 
То има нагледно-образна основа, чието съдържание са представите. Основната му цел е 
да преобразува действителността чрез решаването на конкретни задачи, чрез вземането 
на прости и единствено правилни решения. 

Абстрактното мислене е насочено към разкриването на своя предмет. То цели 
откриването на закономерности и общи свойства на предметите и явленията, 
проследяването на връзките в дадена система, възпроизвеждане на процеса на нейното 
развитие. Инструмент на абстрактното мислене са знаковите системи, негово 
съдържание са понятията. 

 
Форми на абстрактното мислене 137 

 
Понятие 

Понятието е форма на мисълта, чрез която се отделя съвкупност или клас от 
предмети и се разграничава от останалите според общите и специфичните за тези 
предмети признаци. 
                                                 
132 Виготски (Лев Выготский, 1896 – 1934) е руски психолог, основател на културно-историческата 
школа. 
133 В ы г о т с к и й, Л. Психология развития человека. Москва, Смысл, Эксмо, 2005. 
134 Джонсън-Леърд (Philip Johnson-Laird, 1936) е професор по психология, известен с изследванията си 
върху човешкото познание и психология на мисленето.  
135 Propositio (лат.) – съждение, изречение, изказване. 
136 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна психология. с. 308 – 310. 
137 Логическите категории са представени по: Г е т м а н о в а, А. Учебник по логике. Москва, Владос, 
1995. 
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Понятието е мисловен образ на съществен и отличителен признак с функции на 
правило за решаване на проблема за разпознаване и отличаване, идентификация и 
класообразуване на явления вън и вътре в човека. То е предмет на логиката, която за 
разлика от другите науки го изучава като самостоятелен и основен проблем. 

Категорията е понятие, което означава разред от еднородни предмети, 
организиран на основата на общи характеристики или сходство (например 
лингвистичната категория глагол включва лични и нелични форми); във философски 
смисъл изразява пределно общи явления на действителността (като свобода, причина, 
следствие). 

Категориите могат да са резултат от естествено групиране (eстествени категории 
– растения, животни) или да са създадени от хората (изкуствени категории – машини, 
училища). 

Класът е понятие, включващо съвкупност от обекти, обединени от общ признак. 
Подразделя се на три групи: безкрайни (класът на атомите), крайни (класът на 
студентите) и празни (класът на марсианците). 

Категоризацията и класификацията са реализация на принципа за когнитивната 
икономия (намаляване на когнитивните усилия). Вместо да изрозходваме умствена 
енергия, за да обмисляме всички възможни варианти на поведение от страна на даден 
предмет, ние си служим с обобщеното знание за категорията, към която той 
принадлежи, защото това прави ситуацията много по-определена и стабилна. В същото 
направление действат етикетите и стереотипите. Категориите са в значителна степен 
културно обусловени. 

Понятието има две характеристики: съдържание и обем. Съдържанието на 
понятието е съвкупността от признаците на предмета. Отличителна функция имат 
родовият признак (показва принадлежността на даден предмет към клас предмети) и 
видовото отличие (признак, който го отличава от другите предмети в рамките на класа). 
Обемът на понятието е съвкупността от всички обекти, които влизат в него. 

При формиране на понятията се ползват две групи признаци. Първата група 
включва признаци, присъщи на прототипа – най-добрите примери за даденото 
понятие. Например, ако понятието е птица, то в ролята на прототип е по-вероятно да 
попадне орелът, отколкото пингвинът, тъй като признаците за птица в много по-голяма 
степен са изразени у орела – излюпва се от яйце, строи гнездо, снася яйца, има пера, 
човка, крила, опашка, лети и пр. 

Ядрото обхваща само признаците, които са съществени за представителите на 
дадено понятие, т.е. обемът на признаците на ядрото е ограничен спрямо обема на 
признаците на прототипа и се включва в него. 

 
Видове понятия 

По обем понятията се подразделят на единични, общи, с нулев обем. 
Единичните понятия назовават едноелементен клас, например Република България, 
река Дунав. Общи са понятията, чийто обем включва повече от един елемент (например 
самолет, държава). Понятията с нулев обем представляват празно множество (например 
перпетуум мобиле, Баба Яга). 

Според логическата връзка между тях понятията се класифицират като сравними 
и несравними. 

Отношенията между сравними понятия могат да бъдат представени графично чрез 
кръгове на Ойлер. 138 Кръгът означава обема, буквеното означение – съдържанието на 
понятието. 

                                                 
138 Ойлер (Leonhard Euler, 1707 – 1783) е швейцарски математик, физик и астроном. 
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Сравнимите понятия се разделят на съвместими и несъвместими. Съвместимите 
понятия се подразделят на тъждествени, кръстни и подчинени. 

 

 
Тъждествени понятия (А – Карлово, В – родното място на Васил Левски) 

Всяко А е тъждествено на В; всяко В е тъждествено на А. Тъждествените понятия 
се различават по съдържание, но имат еднакъв обем. 

 

 
Кръстни понятия (А – студент, В – турист) 

Някои А са В; някои В са А. Кръстните понятия имат частично съвпадащи обеми. 
 

 
Подчинени понятия (А – самолет, В – изтребител) 

Някои А са В; всички В са А. Подчинените понятия отразяват връзката род – вид. 
Обемът на родовото понятие включва цялостно обема на видовото понятие. 

Несъвместимите понятия биват противоречащи, противни и съподчинени. 
 

 
Противоречащи понятия (А – голям, В – неголям) 

Отношението на противоречие се представя чрез обемите на две понятия от един 
и същ род, като признаците, изразени в едното понятие се отричат в другото, без да се 
заменят. 

 
Противоположни понятия (А – голям, В – малък) 

Обемите на противоположните понятия са видове на един и същ род, като едното 
понятие съдържа признаци, които са противоположни на признаците в другото 
понятие. Езиково се изразяват чрез антоними. 

 

 
Съподчинени понятия (А – летателно средство, В – самолет, С – вертолет) 

А 
В 

С 

 
А   В 

 
А 

В 

А В 

 
А   В 

 

А=В 
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В и С са подчинени на А; В и С са съподчинени спрямо А. Съпочинените понятия 
представляват отношение между обемите на две или повече видови понятия, които се 
изключват помежду си, но принадлежат към обема на едно родово понятие. 

Несравними са тези понятия, между които не е открита значима логическа 
връзка, например свежест и правоъгълник. 

Според съдържанието си понятията се делят на конкретни и абстрактни. 
Конкретните понятия отразяват едноелементни и многоелементни класове 

предмети (Военна академия „Георги Раковски”, улица, песен). 
Абстрактни са тези понятия, които регистрират един конкретен признак на 

предмета (справедливост, несправедливост) или отразяват отношения между 
предметите (например подобие, тъждество).  

Установена е закономерност, наречена закон за обратната връзка между 
съдържанието и обема. Колкото по-голям е обемът на едно понятие, толкова по-малко 
е съдържанието му и обратно, например: самолет – боен самолет – изтребител – 
многоцелеви изтребител – многоцелеви изтребител от четвърто поколение – МиГ-29. 
Началото на реда се характеризира с голям обем и малко съдържание; краят му – с 
малък обем и голямо съдържание. 

Психологично тълкуване на проблема за формирането на понятия предлага 
Джеръм Брунър, 139 който открива в развитието на човека три форми на репрезентация 
на понятията: проактивна (основана на действието), иконична (основана на образа) и 
символна (основана на езика). Трите форми се интегрират в хода на развитието. 

В неговата концепция процесът на формиране на понятие е сложен и недостъпен 
за външно наблюдение и самонаблюдение. Той въвежда термина стратегия за 
формиране на понятия, като под стратегия разбира подход за придобиване, запазване 
и използване на информацията. Според него съществуват два вида стратегии: 
фокусиране и сканиране. 140  

Фокусирането се състои в съсредоточаване върху отделни признаци, които се 
подлагат на проверка и се приемат, ако са съществени, или отпадат като несъществени. 
Сканирането предполага опит за цялостно обхващане на проблема чрез формулиране 
на хипотези.  

Сканирането може да бъде симултанно (проверяват се всички налични хипотези 
едновременно) и последователно (всяка хипотеза се проверява самостоятелно, преди да 
бъде издигната следващата). 

 
Съждение 

Съждението е форма на мисълта, чрез която се разрешава проблем по свързване 
или отделяне на две или повече понятия на основата на правилата за истинност. 

Съждението се състои от субект (от лат. subjectum – подлежащ), предикат (от лат. 
praedicatum – казано), копула (от лат. copula – връзка) и квантор (от лат. quantum – 
колко). 

Субектът е понятие за предмета на съждението. Бележи се с буквата S. 
Предикатът е понятие за признака на предмета, означава се с латинската буква Р. 
Копулата се приема за част от предиката, може да бъде изразена с дума, израз, тире. 
Кванторите са думи като всички, някои. 

Например в съждението някои хора са студенти субектът е хора, предикатът е 
студенти, копулата е са, кванторът е някои. 
                                                 
139 Брунър (Jerome Bruner, 1915) е американски психолог, който работи в областта на когнитивната 
психология и психологията на развитието. 
140 Б р у н е р, Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. Москва, 
Прогресс, 1977. 
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Умозаключение 
Умозаключението е форма на мисълта за трансформация и съчетаване на 

съждения с цел извеждане на ново знание. Състои се от съждения предпоставки 
(изречение-правило, констативно изречение) и съждение извод. 

 
Видове умозаключения 

Според броя на съжденията умозаключенията биват непосредствени и 
опосредствани. 

Непосредствените умозаключения съдържат едно съждение (предпоставка). Те 
се подразделят на общоутвърдителни (Всички S са P.), общоотрицателни (Нито едно 
S не е P.), частноутвърдителни (Някои S са P.) и частноотрицателни (Някои S не са 
P.) 

Според валидността на извода умозаключенията се разделят на две групи – с 
винаги верен извод и с понякога верен извод. Например: 

Ако А е елемент от В и В е елемент от С, то необходимо А е елемент от С. 
Ако А е елемент от В и С е елемент от В, то вероятно А е елемент от С. 
Опосредстваните умозаключения съдържат две или повече предпоставки, на 

основата на които се прави извод. 
В зависимост от съотношението по степента на общност между предпоставките и 

извода опосредстваните умозаключения се делят на дедуктивни, индуктивни и 
традуктивни. 

Дедуктивните (от лат. deductio – извеждане) умозаключения са мисловна форма, 
при която се извършва преход от предпоставки с по-висока към извод с по-ниска 
степен на общност, т.е. от общото към частното. Полученият извод се основава на 
доказани съждения. 

Класическо изражение на дедуктивното умозаключение е силогизмът, който се 
състои от две предпоставки и извод. Първата (голяма) предпоставка съдържа съждение 
правило, втората (малка) предпоставка съдържа частно констативно съждение, изводът 
е заключение, основаващо се на предпоставките и правилата на силогизма. В 
структурата на силогизма участват три понятия: субект (S), предикат (Р) и медиатор 
(М). 

М – Р Всеки човек е смъртен. 
S – M Сократ е човек. 
S – P  Сократ е смъртен. 
Правилата на силогизма се отнасят за понятията (термини) и за предпоставките. 

Термините трябва да бъдат точно три, като медиаторът трябва да се мисли в целия му 
обем, освен това обемът на термините в извода трябва да съответства на обема на 
термините в предпоставките. Според правилата за предпоставките не може да се 
направи логически верен извод от две отрицателни съждения предпоставки или от две 
предпоставки частни съждения. Ако едната от предпоставките е отрицателно или 
частно съждение, то изводите трябва бъдат също отрицателно или частно съждение. 
Ако и двете предпоставки са утвърдителни, то може да се направи само утвърдителен 
извод.  

Индуктивните (от лат. inductio – насочване) умозаключения отразяват мисловен 
преход от частното към общото, в което заключението се отнася за всички изследвани 
случаи. Индукцията се дели на пълна и непълна. 
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Пълната индукция се изразява в извод, отнасящ се само за случаите в 
предпоставките. Например, ако изследваме месеците в календара, можем да направим 
пълно индуктивно заключение, че в нито един месец няма повече от 31 дни. 

Непълно индуктивно заключение се получава тогава, когато след изследване на 
част от даден клас предмети или явления направим извод за целия клас. Например 
резултатите от психологично изследване на представителна извадка от населението 
могат да се интерпретират като валидни за цялото население. 

Традуктивните (от лат. transductio – преместване, пренасяне) умозаключения се 
отнасят за: тъждество – сравняват се свойствата на един и същ предмет; равенство – 
сровняват се два предмета, които имат общи свойства; аналогия – сравняват се модел 
и оригинал. При традуктивните умозаключения степента на общност между 
предпоставките и извода е същата. Например: А=В, В=С => А=С. 

 
Закони на мисленето 

Законите на мисленето са израз на общите принципи на мисленето по отношение 
на критерия истинност. Те са също толкова естествени, колкото и физичните закони и 
отразяват изискванията, които мисълта следва, за да стигне до истинно заключение. 

Законите на мисленето са: закон за тъждеството, закон за противоречието, закон 
за изключеното трето и закон за достатъчното основание. Първите три закона са 
формулирани от Аристотел. 

Законът за тъждеството (principium identitatis) гласи: всяка мисъл в процеса на 
определено разсъждение трябва да бъде тъждествена на себе си. Той отговаря на 
изискването в процеса на мисленето представата за всяка мислена единица да остава 
тъждествена на себе си (нейното съдържание да не бъде подменяно). Този закон се 
отнася главно за понятия и представи. Ако в началото на текста е посочено разбирането 
за понятието мислене (въведено е определение), то това разбиране следва да не се 
променя в хода на изложението и да се замени с друго. 

Закон за противоречието (principium contradictionis): едно съждение и неговото 
отрицание не могат да бъдат истинни в едно и също време. Смисълът на закона се 
изразява в това, че нещата не могат в едно и също време и в едно и също отношение да 
имат противоречащи качества. Например човек не може едновременно да бъде 
специалист и неспециалист в една и съща област. 

Закон за изключеното трето (tertium non datur): от две противоречиви твърдения 
едното е необходимо истинно, а другото – неистинно и се изключва възможността за 
трето истинно твърдение. Например от твърденията листът е изписан и листът не е 
изписан само едното е истинно, а трети истинен вариант по отношение на същото 
качество няма – следователно листът е или изписан, или не е изписан. 

Закон за достатъчното основание (principium sive lex rationis sufficientis). 
Четвъртият закон на мисленето е формулиран от Лайбниц: Всяка мисъл може да бъде 
приета за истинна, ако бъде достатъчно обоснована. 

За да бъде спазено изискването за достатъчно основание, е необходимо 
аргументите (доводите) да са качествени – да са доказани положения, да не си 
противоречат, да не се извличат логически един от друг. 

Законите на мисленето се наричат още формални закони на логиката, тъй като е 
важна формата, която може да бъде изпълнена с различно съдържание на мисълта, 
точно както това се отнася за алгебричните формули, валидни за които и да са числа 
при спазване на определени правила.  

Формирането на теза (от гр. thesis – твърдение, положение) изисква ясна и точна 
формулировка на съждението. Твърдението трябва да бъде тъждествено на себе си и 
доказуемо. 
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Хипотезата (от гр. hypothesis – предположение, догадка, вероятност) е научно 
предположение, чрез което се цели проверка на обяснение на дадено явление. Ако се 
докаже, хипотезата се превръща в основа на научна теория, ако бъде опровергана – 
отпада като несъстоятелна. 

 
Вземане на решение 

Субектът се изправя пред необходимостта да вземе решение тогава, когато 
осъзнае съществуването на алтернативи пред избора, който трябва да направи по 
силата на обективни или субективни причини. Вземането на решение е опит да се 
намали несигурността или да се преодолее нееднозначността на дадена реалност. То е 
активен мисловен процес, който се извършва на основата на наличната в дадения 
момент информация, затова се случва правилно от гледната точка на рационалната 
преценка решение да доведе до лоши резултати (или обратното). Всеки има известен 
личен опит в това отношение. Въпреки това съществуват сфери, за които развиването 
на базисното умение за вземане на правилни решения, е основно изискване към 
личността – такива са медицината, военното дело, авиацията, правото. 

Изследванията в областта показват, че съществуват два подхода за вземане на 
решение: централен (систематичен) и периферен (евристичен). 

Централният път предполага абстрактно мислене и изследване на цялата налична 
информация, както и на нейните източници, спазване на законите на логиката в 
осъществяването на мисловната дейност. 

Периферният път е свързан с въздействието на странични фактори при вземането 
на решение, които по правило са субективни и са резултат от емоционалното 
състояние, миналия опит, съобразяването със социалната среда и други. Нарича се още 
умствен съкратен път, или евристика (heuristic). 

През 1947 г. Джон фон Нойман и Оскар Моргенщерн 141 публикуват своята 
теория за очакваната полза, която приемат за нормативна теория на поведението. Тя 
се основава на определен брой аксиоми, позволяващи да се направи математическа 
прогноза на поведението на реални субекти, поставени в ситуация на вземане на 
решение. След множество проверки на хипотези и съобразяване на теорията с 
практиката са формулирани шест основни принципа на теорията за очакваната полза, 
които са основа за вземане на рационално решение. 142 

1. Поредност на алтернативите – субектът трябва да има възможност да сравнява 
всеки две възможности и или да избере една от двете, или да се откаже и от двете. 

2. Доминантност – рационалното решение не трябва да се основава на стратегия, 
над която доминира друга стратегия. Стратегията се определя като слабо доминантна, 
ако при сравнение с друга стратегия тя дава по-добри резултати поне в едно отношение 
и същите или по-добри резултати в други отношения. Стратегията е силно доминантна, 
ако при сравнение с другите стратегии тя дава много по-добри резултати във всяко 
отношение. 

3. Погасяване – ако две алтернативи, свързани с риск, включват еднакви и 
равновероятни последствия, ползата от тях не трябва да се отчита. Изборът между две 
възможности трябва да се извършва само на основата на различията. 

4. Транзитивност – ако вземащият решение предпочита алтернатива А пред 
алтернатива В и алтернатива В пред алтернатива С, то той следва да избере алтернатива 
А пред алтернатива С. 
                                                 
141 Фон Нойман (John von Neumann, 1903 – 1957) е математик съз значим научен принос в няколко 
области: математика, информатика, квантова физика, статистика; Моргенщерн (Oskar Morgenstern, 1902 
– 1977) е икономист. 
142 П л а у с, С. Психология оценки и принятия решений. Москва, Филинъ, 1992. с. 109 – 112. 
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5. Непрекъснатост – за всяка група алтернативи рационалното решение изисква да 
бъде предпочетена алтернативата с най-висока ценност. Очакваната ценност се 
изчислява чрез умножение на вероятността по ценността. Това означава например, че 
човек трябва да предпочете 10 сигурни долара пред риска да избира между 100 долара 
и финансов крах, ако вероятността за крах е 5%. 

6. Инвариантност – вземащият решение не трябва да се поддава на влияние чрез 
начина, по който се предлагат алтернативите. 

Спазването на рационалните принципи, предложени в теорията на Фон Нойман и 
Моргенщерн, би следвало да носи винаги очакваната полза за вземащия решението. 

През 1979 г. Даниел Канеман и Амос Тверски предлагат теорията за 
перпективата, 143 с която обясняват субективната оценка на наличната информация 
при вземането на решения. Според тях хората са склонни да подценяват просто 
очакваните резултати пред резултатите, които възприемат като сигурни. Тази 
тенденция се нарича ефект на сигурността и допринася за нежеланието да се поема 
риск в случаите на сигурна печалба и до търсене на риск в случаите на сигурна загуба. 
В допълнение, хората са склонни да отхвърлят онези компоненти, които са общи за 
всички перспективи, които се разглеждат. Тази тенденция, наречена ефект на 
изолацията, води до непоследователни избори в случаите, когато по същество един и 
същ избор се свързва с различни форми. 

Доказателствата в подкрепа на теорията са получени по експериментален път, 
като на изследваните лица са поставени двойки задачи, предполагащи един и същ тип 
избор, представен в различни форми. 

Примери: 144 
Изберете между A и B; C и D: 
А. 50% шанс да спечелите триседмично В. Едноседмична почивка в Англия със  
пътуване до Англия, Франция и Италия. 100% сигурност. 
Избори:  22%      78% 
С. 5% шанс да спечелите триседмично D. 10% шанс да спечелите  
пътуване до Англия, Франция и Италия. едноседмична почивка в Англия. 
Избори:  67%      33% 
Резултатите показват, че изследваните лица са променили изборите си при 

решаването на двете еднотипни задачи, което е реализация на ефектите на сигурността 
и изолацията. Според Канеман и Тверски причината е в субективната преценка на 
ценността. 

Канеман и Тверски въвеждат понятието ценност (value) като алтернатива на 
полза, тъй като ценността се отнася по-скоро до печалбата и загубата, отколкото до 
крайните активи. В техния модел се говори за претегляне (weighting) на 
перспективите. 

В теорията се разграничават две фази в процеса на избор: рамкиране (framing) и 
оценяване (valuation). 145 

Във фазата на рамкирането вземащият решение конструира мисловни 
репрезентации на действията, непредвидените обстоятелства и последствията, 
отнасящи се до решението. 

Във фазата на оценяването той претегля ценността на всяка перспектива и избира 
съобразно с това. 
                                                 
143 K a h n e m a n, D., A. Tversky. Prospect Theory: An Analisys of Decision under Risk. // Econometrica, Vol. 
47, № 2 (Mar. 1979), pp. 263 – 292. 
144 K a h n e m a n, D., A. Tversky. Prospect … p. 267. 
145 T v e r s k y, A., D. Kahneman. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. // 
Journal of Risk and Uncertainty, 1992, № 5. рр. 297 – 323. 
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Според Канеман и Тверски най-същественото приложение на теорията за 
перспективата е обяснителният модел на нагласите при поемане или избягване на риск. 
Резултатите показват, че когато вероятността за печалба е малка, се увеличава 
търсенето на риск, докато при малка вероятност за загуба рискът се избягва. Като цяло, 
когато вероятността е от умерена до висока, се наблюдава избягване на риска при 
вероятност за печалба и търсене на риск при вероятност за загуба. 146 

Вземането на решение е активен и динамичен процес, в който се налага 
отчитането на различни фактори. Алгоритъм на процеса, предложен от Даяна Халпърн, 
е представен във фигура 1.5.1. 

 

Идентифициране на проблема
и построяване на схемата на решението

Изработване на алтернативни
варианти:

- личностни променливи;
- когнитивни и социално-културни

предубеждения;
- променливи характеристики на средата.

Оценка на алтернативните варианти:
- вероятност;

- последствия;
- риск и предимства.

Избор на алтернатива и действие според избора

Преоценка,
построяване на нова схема,

изработване на нови алтернативи

Акт на вземане на решение

Проверка на резултата

Контекст:
- социални фактори (например одобрение от групата);
- тип решение;
- технически и личностни аспекти;
- важност.

Идентифициране на проблема
и построяване на схемата на решението

Изработване на алтернативни
варианти:

- личностни променливи;
- когнитивни и социално-културни

предубеждения;
- променливи характеристики на средата.

Оценка на алтернативните варианти:
- вероятност;

- последствия;
- риск и предимства.

Избор на алтернатива и действие според избора

Преоценка,
построяване на нова схема,

изработване на нови алтернативи

Акт на вземане на решение

Проверка на резултата

Контекст:
- социални фактори (например одобрение от групата);
- тип решение;
- технически и личностни аспекти;
- важност.

 
Фигура 1.5.1. Многомерен модел на процеса на вземане на решение по Даяна Халпърн 147 

 
Бледосивото поле, на което са представени основните блокове, схематично 

изобразяващи процеса на вземане на решение, отразява общия контекст. Неговата 
специфика също следва да бъде включена в анализа при вземане на правилно решение. 
Връзките, показани със стрелки, онагледяват идеята за повторяемостта на операциите. 

Решения се вземат много често по периферен път, затова евристиките и уклоните 
в мисленето предизвикват сериозно вниманието на когнитивните психолози през 
последните десетилетия. Причината е в грешките, които допускаме, не защото нямаме 
желание да стигнем до рационални решения, а поради особеностите на когнитивната 
система и влиянието на допълнителни фактори – липса на достатъчно информация, зле 
структурирана задача, недостиг на време, влияние на обкръжението, емоционално 
състояние, предишен опит и други. 

                                                 
146 T v e r s k y, A., D. Kahneman. Advances … р. 306. 
147 Х а л п е р н, Д. Психология критического мышления. Санкт Петербург, Питер, 2000. с. 554.  
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Робърт Стърнбърг обобщава някои евристики и уклони, свързани с когнитивните 
схеми: 148  

1. Уклон на правия ъгъл – отразява склонността да представяме кръстовищата 
като образуващи 90-градусови ъгли по-често, отколкото е в действителност. 

2. Евристика на симетрията – отразява склонността да представяме формите като 
по-симетрични, отколкото са. 

3. Евристика на ротацията – отразява склонността да представяме скосените 
линии като по-вертикални или хоризонтални, отколкото са. 

4. Евристика на подреждането – склонни сме да подравняваме повече, отколкото е 
в действителност. 

5. Евристика на относителната позиция – склонни сме да нагласяме 
относителните позиции на белези и граници спрямо концептуалното познание за 
контекста, в който са разположени, а не чрез отразяване на действителните 
конфигурации. 

Чрез множество изследвания Канеман и Тверски 149 разкриват част от евристиките 
и уклоните, влияещи при вземането на решения. Когато срещнем трудна за решаване 
задача, свързана с преценка за честота и вероятност на дадено събитие, ние си служим с 
ограничен брой евристики, които редуцират трудността на решението. 

Често използваме евристиката представителност (representativeness). Тя отразява 
склонността да вземаме решение на основата на разбиранията си за вероятността 
дадено събитие да се случи според сходство и отразяване на познанията за процеса, 
чрез който се проявява. Например, много хора играят тото, като залагат на познати 
числа (рождени дати, любими числа и прочее), защото за тях те са представителни. 
Теоретично вероятността да се падне личностно значимата комбинация от числа е също 
такава, каквато е за всяка друга комбинация. Стърнбърг посочва друг пример. Ако на 
лекар се представи десетгодишно дете с болки в гърдите, е много малко вероятно той 
да предположи инфаркт, отколкото ако със същите симптоми се яви 50-годишен мъж. 
Според Стърнбърг причината за това са така наречените базисни проценти, които 
отразяват разпространението на дадено събитие или характеристика в съвкупност от 
събития или характеристики. 150 

Евристиката наличност (availability) се прилага в случаите, когато търсим в 
паметта си спомен за релевантни събития. Според Тверски и Канеман асоциативните 
връзки, заздравявани чрез повторения, са може би най-старият закон на паметта, познат 
на човека. Евристиката наличност експлоатира обратната форма на този закон, т.е. 
използва силата на асоциацията като основа за вземане на решение за честота на 
събитията, тъй като повтарящите се събития се припомнят по-лесно от единичните. 
Така вземаме субективно решение, което води до системни уклони.  

Една от задачите в проведения експеримент изисква от две групи изследвани лица 
да умножат бързо наум (за по-малко от 5 секунди) по един израз: 

1. 8х7х6х5х4х3х2х1 = ?  
2. 1х2х3х4х5х6х7х8 = ? 
Първата група трябва да посочи резултата от първия ред, втората група – от 

втория ред. Те не разполагат с достатъчно време за прецизно изчисление, затова се иска 
да съобщят приблизителен резултат. Верният отговор е 40320. Средната стойност на 
отговорите на първата група е 2250, на втората е 512. 

                                                 
148 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна … с. 318. 
149 T v e r s k y, A., D. Kahneman. Availability: A heuristic for judging frequency and probability. // Cognitive 
Psychology, 1973, № 4, pp. 207 – 232. 
150 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна … с. 514. 
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Тверски и Канеман обясняват разликата с началото на пресмятането (за 5 секунди 
не може да се пресметне целият израз): 8х7 е 56, 56х6 е около 300, работим с голямо 
число, нататък числата са по-малки, значи резултатът нараства, но не много; 1х2 е 2, 
2х3 е 6, 6х4 е 24, крайният резултат не може да е много голямо число. 

Вземането на решение е динамичен процес, следователно изборът не е край – 
решението трябва да бъде изпълнено, по този начин проверено в практиката, след това 
оценено. Понякога се налага преосмисляне на избора поради промяна на факторите, 
които оказват влияние на решението, и така се налага то да започне отново. 

Леон Фестингер 151 установява, че хората често приемат като напълно 
задоволителни взетите решения. Неговото обяснение на това явление получава 
названието теория на когнитивния дисонанс. Теорията се основава на тезата, че 
хората се стремят да поддържат убежденията, нагласите, ценностите си. Когато се 
получи несъответствие между тях, се преживява когнитивен дисонанс – психичен 
дискомфорт, предизвикан от едновременната актуализация на две или повече 
когнитивни единици, които са психологически несъвместими. Според Фестингер 
желанието да се избави от неприятното състояние подтиква човек да търси 
възстановяване на когнитивния баланс. Тъй като не може да върне назад поведението 
си, човек променя мнението и нагласите си така, че да съответстват на поведението. 
Според Фестингер колкото по-силен е дисонансът, толкова по-значима е промяната на 
мненията и нагласите. 

За да докажат теорията за когнитивния дисонанс, Фестингер и негови колеги 
провеждат експеримент. Участниците са 60 студенти. Задачата, която трябва да 
изпълняват, изисква от тях преместване на 12 макари от поднос на маса и обратно, 
което продължава 30 минути. След това на мястото на подноса се слага дъска с 48 зара, 
които трябва да бъдат завъртани периодично на четвърт оборот, също за 30 мин. Целта 
е да се предизвика досада у всеки участник.  

След това младежите са разделени на три групи (по 20 във всяка). Първата група е 
контролна. Участниците в нея са отведени и с всекиго отделно е проведено интервю, 
което съдържа въпроси за оценка на задачите. С останалите изследвани продължава 
истинският експеримент.  

Експериментаторът би трябвало да пита за оценка, но преди това информира 
изследваното лице, че то е част от група А и че участниците от група В са дали много 
висока оценка на задачите, вероятно защото са били предварително запознати със 
същността им. С притеснен вид моли изследваното лице да замести отсъстващия 
асистент и да проведе инструкция на новодошъл участник от група В, за което ще 
получи 1 долар. Същата процедура се повтаря с всички младежи, като на половината е 
предложен 1 долар, а на другата половина – 20 долара за същата задача. След 
провеждането на инструкцията всеки получава обещаната сума и след това отговаря на 
въпросите за оценка на задачите. 

Резултатите показват, че младежите, които са получили по 1 долар, харесват 
досадните задачи повече от всички останали. Фестингер стига до изводите, че: 

• индивид, принуден да направи или каже нещо, което противоречи на личното му 
мнение, ще изпита тенденцията да синхронизира поведението и мнението си; 

• колкото по-силен е външният натиск, толкова по-слаба е тенденцията. 152 

                                                 
151 Фестингер (Leon Festinger, 1919 – 1989) е американски социален психолог, специализира в областта 
на психологията на мисленето. 
152 Х о к, Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Санкт-Петербург, Москва, 2003. с. 247 – 
257. 
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Причината за слабото изразяване на тенденцията при силен външен натиск най-
вероятно се дължи на прехвърлянето на отговорността. Освен това, когато стимулът за 
промяна на поведението е достатъчно ценен за субекта, когнитивният дисонанс се 
проявява по-слабо, отколкото когато стимулът е незначителен (в случая – 1 долар), 
защото тогава субектът трябва да компенсира по друг начин промяната в поведението 
си. 

Въпреки че резултатите от множеството изследвания на мисловната дейност на 
човека показват, че той е колкото рационален, толкова или повече ирационален, все пак 
видовото определение на Homo sapiens е разумен, мислещ.  

*** 
Мисленето със сигурност е водещо в случаите, когато принципът за икономия на 

мисловната дейност не ни удовлетворява. Тази перспектива е развита в темата за 
интелекта. 
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Ψ лаборатория – мислене 
 
• Какво е значението на абстрактното мислене в процеса на вземане на решения в 

условията на комплексна проблемна ситуация, каквато се явява пилотирането? 
• Аргументирайте отговора си на въпроса: сънищата и мечтите мислене ли са? 
• Въпреки наличието и проверката на различни хипотези за връзката между 

мисленето и езика, проблемът остава нерешен.  
Едуард Сапир и Бенджамин Уорф издигат тезата за лингвистичната 

относителност (различните езици оказват различно влияние върху мисленето на човека) 
и лингвистичния детерминизъм (езикът предопределя мисленето). 

На противоположното мнение е Ноъм Чомски, който формулира тезата за 
лингвистичните универсалии. Според него езикът има дълбинна структура, която е 
универсална и именно чрез нея се кодира опитът и се запазва в паметта. 

Изберете една от двете тези и потърсете аргументи „за” и „против”. 
• Усвояването на език и реализацията му в речта е предмет на 

психолингвистиката.  
Разбирането и ползването на речта се осъществява в две структури – дълбинна и 

повърхностна. Дълбинната структура на речта отговаря за смисъла. Повърхностната 
структура участва във вербалното или писменото изразяване на мислите. 

При общуване правилното разбиране предполага смисълът да бъде 
приблизително еднакъв у този, който поражда речта (адресант) и този, който я 
възприема (адресат). Това обаче рядко се случва. Защо? 

• Примерът за традуктивно умозаключение (А=В, В=С => А=С) съдържа три 
термина и медиатор. Можем ли да определим умозаключението като дедуктивно? 

• Задача на Уейсън (Wason) 
На всяка от изобразените карти има буква от едната страна и цифра – от другата. 

Ако от едната страна на картата има гласна, то от другата има четно число. Колко 
и кои карти трябва да обърнем, за да проверим дали твърдението е вярно? 153 

 
Ако сте приключили със задачата, проверете решението в психологичната 

лаборатория – интелигентност. 
 
 

 
 

Можете да намерите още информация в книгата на Брунър за формирането на 
понятията, в книгата на Плаус за теорията за ползата. 

Книгата на Канеман „Мисленето” 154 е резултат от многогодишен труд. В нея са 
включени като приложения двете статии, писани в съавторство с Тверски. 

В книгата на Роджър Хок „40 изследвания, които разтърсиха психологията” са 
описани значими за развитието на науката екперименти. 

                                                 
153 П л а у с, С. Психология оценки и принятия решений. Москва, Филинъ, 1992. с. 29. 
154 К а н е м а н, Д. Мисленето. С., Изток-Запад, 2012. 
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1.6. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
 

Интелигентността е специфично съчетание на когнитивни способности, 
необходими за оцеляването на човека и успешната му реализация в определена 
култура. 

 
Понятието интелигентност 155 (intelligence – способност за разбиране) не е 

еднозначно дефинирано. Предложеното определение се основава на разбирането, че 
интелигентността зависи от времето, мястото, от етапа, на който се намира индивидът в 
своето онтологично развитие. Това, което се счита за успешна реализация, се променя 
както в различните историческите условия и културните особености на обществото, 
така и през различните етапи от живота. 156 

Личността и интелигентността се обуславят взаимно – качествата на личността 
безспорно оказват влияние на интелектуалното развитие, но и интелигентността влияе 
на развитието на личността. Специфичното съчетаване на способностите се определя от 
Аз-концепцията, регулацията на емоциите, стила на междуличностно взаимодействие.  

 
Когнитивни способности 

Когнитивните способности се формират и развиват в процеса на изграждане на 
човешката личност. 

Американският психолог Джон Керъл свързва способността с индивидуалните 
различия, които се наблюдават при изпълнение на дефиниран клас задачи. Според него 
при наличието на благоприятни условия за решаването на задачи с прагови нива на 
сложност, способността означава успешно справяне на индивида със задачата във всеки 
даден случай. 157 

Жан Пиаже 158 обобщава наблюденията си върху развитието на когнитивните 
способности, като формулира четири стадия: сензомоторен (от раждането до 2-
годишна възраст), дооперационен (от 2 до 7), стадий на конкретните операции (от 7 
до 11), стадий на формалните операции (от 11). 

За първия – сензомоторен стадий, е характерно, че детето започва да осъзнава 
себе си като носител на действието и да контролира действията си – например открива 
връзката, че щом стисне гумената играчка, тя издава звук. Около 10-месечна възраст се 
формира понятието за постоянство на предмета – ако играчка бъде скрита под или зад 
друг предмет, детето я търси активно, докато преди това скриването означава за него, 
че играчката не съществува. Постепенно човек се научава да се отграничава от околния 
свят (около 18-месечна възраст показва, че разпознава себе си в огледало). 

За втория – дооперационен стадий, е характерен егоцентризмът. Детето не може 
да избере друга гледна точка, освен своята. Развива речта си, представя си предметите 
образно, учи се да ги описва вербално. Успява да класифицира предмети, като ги 
сравнява по единичен признак – например цвят. Не е в състояние да формира понятия 
за запазване на количеството (до 6 г.) или обема (до 7 г.). Ако вода бъде прелята от 
висока и тясна в ниска и широка чаша, въпреки че действието е извършено пред очите 

                                                 
155 производно от латинската дума интелект (intellectus) – разбиране, възприемане 
156 А н а с т а з и, А., С. Урбина. Психологическое тестирование. Санкт Петербург, Питер, 2009. с. 326. 
157 C a r r o l l, J. Human cognitive abilities. A survey of factor-analytic studies. Cambrige University Press, 
1993. p. 8. 
158 Пиаже (Jean Piaget, 1896 – 1980) е швейцарски учен. Създава модела за интелектуалното развитие на 
човека чрез наблюдения на деца. 



 74 

им, децата до тази възраст твърдят, че водата в ниската чаша е по-малко, отколкото е 
била във високата.  

За третия – стадий на конкретните операции, е характерно развитието на 
логическо мислене за обекти и събития. Детето класифицирира предметите по няколко 
признака едновременно, може да ги групира в серии по различни критерии. Формира 
понятие за запазване на теглото, преди това (до 9 г.) на въпроса кое тежи повече, 
килограм желязо или килограм памук, повечето деца отговарят, че желязото тежи 
повече. 

За четвъртия – стадий на формалните операции, е характерно развитието на 
абстрактното логическо мислене, издигането и проверяването на хипотези, развитие на 
интереса към проблемите на живота и бъдещето. 159 

Всеки стадий е относителен и зависи от индивидуалните особености, но 
закономерностите, установени от Пиаже, показват типичните постижения в 
когнитивното развитие на човека. 

 
Теории за човешката интелигентност 

Факторни теории 
Факторът (обобщен критерий) съдържа свойствата на няколко променливи 

величини. Променливата величина представлява свойство на дадена система, което 
може да заема различни стойности (например резултатите от зрелостния изпит по 
български език и литература могат да варират от 2 до 6). 

Определянето на факторите се извършва чрез факторен анализ – статистическа 
процедура, разработена от Чарлз Спиърман 160 поради необходимостта от опростяване 
на описанието на данните от множество изследвания (намаляване размерността на 
наблюдаваното пространство) без съществена загуба на информация.  

Размерността на пространството е равна на броя на наблюдаваните променливи. 
За да се определи броят на невидимите (латентни) променливи, които влияят на 
наблюдаваните променливи, се прилага процедура за тяхното групиране според 
корелациите между променливите. 

Основното допускане във факторния анализ се състои в това, че определени 
характеристики корелират, което дава възможност да се изведе даден самостоятелен 
психологичен критерий или фактор.  

Първият етап на факторния анализ предполага получаване на няколко 
променливи в общата база от данни (резултати на изследваните лица), независимо 
какво изследване е проведено – самооценка, експертна оценка или оценка на 
поведението. Важно условие е всички резултати да са получени с един и същ тип 
измерване. Видът на данните определя какви личностни параметри ще се получат. 

Вторият етап се състои в изчисляването на взаимовръзките между променливите. 
Това означава, че се изследват корелациите на всяка променлива с всички останали. 
Мярката на взаимовръзката между всеки две променливи се нарича корелационен 
коефициент. Множеството корелации съставят корелационна матрица. 

Корелационният коефициент заема стойности от -1 до 1. Знакът показва посоката 
на връзката – обратнопропорционална при отрицателен и правопропорционална при 
положителен знак.  

Третият етап е определянето на групи променливи, които имат близки 
закономерности в измененията на корелационните коефициенти. Всяка такава група 
променливи образува функционална единица – фактор. Така се реализира задачата 
                                                 
159 П и а ж е, Ж. Психология интеллекта. Москва, Директмедиа Паблишинг, 2008. 
160 Спиърман (Charles Spearman, 1863 – 1945) е английски учен, известен с въвеждането на 
математически методи в обработката на резултатите от тестови изследвания. 
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големият брой променливи да бъде сведен до малък брой фактори. В състава на 
фактора влизат тези променливи, които имат силна корелация помежду си. 

Четвъртият етап от анализа се изразява в определянето на факторните тегла – 
корелациите между фактора и значенията на всяка променлива, която влиза в него. 
Факторното тегло е показател до каква степен всяка променлива е свързана с базисния 
параметър на дадения фактор. Обикновено се приема, че резултат под 0,4 не е 
достатъчно значим, а стойности, близки до 1, са определящи (функционални) за 
получения фактор. 

Петият етап е даване на имена на факторите (маркиране на факторите). Целта е 
при избора на име на фактора да бъде отразено максимално точно съдържанието на 
променливите. Този етап от анализа предполага известен субективизъм, тъй като 
изборът на маркировка зависи от изследователя. 

В резултат от прилагането на факторен анализ се появява първата научна теория 
за интелигентността, създадена от Чарлз Спиърман още в началото на ХХ в. Тя слага 
основата на теориите за организацията на чертите, като тръгва от твърдението, че 
всички възможни прояви на интелигентността представляват част от един общ фактор, 
наречен от Спиърман генерален, или g-фактор (general factor). Освен генералния 
фактор в теорията се допуска наличието на множество специфични, или s-фактори 
(specific factors), всеки от които оказва влияние на реализацията на дадена 
интелектуална функция. Поради формулирането на генералния и специфичните 
фактори теорията получава името двуфакторна. Целта на психологичното изследване 
на интелигентността според Спиърман е да се установи стойността на g-фактора, тъй 
като именно той е прогностичен за резултатите от дейността на личността във всяка 
ситуация. Той предлага да се изследват абстрактните отношения, защото чрез тях най-
добре се измерва g. По-късно Спиърман допуска, че съществуват междинни фактори, 
не толкова универсални и не толкова специфични, общи само за група интелектуални 
функции, които получават названието групови фактори (отнасят се например за 
аритметични, технически или лингвистични способности). 161 

Идеята за различни фактори, които обуславят интелигентността, получава 
потвърждение в многофакторната теория на Луис Търстоун. 162 Той обособява 
групови фактори, които нарича умствени способности (mental abilities). 163 

• Вербалното разбиране (V – verbal comprehension) е главен фактор в тестовете за 
четене, словесни аналогии, подреждане на думите в изречение, разбиране на 
фразеологични изрази. 

• Плавност на речта (W – word fluency) е фактор, свързан с решаването на 
анаграми, подбора на рими или думи от дадена категория по определен критерий. 

• Числовият фактор (N – number) се отнася до скоростта и точността на 
извършване на прости аритметични действия. 

• Пространственият фактор (S – space) се свързва с възприемането на 
пространствени и геометрични отношения, както и с трансформация на обекта, 
изменение на положението му и съответстващата манипулация на зрителните образи. 

• Асоциативната памет (M – assotiative memory) е фактор, който се открива чрез 
търсене на асоциативни двойки. 

• Перцептивната скорост (P – perceptual speed) се отнася до бързото и точно 
възприемане на детайли, прилики и разлики. 

                                                 
161 А н а с т а з и, А., С. Урбина. Психологическое … с. 340 – 341. 
162 Търстоун (Louis Thurstone, 1887 – 1955) е американски учен, който въвежда понятията за 
стандартизирана средна и стандартно отклонение при изчисляването на резултатите от тестовете. 
163 T h u r s t o n e, L. The Vectors of Mind. 1934. // http://psychclassics.yorku.ca/Thurstone. 
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• Индукция или общо разбиране (I or R – induction, or general reasoning) е фактор, 
който не е откроен достатъчно ясно. Търстоун предполага наличието на индуктивен и 
дедуктивен фактор, но доказателствата за съществуването на дедуктивен фактор се 
оказват несъществени в сравнение с тези за индуктивния, който се открива чрез задачи, 
изискващи извеждане на принцип, правило, закономерност. 

Тъй като човешкото поведение е сложно, за практически цели не винаги е 
необходимо да се изследват всички фактори, а само тези, които имат прогностична 
стойност в конкретния случай. 164 

Своеобразно продължение на теорията на Търстоун е представената от Хауард 
Гарднър 165 през 1983 г. концепция за множеството интелигентности (multiple 
intelligences). 

Гарднър 166 приема група критерии, чрез които проверява валидността на модела: 
психологични, антропологични, културологични и биологични. Например: 
съществуването на различни способности, както и наличието или липсата на корелации 
между тях; наблюдения над случаи на проява на феномени или на дефицити в 
способностите; етнографски записи, удостоверяващи игнорирането или насърчаването 
на дадени способности в различните култури; съществуването на различни символни 
системи, чрез които се кодират значения; доказателства, че различните способности са 
представени в различни невронни структури. 

В резултат от анализа извежда първите седем, по-късно допълнени с още две 
интелигентности. 

1. Лингвистична – свързана с разбирането на думи, четенето и писането. 
2. Логико-математическа – за решаването на математически и логически задачи. 
3. Музикална – необходима за пеене, свирене на инструмент, разбиране на 

музикално произведение. 
4. Пространствена – свързана с придвижване, ориентиране по карта, подреждане 

на вещите в пространството. 
5. Телесно-кинестетична – необходима за танцуване и спортуване. 
6. Междуличностна – способността за разбиране на другите и за общуване с тях. 
7. Вътрешноличностна – способността за разбиране на самия себе си. 
8. Естественонаучна – свързана с разбирането на природата и нейните закони. 
9. Екзистенциална – за съществуването, въпросите на живота и смъртта. 
Според Гарднър всеки индивид притежава комбинация от тези интелигентности, 

което е отличителна характеристика на човешкото същество. Няма два индивида с 
напълно еднакви профили на интелигентността, дори еднояйчните близнаци. 
Притежаването на интелектуални способности не ни прави морални или умни. 
Развитието на способностите и прилагането им е свързано с многобройните избори, 
които правим. 

Йерархични теории 
Реймънд Кател 167 приема концепцията на Спиърман за генералния фактор и я 

развива, като постулира наличието на два компонента в структурата на g-фактора: 
флуиден интелект (gf) и кристализиран интелект (gc). Флуидният интелект е 
способността за скорост и точност на абстрактните разсъждения, необходима при 
решаването на проблеми и вземането на решения в проблемни ситуации. 
                                                 
164 А н а с т а з и, А., С. Урбина. Психологическое ... с. 342 – 344. 
165 Г а р д н ъ р (Howard Gardner, 1943) е американски психолог и педагог. 
166 G a r d n e r, H. Multiple Lenses on The Mind. // Paper presented at the ExpoGestion Conference, Bogota 
Colombia, May 25, 2005. http://pzweb.harvard.edu/PIs/MultipleLensMay2005.pdf , 26.07.2012, 14:44. 
167 Кател (Raymond Cattell, 1905 – 1998) е британски и американски психолог, автор на 16-факторния 
модел на личността. 
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Кристализираният интелект е резултат от познанието и опита, придобити от индивида 
през неговия живот, т.е. неговото съдържание се обуславя от фактори като културна 
среда, интереси, активност. Двата компонента се измерват по различен начин. Кател 
обръща специално внимание на необходимостта от разработване на свободни от 
културно влияние тестове за изследване на флуидния интелект, тъй като чрез 
традиционните тестове се измерва само кристализираният интелект. 

Филип Върнън 168 също изгражда теорията си на основата на генералния фактор на 
Спиърман, като го поставя на върха на йерархична структура. На следващото ниво са 
два широки групови фактора: вербално-образователен и практико-технически. По-
нататък в йерархията всеки от двата групови фактора се разделя на второстепенни 
групови фактори. Пример за второстепенни групови фактори на вербално-
образователния са вербален, числов и т.н.; на практико-техническия – технически, 
пространствен и т.н. На най-ниското ниво в йерархията са специфичните фактори. В 
резултат се получава клъстърен модел, според който всеки специфичен фактор е 
свързан йерархично с генералния фактор и съотвества на конкретна способност. 

Подобен на модела на Върнън по отношение на йерархичната организация е 
моделът на Джон Керъл, изведен след анализ на 460 бази данни от изследвания на 
когнитивните способности, проведени през 70-годишен период от различни учени с 
различни тестове. 169  

Керъл дефинира наличието на три пласта в когнитивните способности на човека, 
откъдето е названието на модела (three-stratum model). 

Първият пласт (основа на модела) е съставен от около 60 познати първични 
фактора, като речник на майчиния език, способности за извършване на елементарни 
аритметични операции, способност за различаване на музикални тонове. 

Вторият пласт включва около 10 главни способности, между които: флуидна 
интелигентност, кристализирана интелигентност, краткосрочна памет, дългосрочна 
памет, зрително и слухово възприятие, когнитивна и процесуална скорост. 

Третият пласт е g-факторът. 
Керъл твърди, че не случайно g-факторът е върхът на йерархичната структура и 

посочва, че недвусмисленото му доказване изисква адекватна база от данни, получени 
от изследването на такава извадка от населението, която отчита социалните и 
демографските фактори (възраст, социален статус, образователно ниво и др.). 

Структурни теории 
Джой Пол Гилфорд 170 предлага различна система за интерпретация на 

интелигентността, наречена модел за структурата на интелекта (SI model). Той 
доказва чрез факторноаналитични изследвания, че при изпълнението на различни 
типове операции се актуализират различни способности, които по същество са 
паралелни фактори. Това, според него, е доказателство, че не може да бъде построен 
йерархичен модел на интелекта. 

Като алтернатива на йерархичния, Гилфорд предлага кубообразен модел, получен 
от сечението на три измерения: операции, съдържание и продукти. 171 

                                                 
168 Върнън (Philip Vernon, 1905 – 1987) е британски психолог, известен с изследванията си в различни 
области на психологията, както и с разработения в началото на 30-те години на ХХ век съвместно с 
Гордън Олпорт въпросник за личностните ценности The Allport-Vernon Study of Values.  
169 C a r r o l l, J. Psychometrics, Intelligence and Public Perception. // Intelligence. 1997, 24(1), pp. 25 – 52. 
170 Гилфорд (Joy Paul Guilford, 1897 – 1987) е американски психолог, чиито изследвания на 
интелигентността водят до значителен напредък в разбирането на творческото мислене и значението на 
развитието му в образователния процес. 
171 Б а р д о в, И. Експериментална психология. С., Св. Климент Охридски, 2008. с. 165 – 170. 
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Измерението операции е съставено от конструкти като познание, памет, 
дивергентна продукция, конвергентна продукция и оценка. Чрез познанието се 
получава нова информация, която след това се съхранява в паметта. Дивергентната 
продукция се реализира при решаването на задачи, които изискват разнообразни и 
нестандартни решения. Конвергентната продукция изисква единствен верен отговор 
при решаване на задача със строго определени условия. Оценката се извършва в 
ситуации на несигурност и неяснота, които изискват умения за вземане на собствено 
решение. 

Второто измерение включва образно (зрително и слухово), семантично, 
символично, поведенческо (социално) съдържание. Според Гилфорд способностите, 
свързани с различно съдържание, са необходими на хората при изпълнението на 
различни дейности, не са свързани помежду си и се развиват отделно. 

Продуктите или резултатите от интелектуалната дейност съставят третото 
измерение: единици, класове, отношения, системи, трансформации, импликации. 

Информацията постъпва под формата на единици – изолирани цялости, фигури на 
фон или чънкове. Класът е съвкупност от обекти с едно или няколко общи свойства и 
предполага сортиране, подреждане на наличните единици по някакви критерии. 
Отношението е идентифициране на връзки между обектите и е ключов елемент при 
формирането на мисловни способности от високо ниво. Системите са комплекси от 
взаимозависими и взаимодействащи части (например схема, план, програма). 
Трансформациите са изменения, преразглеждане, модификация, чрез които един обект 
се изменя качествено и се превръща в друг обект. Импликацията е способност за 
разбиране и предвиждане на последствия на основата на наличната информация. 

Редът на категориите във всяко измерение има свое логическо основание. 
Например познанието е на първото място в реда на операциите, защото е основа на 
всички останали. Познанието трябва да бъде налично, за да се преработи и запази, 
съхраненото след това се продуцира, накрая се оценява продуктът. 

Според Гилфорд способностите за трансформация и дивергентна продукция са в 
основата на творческото мислене. Той обръща внимание на факта, че е възможно човек, 
който притежава способност за отлична ориентация в една система, да бъде напълно 
безпомощен в друга (така експерт в една научна област може да се окаже слаб в друга 
област). Моделът на Гилфорд дава възможност да се оцени измереното чрез тестове за 
интелигентност съдържание и да се подберат програми за развитие на конкретни 
способности. 172 

Робърт Стърнбърг изгражда трикомпонентна теория (triarchic theory) 173 за 
интелигентността, като акцентира на взаимодействието между трите съставящи 
способности: аналитична, творческа и практическа. 

Трикомпонентната теория се основава на факта, че хората се представят различно 
при решаването на различни типове задачи. Някои са по-добри в решаването на 
аналитични задачи, други – в практическите, трети – в творческите. Аналитичната 
способност служи при решаването на познати проблеми, като се използват различни 
логически операции (сравнение, анализ). Тя отговаря за задачи, съдържащи указанията 
анализирайте, сравнете, оценете. Творческата способност е необходима за решаване 
на непознати задачи, когато са необходими нови подходи за решаване (проектиране, 
изобретяване). Указанията са: създайте, проектирайте, разработете. Практическата 
способност предполага вземане на решения за начина, по който да се приложи 
                                                 
172 G u i l f o r d, J. P. Transformation abilities or functions. // Journal of Creative Behavior. 1983, 17, рр. 75 – 
83. 
173 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна ... с. 581 – 584. В книгата понятието triarchic theory е преведено 
триархична теория. 
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наличното знание в практиката (приложение, използване). Условията за нейната 
реализация се съдържат в указанията: приложете, използвайте, употребете. 

В теорията на Стърнбърг интелигентността се разглежда като функция от 
вътрешния свят на човека, опита и външния свят. 

Връзката на интелигентността с вътрешния свят е в преработката на 
информацията. Тя се осъществява чрез взаимодействието на когнитивните процеси от 
различни нива: висши процеси, използвани за планиране, наблюдаване и оценяване на 
решаването на проблеми; низши когнитивни процеси, отговорни за изпълнението на 
задачите, поставени от висшите процеси; процеси, свързани с познанието, ученето на 
това, как се решават проблемите. Стърнбърг подчертава, че трите типа процеси са 
силно взаимозависими. 

Опитът определя решаването на различни задачи. Колкото по-позната е дадена 
задача, толкова по-автоматично става нейното изпълнение, докато напълно нова задача 
изисква влагане на интелектуални усилия и понякога пълно съсредоточаване на 
вниманието. Според Стърнбърг най-привлекателните интелектуални задачи са тези, 
които увличат, но не смазват човека. 

Външният свят отправя други предизвикателства към интелекта: адаптиране към 
съществуващата среда, нейното оформяне и избирането на нова среда. 

Стърнбърг посочва, че интелигентността ни позволява да се усъвършенстваме, 
като откриваме начини да развиваме силните си страни и чрез тях да компенсираме 
слабите. 174 

 
Измерване на интелигентността 

Традиционно интелигентността се изследва с тестове или по експериментален 
път. 

Първите опити за измерване на интелигентността на деца са дело на французите 
Алфред Бине и Теодор Симон. Целта им била да бъде оказана адекватна подкрепа на 
деца с проблеми в когнитивното развитие. Първият метод за научно изследване на 
интелигентността е тестът на Бине-Симон. 

Люис Търман 175 разработва американската версия на теста на Бине-Симон под 
името Stanford Revision of the Binet-Simon Scale. Изследванията, които провежда, се 
различават по целта си от френските, тъй като са насочени към практическо 
приложение – установените способности да послужат на изследваните лица за избор на 
подходяща дейност. 176 

След първите се появяват множество нови тестове, предназначени за изследване 
на специфични категории (например хора с когнитивни дефицити), на общата 
интелигентност или на структурните същности на интелекта (например вербалното и 
невербалното мислене). В съвременните условия специализираните психологични 
лаборатории разполагат с компютърни адаптивни тестове, в които програмата дава на 
изследваното лице задачи с различна степен на трудност и според нивото на 
представянето му след изчерпване на вариациите изчислява крайния резултат. 

                                                 
174 S t e r n b e r g, R. Toward a triarchic theory of human intelligence. // Journal of the behavioral and brain 
sciences. Cambridge University Press, 1984, 7. pp. 269 – 315. 
175 Търман (Lewis Terman, 1877 – 1956) провежда първото масово администриране с тест за 
интелигентност на 1,7 милиона души за целите на армията през Първата световна война. Разработени 
били два варианта на теста – Army alpha (вербален) и Army beta (картинен). Резултатите образували 
групи от А (висок) до Е (нисък). Получилите резултат от група А се обучавали за офицери. 
176 T e r m a n, L. The Uses of Intelligence Tests. 1916. // http://psychclassics.yorku.ca/Terman/terman1.htm. 
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Пример 177 за експериментално изследване на интелигентността е 
имитационната игра на Тюринг, в която участват три лица – участник А (мъж), 
участник В (жена), участник С е в ролята на разпитващ (полът е без значение). 
Играчите общуват, като печатат въпросите и отговорите на бележки. Разпитващият 
няма визуална връзка с другите двама. Допълнително условие за играч А е да обърква с 
отговорите си разпитващия, докато за В е да му помага. В края на играта С трябва да 
определи пола на А и В. 

Имитационната игра, наречена тест на Тюринг, се използва за установяването на 
машинен (изкуствен) интелект. Критерият за интелигентността на машината е в края на 
играта да бъде помислена за човек. 

 
IQ (Intelligence Quotient) 178 – коефициент за интелигентност 

Идеята за начина на изчисляване на тестовите резултати принадлежи на Вилхелм 
Щерн, който установява, че умствената възраст (УВ) не винаги съвпада с реалната 
възраст на човека. Умствената възраст се изчислява чрез решаване на задачи, с които 
по правило хората на същата възраст могат да се справят (съответно по-лесни или по-
трудни, според представянето на конкретното изследвано лице). След това резултатът 
от изследването (УВ) се дели на реалната, наречена още хронологична възраст (ХВ). За 
да се избегне ефектът на десетичната запетая, полученият резултат се умножава по 100. 
Така се стига до формулата IQ = УВ/ХВ*100. 

Простотата на изчисляването на IQ по тази формула е предимство, но в същото 
време и недостатък. Оказва се трудно да се съставят тестовете така, че резултатите за 
различните възрасти да бъдат съпоставими. Затова съвременният начин за изчисляване 
на IQ се основава на стандартни показатели, а резултатът е стандартен IQ. Кривата на 
разпределението на стандартния IQ е представена във фигура 1.6.1. 

 
Фигура 1.6.1. Нормално разпределение на резултатите от изследванията. По абсцисата са 

представени стандартните отклонения SD (standard deviation) 
 

Нормално (гаусово) се нарича това разпределение на тестовите резултати, при 
което средноаритметичната и медианата имат една и съща стойност. 179 Графичното му 
изображение наподобява камбана (the bell curve), както е във фигура 1.6.1. Процентното 
разпределение показва, че медианата разделя изследванията на две равни половини.  

Средноаритметичната стойност на IQ се приема за 100, а стойността на единица 
стандартно отклонение варира според теста. Всяко ново изследване попада под кривата 
и получава стандартен резултат. Ако резултатът е в точка 0, това означава, че IQ = 100; 

                                                 
177 К е н т а у и ц, Б., Х. Родигър, Д. Елмс. Експериментална психология. С., Изток-Запад, 2012, с. 366 – 
369. 
178 Der Intelligenzquotient. Понятието е предложено от германския психолог Вилхелм Щерн (Wilhelm 
Stern, 1871 – 1938) през 1912 г. 
179 Средноаритметичната стойност се изчислява чрез разделяне на сумата от измерванията на 
техния брой; медианата е стойността, която разделя разпределението на две равни части според броя на 
измерванията; стандартно е прието да се нарича средноквадратичното отклонение. Виж: Щетински, Д. 
Измервания и анализ в поведенческите и социалните науки. С., Марин Дринов, 2005. 
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ако резултатът е 1 стандартно отклонение над средната, изчислено по стандартните 
критерии на теста на Уекслър 180, където SD = 15, то IQ = 115; ако е под средната, IQ = 
85.  

Предимството на стандартния IQ е във възможността резултатите на отделно 
изследвано лице да бъдат съотнесени с другите стандартни резултати. Фигурата 
показва процентното разпределение на стандартния IQ на населението. Вижда се, че 
68,26% имат IQ между 85 и 115. Не е коректно да се сравняват резултати, получени от 
изследване с различни тестове. 

*** 
В развитието на психологията човешката интелигентност е вероятно най-

дискутираният и със сигурност все още нерешен научен проблем. Доказана е например 
връзката на интелигентността с ученето и компетентността. На тях е отредена 
следващата тема. 

 

                                                 
180 Уекслър (David Wechsler, 1896 – 1981) е американски психолог, чиито тестове за изследване на 
интелигентността на деца (WISC) и възрастни (WAIS) се ползват в ревизирани версии и сега. 
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Ψ лаборатория – интелигентност 
 

• Любопитно наблюдение споделя Даяна Халпърн в книгата си „Психология на 
критичното мислене” – повечето хора смятат себе си за по-умни от средното ниво. 
Въпреки че това е математически невъзможно, а резултатът от изследванията на 
населението, както се вижда в гаусовото разпределение, показва друго, наблюдението 
си има психологичното основание. Как бихте обяснили това явление? Има ли връзка с 
двете крайности – от крайно силно желание до крайно нежелание човек да се подлага 
на тестове за изследване на интелигентността? 

• Образователните тестове, например зрелостните и кандидатстудентските 
изпити, могат ли да се нарекат тестове за интелигентност? Защо? 

• Задача на Уейсън – решение 181 
Ако сте избрали Е, попадате сред 89% от изследваните в експеримента на Уейсън, 

които са направили същото – това е първият логически верен избор, тъй като нечетното 
число на гърба на картата би опровергало условието. 

Но 62% от изследваните са обърнали 4, което е логически неинформативно, тъй 
като каквато и да е буква от другата страна не опровергава правилото. 

25% обръщат 7, което е вторият и достатъчен за заключение логически избор, тъй 
като гласна в този случай би опровергала условието. 

16% обръщат К, което също като 4 не носи информация. 
Уейсън обяснява, че изследваните лица са направили изборите в резултат от 

използването на индуктивно, а не на дедуктивно мислене.  
Това, което изглежда ясно и еднозначно от гледната точка на логиката, не винаги 

е същото от други гледни точки. 
Един популярен анекдот разказва как студент спира професор по логика в 

коридора на университета с думите: „Професоре, мъчи ме един проблем”. „Какъв?” – 
пита го професорът. „Понякога си мисля, че аз не съществувам” – споделя студентът. 
„Кой, казахте, си мисли, че вие не съществувате?” – уточнява професорът. „Ами ... аз 
мисля …” – смотолевя студентът, след което осъзнава смисъла на казаното и засрамен 
продължава пътя си.  

Как ли щеше да продължи разговорът, ако проблемът беше споделен с философ? 
А с психиатър? 

• Изследване на интелекта 
В книгата си „Мисленето” 182 Канеман описва съдържанието на експеримент, 

проведен от негови колеги. 
1. Имате следната задача: 
Една бухалка и една топка струват 1,10 долара. 
Бухалката струва с 1 долар повече от топката. 
Колко струва топката? 
Разполагате с десет секунди, за да отговорите. 
Ако сте готови с отговора, вижте защо е дадена тази задача. 
Колегите на Канеман провеждат експеримента си със студенти. Половината 

изследвани прочитат тази и още две подобни задачи, отпечатани с дребни, бледи сиви 
букви. Четенето е възможно, но предизвиква когнитивно затруднение. Другата 
половина виждат задачите, отпечатани с нормални черни букви. 

                                                 
181 Подробно описание на решението в: А н д е р с о н, Дж. Когнитивная … с. 310 – 312. 
182 К а н е м а н, Д. Мисленето … с. 87. 
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Резултатите от експеримента прочетете, след като решите системата от втората 
задача. 

2. А сега, моля решете системата: 
х + у = 1,1 
х – у = 1 

 
Изследваните студенти показали с резултатите си ясна демонстрация на принципа 

за икономия на мисловната дейност. 90% от групата с нормалните букви допуснали 
поне по една грешка в трите задачи, докато в групата с едва четящите се букви грешки 
допуснали 35%. 

Следователно вероятността да сгрешим при решаването на първата задача е много 
по-голяма, отколкото при решаването на системата (съставена върху същата задача). 
Това се дължи на готовността ни да икономисваме мисловна дейност във всеки удобен 
момент. А интелигентността си упражняваме основно в случаите, които съдържат 
субективно когнитивно предизвикателство. 

Един и същ резултат ли получихте от двете задачи? Така или иначе, топката 
струва 5 цента, въпреки че и на мен ми се иска отговорът да беше 10. 

 
 

 
 

В учебника на Стърнбърг „Когнитивна психология” е представена кратко 
теорията му за интелигентността. 

Ако имате интерес към тестове и експерименти, ще намерите информация в 
книгата на Анастази и Урбина (за изследването с тестове), а в книгата на Кентауиц, 
Родигър и Елмс за експерименталните изследвания. 
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1.7. УЧЕНЕ, ФОРМИРАНЕ НА НАВИЦИ, КОМПЕТЕНТНОСТ 
 

Ученето е процес на придобиване на нови или усъвършенстване на 
съществуващите знания, умения, навици, ценности чрез синтезиране на 
информация. 
 

Придобиване на декларативни знания 
Декларативните знания са функция на декларативната (експлицитна) памет и 

мисленето. Когато отговаряме на въпроси от типа коя е столицата на България, къде се 
намира Австралия, колко километра е разстоянието между София и Варна и пр., си 
служим с декларативно знание. 

Придобиването на декларативни знания се извършва с участието на вниманието, 
често съзнателно и волево, но е също така възможно процесът да не изисква съзнателно 
усилие, особено когато информацията се оценява като субективно значима, нова, 
интересна или в противоречие с друго декларативно знание. 

Основна единица на декларативното знание е понятието, чието формиране е 
разгледано в темата за мисленето. 

Съвременен подход за разбиране на връзките между понятията в съзнанието са 
схематичните представи (схеми и сценарии). 183 

Според Стърнбърг схемата е умствена рамка (фрейм). Тя създава смислена 
структура от свързани понятия. Схемите са гъвкави, зависят от индивидуалния опит на 
човека и се състоят от подсхеми. Те обхващат общи факти, като не изключват различни 
варианти, могат да варират по степен на абстракция, както и да включват информация 
за взаимотношения (например връзки между понятия, качества и свойства на понятия, 
понятия и контекст, конкретни понятия и общи познания в дадена област). 

Сценарият представлява цялостен обзор на събитие, протичащо в определен 
контекст. Той е обобщен вариант на всекидневни ситуации, например разполагаме със 
сценарии за работно място според предназначението му, поведение в лекционна зала, 
ресторант, зъболекарски кабинет, летище. Сценариите са много полезни в случаите, 
когато контекстът е непълен или ситуацията е непозната, тъй като представляват 
своебразни мисловни рамки, чрез които съгласуваме поведението си с контекста. 

Очевидно, за да управляваме успешно декларативното знание и да го допълваме, е 
необходима система, като мрежа от основни елементи и връзките между тях, чрез която 
да задържаме класифицираните обекти от действителността и да оперираме с тях. 
Наличието на система е необходимо и по друга психологична причина – базисната 
потребност от безопасност и сигурност в един сложен и непредвидим свят. Чрез 
организирането на знанието се редуцира тревожността от неизвестността, светът 
изглежда повече подреден и познат, а човешкото присъствие в него – смислено и 
контролируемо. 

 
Придобиване на процедурни знания 

Установени са два начина за придобиване на процедурни знания: реактивно и 
активно учене. 

1. Реактивното учене е резултат от действието на психобиологични механизми, 
непреднамерен отговор на стимули от средата. 

Импринтингът е форма на реактивно учене, при която се фиксират биологично 
значими фактори на средата. Присъщ е на много животински видове. Конрад Лоренц 184 

                                                 
183 С т ъ р н б ъ р г, Р. Когнитивна … с. 341 – 347. 
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изследва поведението на животни в естествената им среда и доказва значението на 
импринтинга в поведението на птиците. Например в момента на излюпването си 
малките възприемат образа на първото живо същество, което видят, като своя майка и 
го следват. 

Бондинг е понятие, с което се означава развиването на емоционална 
привързаност между родителите и новороденото през първите часове след раждането, 
ако полагат грижи за него. 

Импринтингът и бондингът са механизми на мигновено учене. Свързани са с 
инстинкта за оцеляване. Освен тях значима роля за ученето имат тези процеси, които се 
развиват в течение на човешкия живот. 

Класическият условен рефлекс (класическо кондициониране) е открит от Иван 
Павлов. 185 Механизмът на формирането му се изразява в създаването на връзки 
(асоциации) между специфичен стимул от средата, който предизвиква безусловна 
реакция, и непосредствено предшестващ го условен стимул. Многократното съчетаване 
на двата стимула създава връзка, която се реализира чрез условен рефлекс. 

Динамиката на условния рефлекс се дължи на три явления: погасяване, 
генерализиране и диференциране. 

Погасяване на условния рефлекс настъпва, ако продължително време не се прояви 
повторно съчетаване на условния и безусловния стимул, тъй като условният стимул 
престава да служи за ефективна ориентация на организма. 

Генерализацията на стимула се изразява в обобщаване на значението на условния 
стимул с други, подобни стимули. 

Диференциацията на стимула е явление, обратно на генерализацията – значението 
на стимула се стеснява до конкретни негови прояви. 

Според Павлов може да бъде образувана верига от условни рефлекси – 
кондициониране от втори ред. След като връзката между условния стимул и условната 
реакция бъде достатъчно закрепена, условният стимул формира вторично нови условни 
рефлекси. 186 

2. Активното учене предполага целенасочено поведение, активно участие от 
страна на субекта. 

Инструменталният условен рефлекс (оперантно кондициониране) е явление, 
което се отличава от класическия условен рефлекс по това, че подкрепление под 
формата на награда получава само желаното поведение. 

Едуард Торндайк 187 извежда закона за ефекта, според който реакция, след която 
следва награда, се закрепва в поведението. Следователно ученето се основава на 
постепенното закрепване в поведението на ефективни действия и погасяване на 
неефективните. 

Бъръс Скинър предлага метода на формирането на реакция с помощта на 
постепенни приближения. Желаното поведение трябва да получава подкрепление на 
всеки етап от реализацията си (например одобрение на околните, даване на високи 
оценки). Той предлага използването на този метод във възпитанието на децата, тъй като 
ефективността му в лабораторни условия е много висока. 

 
 

                                                                                                                                                         
184 Лоренц (Konrad Lorenz, 1903 – 1989) е австрийски зоолог и етолог, лауреат на нобелова награда за 
принос в областта на разбирането на индивидуалното и общественото поведение.  
185 Павлов (Иван Павлов, 1849 – 1936) е руски физиолог и психолог, академик, лауреат на нобелова 
награда за изследванията си върху храносмилателната система. 
186 Н у р к о в а, В. Память … с. 178 – 183. 
187 Торндайк (Edward Thorndike, 1874 – 1949) е американски психолог, който изследва поведението. 
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Социално учене 
Албърт Бандура 188 приема тезата на Скинър за влиянието на подкреплението 

върху човешкото поведение, но успява да докаже по експериментален път, че човек учи 
и чрез съпреживяване, наблюдавайки действията на околните и последствията от тях. 
Основната предпоставка в теорията на Бандура е, че наблюдаваните резултати влияят 
върху поведението почти по същия начин, както директно преживените последствия. 
Психологичното функциониране на личността е представено като непрекъснато 
реципрочно взаимодействие между личностните, поведенческите и външните 
детерминанти (фигура 1.7.1.).  

 

 
Фигура 1.7.1. Реципрочен детерминизъм според теорията на Бандура 

 
Терминът реципрочен се използва в смисъл на взаимна обусловеност на 

явленията. 189 Чрез поведението си личността оказва влияние на средата, както и самата 
личност се обуславя от средата. 

Бандура обяснява ученето чрез механизма на моделирането и доказва по 
експериментален път, че поведението на друг човек може да служи като модел, който 
се наблюдава и имитира в собственото поведение. 

Бандура и колегите му провеждат серия от изследвания, популярни като 
експерименти с куклата Бобо 190, резултатите от които доказват значението на 
моделирането при избор на поведение. 

66 деца (33 момчета и 33 момичета) на възраст от 42 до 71 месеца са разделени в 
групи от 11 деца (3 групи момчета и 3 групи момичета). Всяко дете е оставено само да 
гледа филм с продължителност около 5 минути, в който възрастен модел (мъж) блъска, 
хвърля, бие и обижда пластмасова кукла (Бобо). За първата група момчета и момичета 
филмът завършва без моделът да бъде награден или наказан. За втората група в филмът 
продължава, като завършващата сцена се появява втори модел (мъж), който награждава 
колегата си за поведението му. За третата група продължението съдържа наказание за 
агресивния модел. 

След това всяко дете е оставено да поиграе насаме с куклата Бобо и други играчки 
около 10 минути. Експериментаторите следят поведението на децата през огледално 
стъкло, фотоапарат снима на всеки 5 секунди. 
                                                 
188 Бандура (Albert Bandura, 1925) е канадски психолог, известен с изследванията на агресивното 
поведение. 
189 Б а н д у р а, А. Теория социального научения. Санкт-Петербург, Евразия, 2000, с. 265. 
190 B a n d u r a, A. Influence of Models’ Reinforcement Contingencies on the Acquisition of Imitative 
Responses. // Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 1, 6, 1965. pp. 589 – 595. 

ЛЛииччннооссттннии  
((ккооггннииттииввннии))    

ффааккттооррии  

ППооввееддееннииее  ФФааккттооррии    
оотт  ссррееддааттаа  
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Резултатите показват 191, че децата от първата и втората група не се различават 
значително в имитативното поведение, докато децата от третата група (с наказания 
модел) се въздържат от имитация на поведението му, като при момичетата тази 
тенденция е по-ясно изразена, отколкото при момчетата. 

Според Бандура дори да съществуват предварително усвоени от социалната среда 
(агресивни) поведенчески модели в репертоара на децата, те са доказателство за 
значението на моделирането в процеса на учене на ново поведение. Колкото по-богат е 
когнитивният репертоар на човека, толкова по-изобретателен може да бъде в 
моделирането. 

Едуард Толман 192 доказва, че природата на процеса на учене не може да бъде 
обяснена без разбирането на когнитивните процеси, които съпровождат наблюдаваната 
в поведението връзка стимул – реакция. Според него, въпреки че е невъзможно да се 
извършва пряко наблюдение на когнитивните процеси, за тях могат да се правят 
обективни и научно обосновани заключения чрез анализ на достъпното за наблюдение 
поведение. 

Толман въвежда понятието когнитивна карта, с което назовава 
пространственото съотношение на обектите. Той изследва експериментално 
когнитивното учене – вид учене, при което изменението на поведението е резултат от 
придобиване на ново знание. 

В класическия експеримент на Толман се изследва поведението на плъхове, които 
са поставени в лабиринт. Плъховете от първата група получават награда (храна) при 
всяко излизане от лабиринта. Плъховете от втората група не получават награда, а тези 
от третата група не получават награда през първите десет дни, а от единадесетия ден 
намират награда на изхода, както плъховете от първата група. 

Експериментът продължава осемнадесет дни. Резултатите показват, че плъховете 
от първата група се научават безгрешно да излизат от лабиринта за четиринадесет дни. 
Плъховете от втората група продължават да допускат грешки до края на експеримента. 
Интересни в случая са резултатите на третата група, които през първите десет дни 
допускат също толкова грешки, колкото и плъховете от втората група. След като 
започват да намират храна на края на лабиринта, само за три дни достигат нивото на 
плъховете от първата група. Според Толман времето, в което не са стимулирани с 
награда, плъховете от третата група са използвали, за да изучат лабиринта, т.е. да си 
създадат когнитивни карти, които прилагат веднага след като се появява мотивация 193. 

Пренасяйки идеите си върху човека, Толман стига до заключенията, че колкото 
по-широки и подробни са когнитивните карти, толкова по-успешна е реализацията на 
човека в заобикалящата го среда. Тесните и непълни карти водят до проблеми не само 
във физическата, но и в социалната среда, които могат да се изразят в неуспешна 
адаптация, създаване на отрицателни нагласи, предубеждения, дискриминация. 
Свръхмотивацията, както и силните или чести фрустрирации водят до стесняване на 
когнитивните карти.  

 
Учене чрез опит 

В средата на ХХ век психологичната теория се обогатява с идеи, свързани с 
взаимодействието между човека и средата, като вниманието се насочва към 
функционирането на организма в своята среда. 
                                                 
191 B a n d u r a, A. Influence ... p. 592. 
192 Толман (Edward Tolman, 1886 – 1959) е американски психолог, който по експериментален път доказва 
наличието на сложна когнитивна дейност при решаването на задачи дори у плъховете. Основава 
направлението когнитивен бихейвиоризъм. 
193 T o l m a n, E. Cognitive maps in rats and men. // Psychological review, 1948, 55, 189 – 208. 
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Курт Левин 194 въвежда в психологията понятието жизнено пространство, което 
представя психологичното поле, в което се движи човекът. Важно е всичко 
психологично, което съществува за индивида. Левин определя поведението като 
функция на жизненото пространство – личността и средата. Затова общуването на 
изследователя (психолог, педагог) с изследваните (респонденти, обучаеми) има важно 
значение. Той въвежда принципа на обучаване и обсъждане, включеност на 
изследователя в работата като имплицитна част от процеса на изследването. 195 

Според Джон Дюи предметът на психологията е изследване на цялостния 
организъм така, както той функционира в своята среда. В неговото схващане идеите са 
планове за действие, които са резултат от реалността и нейните проблеми. Човешкият 
интелект е предизвикан да активира съзнателни реакции, съставящи поведение, което 
подпомага организма да оцелява, да се развива и функционира. Дюи формулира 
понятието рефлексна дъга, означаващо връзката между сензорните стимули и 
двигателните реакции. Поведението, включено в рефлекторна реакция, не може да се 
редуцира до основни елементи, като при това да се запази смислено. То трябва да се 
изучава единствено от гледната точка на значението му за адаптиране на организма към 
средата. 196 

Жан Пиаже предлага разбирането за адаптивната природа на интелекта, като под 
адаптация разбира осигуряване на равновесие между въздействието на организма 
върху средата и обратното въздействие на средата върху организма. Въздействието на 
организма върху средата Пиаже нарича асимилация – включване на обектите в 
поведенческите схеми, като така те стават основа за действия, които имат способността 
активно да се възпроизвеждат. Средата, от своя страна, оказва на организма обратно 
действие – акомодация, която в психологическия смисъл на понятието означава не 
пасивно подчинение, а изменение на действията спрямо сигналите от средата. Според 
Пиаже адаптацията е равновесие между асимилация и акомодация, между субект и 
обекти. В този смисъл именно интелектът с логическите си операции завършва 
съвкупността на адаптивните процеси. 197  

Дейвид Колб 198 анализира идеите, представени от Левин, Дюи и Пиаже, намира 
общи концепти за процеса на учене и извежда положения, които стават теоретична 
основа за създаването на модел за учене чрез опит:  

• Работа в групи, проучване на дейности (Левин); 
• Прагматизъм: опитът като център, край който се организира ученето (Дюи); 
• Диалектика на процеса на учене от опита: асимилация (усвояване) и 

акомодация (приспособяване); връзка между знанието и ученето (Пиаже); 
• Демократични ценности: кооперативно лидерство, диалогичност, научен 

хуманизъм (Левин и Дюи); 
• Близки, непосредствени цели; процес, който протича през целия живот (Левин, 

Дюи, Пиаже). 
Моделът, предложен от Дейвид Колб, е представен във фигура 1.7.2. 

                                                 
194 Левин (Kurt Lewin, 1890 – 1947) e германски психолог от еврейски произход, емигрира в САЩ. 
Изключителният му принос към развитието на съвременната психология се разгръща в няколко насоки – 
гещалтпсихологията, социалната психология и др. Автор на концепцията за динамичното поле.  
195 Л е в и н, К. Динамическая психология: Избранные труды. Москва, Смысл, 2001. 
196 Ш у л ц, Д., С. Е. Шулц. История на модерната психология. С., Наука и изкуство, 2006. 
197 П и а ж е, Ж. Психология интеллекта. Москва, Директмедиа Паблишинг, 2008. 
198 Колб (David Kolb, 1939) е американски учен, чиито основни интереси са в областта на ученето от 
опита. 
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Фигура 1.7.2. Модел на Колб 199 

Колб изобразява ученето като поредица от преходи между четири адаптивни 
режима: конкретен опит, отразяващо опита наблюдение, обобщаване на опита чрез 
абстрактни идеи и активно експериментиране. Четирите квадранта на модела 
представят процеса, при който знанието е следствие от опита. Колб обяснява, че 
знанието е комплекс от опит и разбиране за опитност, трансформирана чрез 
преобразуване в дълбочина (осмисляне) и ширина (прилагане). В конкретния опит 
ново съдържание се въвежда чрез нови преживявания. 200 

 
Формиране на навици 

 
Навикът е устойчив модел на поведение, който се формира чрез многократно 

повторение и води до автоматизъм. 
 
Николай Бернщайн 201 разглежда навика като йерархично организирана система и 

извежда основните принципи на формирането на навици. 
1. Упражнение – докато техническите устройства се износват от многократно 

повторение на дадено действие, живите организми се характеризират с подобряване на 
резултатите при следващи изпълнения. 

2. Повторение без повтаряне – всяко ново действие е развитие на предишното. 
Живото движение е постоянно усъвършенстваща се система. 

                                                 
199 A n d r e a s e n, R. Study Abroad Program as an Experiential, Capstone Course: a Proposed Model. // 
Journal of International Agricultural and Extension Education, 1999, Vol. 6-2, р. 73. 
200 K o l b, D. A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, Inc., 1984. 
201 Бернщайн (Николай Бернштейн, 1896 – 1966) е руски физиолог, академик. Книгата му „За ловкостта 
и нейното развитие” („О ловкости и ее развитии”), написана в края на 40-те години на ХХ век, е била 
обявена за космополитна, ненаучна и излиза едва през 1991 г. 
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3. Решаване на двигателна задача – извършва се на няколко етапа: 
 - Първи етап – разделяне на семантичната структура и двигателния състав на 

действието. 
 - Втори етап – извършване на сензорни корекции.  
Бернщайн въвежда понятието рефлекторен пръстен, с което означава идеята, че 

навикът не е стереотипна последователност от научени действия, тъй като на всеки 
етап от действието се извършва сверяване на движенията с наличните условия 202. 
Постоянната координираща информация, която сензорният апарат получава по време 
на развиване на навика, се нарича сензорна корекция. 

 - Трети етап – извършва се автоматизация на двигателния навик. 
 - Четвърти етап – настъпва интеграция на всички компоненти на навика. 
 - Пети етап – навикът става устойчив, стандартизира се. 
 - Шести етап – навикът се стабилизира, не се влияе от странични фактори. 
Джон Андерсън откроява три етапа в развитието на навика 203. 
Първият етап е наречен когнитивен, тъй като се извършва декларативно 

кодиране – запомнят се тези факти, които са релевантни на поставената задача. 
Вторият етап е асоциативен – откриват се и се отстраняват грешките в началното 

разбиране на проблема. Също така се засилва връзката между отделните елементи, 
необходими за успешното изпълнение на действието. В резултат се формира 
способност за успешна реализация на навика. 

Третият етап е определен като автономен. Процедурата става все по-
автоматизирана и бърза. Тренировките допринасят за увеличаването на скоростта и 
точността на действията. 

 
Компетентност 

 
С понятието компетентност се назовава осведоменост, добра подготвеност, 

вещина в дадена област. 
 
Формирането на компетентност е процес, който зависи пряко от когнитивната 

сфера на личността. 
Джон Андерсън формулира следните явления, свързани с компетентността: 
1. Процедурализация – процес на преход от използването на декларативно знание 

в пряко прилагане на процедурно знание. 
2. Тактическо учене – процес, чрез който се научават определени процедури за 

решаване на дадената задача. Под тактика в случая се разбира метод за постигане на 
определена цел. 

3. Стратегическо учене – основава се на избора на този тип организиране на 
решението, който оптимално съответства за решаването на проблеми в съответната 
област. 

Характерен признак на повишаването на компетентността е формирането на 
набор от перцептивни свойства за кодиране на информацията. Експертите се отличават 
от новаците по способността да разпознават чънкове, които са по същество матрици на 
елементите, срещани в различни проблеми. С увеличаването на компетентността в 
определена област се развива способността за задържане и извличане на информацията 
от структурите на дълговременната памет, като при това не се изисква равно участие на 
всички знания. Пасивното обучение не допринася за добро запомняне. Преносът на 

                                                 
202 Б е р н ш т е й н, Н. О ловкости и ее развитии. Москва, Физкультура и спорт, 1991, с 36. 
203 А н д е р с о н, Дж. Когнитивная … с. 273 – 279. 
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навик от една област в друга е възможен само тогава, когато двете области съдържат 
еднакви или много близки абстрактни елементи от знания 204. 

 
*** 

Във всички случаи определяща е целенасочената практика, която е свързана с 
мотивация за учене, а не само с пасивно изпълнение на задачата. 
 

                                                 
204 А н д е р с о н, Дж. Когнитивная … с. 279 – 298. 
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Ψ лаборатория – учене, формиране на навици, компетентност 
 

• Защо пренасянето на навик от една област в друга – коренно различна, се смята 
за невъзможно? 

• Как може да се обясни случай, в който шахматист гросмайстор има проблеми с 
решаването на аритметични задачи? 

• Обяснете чрез феномена когнитивни карти работата с компютър и ползването 
на интернет. 

• Прочетете описанието на модела за учене от опита на Пфайфър и Джоунс.  
Един от съвременните модели на учене чрез обогатяване на собствения опит е 

разработен от Дж. Уилям Пфайфър и Джон Джоунс. 205 
Той е адаптиран от модела на Дейвид Колб и е предназначен за прилагане в 

практиката. Състои се от пет етапа, в които циклично се преминава от дадено ниво към 
следващото ниво на конкретен опит. 

Първи етап – проучване, изследване (exploration). „Направи!” 
Извършва се дейност по задача, поставена от ръководещия работата на групата, 

като целта е учещите да се справят сами или с минимална помощ. Задачите могат да 
включват: представяне на продукти или модели, ролеви игри, презентации, 
разрешаване на проблеми или казуси, симулации. Проучването може да бъде 
индивидуално или групово, но задължително започва с преживяване на собствен опит. 
Според авторите е възможно при първо учене по модела възрастни индивиди да 
изпитват неудобство, несигурност или да се отнесат несериозно към поставената 
задача. 

Втори етап – споделяне (sharing). „Какво се случи?” 
Участниците се насърчават да споделят резултатите, реакциите и наблюденията, 

да говорят за своите преживявания. Обсъждат се чувствата. Групата или отделни 
представители говорят свободно, с цел да се генерират идеи. 

Пфайфър и Джоунс предлагат примерни въпроси от типа: „Какво се случи?”, 
„Какво направи?”, „Кое беше най-трудно/ най-лесно?” 

Трети етап – преработване (processing). „Кое е важно?” 
Резултатът от първите два етапа се обсъжда, анализира, отразява, обработва. 

Авторите препоръчват обсъждането на личния опит на участниците да се съчетае с 
обмяна на теми, проблеми или въпроси, получили специфично разрешаване през 
първия етап, а заедно с това групата се насърчава да търси повторения. 

Примерни въпроси: „Кои проблеми могат да се повторят?”, „Какъв опит имате в 
подобни ситуации?” 

Четвърти етап – обобщаване (generalising). „Какво от това?” 
Опитът трябва да се свърже с реални примери от света. Целта е да се откроят 

тенденции и общи идеи, да се състави „списък” с ключови понятия, които начертават 
виртуална мрежа на връзките между моментния опит и живота извън учебната стая. 

Примери за обобщаващи въпроси: „Какво научихте за себе си от днешния опит?”, 
„С какво е важно наученото в ежедневието или професията?”, „По какъв начин 
наученото се свързва с опита, който имате досега?” 

Пети етап – приложение (application). „А сега какво?” 
Последният етап от петстъпковия модел на Пфайфър и Джоунс е намиране на 

приложение на наученото в подобна или различна ситуация, практиката. Обсъжда се и 

                                                 
205 P f e i f f e r and Jones: http://www.experientiallearning.ucdavis.edu/ module1/el1_40-5step-definitions.pdf 
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възможността за повишаване на ефективността на поведението вследствие от 
придобития опит. Според Пфайфър и Джоунс целта е всеки участник да интернализира 
споделения опит, за да му бъде полезен след тренинга. 

Примерни въпроси: „Как може да се приложи това, което научихте, в подобна или 
друга ситуация?”, „Къде може да се приложи наученото?” 

Пфайфър и Джоунс въвеждат понятието структурирано преживяване (structured 
experience), с което означават открояването на дадени елементи от цялостната 
ситуация, в която се поставят участниците, за разлика от други елементи, които остават 
встрани от работата в групата. За целта е необходимо да се създаде организирана среда, 
в която да се открои изучаваното явление. 

Основанието за тази практика е убеждението, че всеки учи сам, като при това най-
добре човек учи от собствения опит. 

В такъв случай, защо е необходима групата? 
• Защо съвременните модели за учене се основават на придобиването на собствен 

опит в социална среда?  
 
 

 
 

В книгата на Бандура прочетете за приложението на теорията за социалното учене 
във възпитанието. 

Статията на Толмън за когнитивните карти е за важно откритие.  
Курт Левин представя психологичното знание чрез физичните закони и понятия.  
 



 94 

2. АФЕКТИВНА СФЕРА 
 

Афект (affect) е общ термин, включващ емоционалните състояния и процеси. Към 
афективната сфера се отнасят основните емоции, физиологичните нагони, както и 
резултатите от тяхното взаимодействие. Афективната сфера включва също състояния 
или процеси, в които даден афект взаимодейства с когнитивен процес. 206  

 
Афективни феномени 

В групата на афективните феномени влизат настроенията, емоциите, чувствата и 
страстите, които се отличават помежду си по интензивността и времетраенето на 
процеса. 

Настроението е съчетание от отделни психични състояния, едно от които 
доминира над останалите в актуалния момент и оказва влияние върху общия тонус и 
дейността. То се отличава със слаба интензивност и значителна продължителност, 
често причините за него са неясни. Настроението се осъзнава, когато премине някакъв 
праг, тогава то привлича вниманието на човека. Карол Изард счита, че настроението е 
продължена емоция, тъй като следите от биохимичните и хормоналните промени в 
организма, предизвикани от активирането на емоционалните центрове се запазват 
известно време. Евгений Илин определя настроението като емоционален фон 
(континуум). 207 

Емоцията е афективно състояние, което се отличава с по-голяма интензивност и 
по-малка продължителност от настроението. Тя е основна категория сред афективните 
феномени. 

Чувството е афективно състояние, отличаващо се с устойчиво и продължително 
емоционално отношение към даден обект. 

Алексей Леонтиев 208 разграничава емоциите от чувствата, като отбелязва, че 
емоцията има ситуативен характер, изразява оценъчно отношение към актуалната или 
хипотетична бъдеща ситуация, както и към дейността на индивида в нея. Чувството има 
ясно изразен обектен характер. 209 

Страстта е интензивно, устойчиво и продължително афективно състояние, 
свързано със значимите за човека цели, интереси, ценности и диспозиции. Отличава се 
от чувството по степента на изразеност. 

Нагонът (drive) е състояние, предизвикано от измененията или недостига на 
вещества в тъканите (например жажда, глад, умора). Интензивността на повечето 
нагони е циклична. Само два нагона имат някои характеристики на емоции – 
сексуалното влечение и избягването на болката. 

Междинно звено между субективно преживяваното състояние и поведението е 
афективната експресия. Например изражението на разгневен човек може да бъде 
описано като мимична реакция или поведение. 

                                                 
206 И з а р д, К. Психология эмоций. Санкт-Петербург, Питер, 1999. 
207 И л ь и н, Е. Емоции и чувства. Санкт-Петербург, Питер, 2001. с. 65. 
208 Леонтиев (Алексей Леонтьев, 1903 – 1979) е руски психолог, ученик на Лев Виготски. Работи върху 
проблемите на дейността и съзнанието. 
209 Л е о н т ь е в, А. Потребности, мотивы и эмоции. Москва, Издательство Московкого университета, 
1971. 
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2.1. ЕМОЦИЯ 
 

Емоцията е рефлекторна психо-вегетативна реакция на организма на 
субективно значим стимул, която участва в организирането на целесъобразно за 
ситуацията поведение. 

 
Преживяването на емоция (от лат. emovere – вълнувам, възбуждам) оказва 

непосредствено влияние на организацията на когнитивните процеси и поведението. Тя 
е сложен феномен, който включва три компонента – неврофизиологичен, двигателно-
експресивен и чувствен, и е резултат от взаимодействието между тях. 

Антонио Дамазио 210 разкрива механизма на протичане на емоцията. Определени 
мозъчни зони, които са част от широка мрежа в нервната система, отговорна за 
емоциите, изпращат команди до други зони в мозъка и до почти всички части на 
тялото. Командите се движат с кръвния поток под формата на химични молекули и по 
нервните пътища. Резултатът от тези координирани нервни и химични команди е 
цялостна промяна в състоянието – настъпва пълна мобилизация на организма, 
независимо че източникът на командите е локализиран в мозъка. 211 

Дамазио извежда следните характерни черти на емоциите: 
1. Емоцията не е единичен отговор, а по-скоро съвкупност от отговори. Тя е 

винаги комплексна и варира в проявите си. 
2. Ролята на спусък, който задейства емоцията, често са репрезентации на обекти 

или ситуации. Те са акт на взаимодействие между организма и света (когато 
източникът им е външен), както и неврологично представяне на състоянието на 
вътрешната за организма среда (когато източникът им е вътрешен). 

3. Емоцията може да избегне контрола на съзнанието и вниманието и независимо 
дали стимулът е осъзнат, да се разгърне емоционален отговор. 

4. Емоционалният отговор се свързва с ранни формирования на организма, в 
частност – на нервната система. 

5. Емоциите имат различни времеви профили, които зависят от обстоятелствата и 
индивида. Някои емоции протичат взривно, с пик на интензивност и остър разпад (гняв, 
страх, изненада, отвращение). Други се разгръщат постепенно и затихват бавно. Те се 
отнасят по-скоро към настроенията. 

6. Болката и удоволствието не са емоции, но могат да породят емоционална 
реакция, тъй като са нейна съставна част. Те произхождат от по-дълбоки пластове – 
нагоните и мотивите. 

Емоциите са свързани с хомеостазата, с основните животоподдържащи процеси и 
са насочени към запазване на интегритета, чиято загуба е предвестник на смъртта или 
действителна смърт за организма. 

Сергей Рубинщайн 212 характеризира емоциите чрез техните основни признаци. 
Първо, емоциите отразяват състоянието на субекта и неговото отношение към обекта. 
Второ, емоциите обикновено се отличават с полюсност (удоволствие – неудоволствие, 
радост – тъга). Полюсите често образуват сложно противоречиво единство, което се 
изразява в амбивалентност (двойственост, едновременна валидност на две 
                                                 
210 Дамазио (Antonio Damasio, 1944) е американски учен от португалски произход, професор по 
неврология. 
211 D a m a s i o, A. A Second Chance for Emotion. // Lane, R., L. Nadel (eds.) Cognitive Neuroscience of 
Emotion. Oxford University Press, Inc., 2000. p. 16. 
212 Рубинщайн (Сергей Рубинштейн, 1889 – 1960) е руски психолог, формулирал принципа за единството 
на съзнанието и дейността. 
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противоположности). Основна характеристика на емоциите е интензивността на 
протичане на процеса, която е резултат от отношението към обекта (радостта може да 
бъде тиха, възторжена и пр.). Емоциите се дължат на сложни връзки между събития и 
ситуации (съответстващи или несъответстващи на потребностите на индивида) и 
вътрешни за организма процеси, от които зависи оцеляването му. 

Съотношението между външната и вътрешната среда е опосредствано от 
когнитивни феномени (оценяване, прогнозиране на резултатите от събитията). 
Емоцията получава положителна или отрицателна оценка според това, доколко 
удовлетворява актуалната потребност на индивида, тъй като отразява активната страна 
на потребността. 

Според Рубинщайн емоцията обуславя динамичните аспекти на дейността. 
Емоционалният процес оказва влияние върху психичната дейност, следователно той 
може да повиши ефективността на дейността или да я дезорганизира. Влиянието зависи 
от интензивността на процеса. Оптималната интензивност обикновено дава 
положителен ефект, отвъд нея обаче емоционалната възбуда въздейства отрицателно 
върху дейността. Продуктите на дейността на свой ред обуславят емоциите. 213 

 
Функции 

Емоциите предизвикват промяна в състоянието на нервната система в отговор на 
въздействието на външни или вътрешни стимули, която засяга целия организъм. Клаус 
Шерер 214 изследва връзките между функциите на емоциите, процесите, които протичат 
в отговорните за тях части на нервната система и съответстващите компоненти на 
емоционалния процес (таблица 2.1.1.). 

 
Емоция – функции Процеси и отговорни 

подсистеми 
Компоненти на 

емоционалния процес 
Оценяване на обекти 
или събития 

Информационни процеси 
(централна нервна система) 

Когнитивен (оценка) 

Регулация на 
системата 

Поддръжка (централна нервна 
система, невроендокринна 
система, автономна нервна 
система) 

Неврофизиологичен 
(телесни симптоми) 

Подготовка и 
насоченост на 
действието 

Изпълнение (централна нервна 
система) 

Мотивационен (намерение 
за действие) 

Връзка между 
реакцията и 
поведенческото 
намерение 

Действие (соматична нервна 
система) 

Двигателно-експресивен 
(лицева и вокална 
експресия) 

Проследяване на 
вътрешното състояние 
и взаимодействието 
организъм – среда  

Наблюдение (централна нервна 
система) 

Субективно преживяване 
(изпитване на емоция) 

Таблица 2.1.1. Връзки между дяловете на нервната система и функциите и компонентите на 
емоциите по Шерер 215 

                                                 
213 Р у б и н ш т е й н, С. Основы общей психологии. Т. 2. Москва, Педагогика, 1989. с. 140 – 143; 149 – 
155. 
214 S c h e r e r, K. What are Emotions? And how they can be measured? // Social Science Information. SAGE 
Publications, 2005, Vol. 44 (4), pp. 695 – 729. 
215 S c h e r e r, K. What are … p. 698. 
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Според Шерер за емоция може да се говори само тогава, когато подсистемите 
съгласуват дейността си с цел адаптивна реакция на събитие, което е важно за 
благополучието на организма. 

 
Теории 

Специалистите в областта на психологията на емоциите отбелязват, че 
съвременната наука като цяло е в дълг към афективната сфера, а съществуващите 
знания за нейните феномени съставят по-скоро интерпретационни модели, отколкото 
теории. През ХХ век основният интерес на изследователите е насочен към развитието 
на теориите за личността, а от средата на века – към когнитивната сфера. Едва през 
последните десетилетия значението на емоциите привлича отново вниманието и 
започват изследвания, предимно в областта на физиологията на емоционалната реакция 
и нейната експресия. 

Литовският психолог Витис Вилюнас обобщава теоретичните виждания за 
емоциите. Според него в широк смисъл емоциите се дължат на устойчиви условия на 
съществуването, например субективното значение на дадено въздействие или предмет 
за индивида, както и на актуализирали се потребности (сигнална функция). В тесен 
смисъл емоциите се разглеждат като реакция на специфични условия (например 
фрустриране на потребности, невъзможност за адекватно поведение, конфликтни 
ситуации, непредвидено развитие на събития). 

Според Вилюнас опитите да се обхванат емоциите в общ принцип водят 
единствено до разбирането за двойната им обусловеност: от една страна – от 
потребностите (мотивацията), от друга страна – от особеностите на въздействията 
върху индивида (ситуациите). 216 

Ранни теории 
Психологичен опит за описание на механизма на формиране на емоционалната 

реакция е извършен през 1884 г. от Уилям Джеймс в статията „Какво е емоцията?”. 
Когато даден стимул въздества на сетивните органи, той предизвиква изменение в 

съответстващ мозъчен коров център, където поражда идея за природата на дразнителя. 
Нервният импулс протича по нервните пътища, като изменя състоянието на мускулите, 
кожата и вътрешните органи; тези изменения, възприети като оригинален стимул в 
съответна зона на мозъчната кора, се трансформират в емоционален отговор. 217  

До същите идеи по свой път достига датският учен Карл Ланге. Така се появява 
обща концепция, наречена периферна теория за емоциите на Джеймс-Ланге. Според 
нея стимулът предизвиква периферна реакция, физиологични изменения, които след 
обработка в мозъчната кора се преживяват като емоция. 

Критичен отговор на периферната теория е теорията на Кенън-Бард. 218 В 
резултат от изследвания на животни двамата учени стигат до заключението, че 
емоционалната експресия е резултат от стимулирането на гръбначния таламус, но 
водещата роля е на центрове в мозъка. Според тях физиологичната реакция е следствие, 
а не причина. Например, въпреки изключването на всички физиологични прояви 
(хирургично прекъсване на нервните пътища между вътрешните органи и кората на 
главния мозък), субективното преживяване се запазва. Освен това физиологичните 
                                                 
216 В и л ю н а с, В. Основные проблемы психологической теории эмоций. // Вилюнас, В., Ю. 
Гиппенрейтер (ред.) Психология эмоций. Тексты. Москва, Издательство Московсого университета, 1984. 
с. 6 – 19. 
217 J a m e s, W. What is an Emotion? // http://psychclassics.yorku.ca/James/emotion.htm 
218 Кенън (Walter Cannon, 1871 – 1945) е американски учен, известен с изследванията на хомеостазата; 
Бард (Philip Bard, 1898 – 1977) е докторант на Кенън, с когото разработват теоретичен модел на 
емоциите. 
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изменения, които настъпват, са много сходни и не се влияят от модалността на 
емоцията. Те се разгръщат бавно, докато емоционалната реакция е бърза. Следователно 
емоцията предхожда физиологичната реакция на организма. 

Зигмунд Фройд описва появата на афектите в духа на психоаналитичната 
теория. Даден перцептивен образ може да предизвика несъзнаван процес, който е 
причина за мобилизация на инстинктивната енергия. Ако тя не може да намери 
приложение във външната активност на индивида, търси други канали за разреждане. 
Такава активност представляват емоционалната експресия и емоционалното 
преживяване. Фройд се интересува основно от емоциите, които са резултат от 
конфликтни влечения. Той разглежда три аспекта на емоционалния процес: зареждане, 
нагнетяване на вътрешнопсихична енергия; разреждане, спонтанно изразяване на 
енергията (например в сънищата); познание (усещане, възприятие) за преживяването на 
емоция. Според Фройд психичната енергия на неизразените емоции остава дотогава, 
докато намери начин да се изрази спонтанно. 219 

Психоеволюционна теория 
Началото на еволюционната перспектива е заложено в книгата на Чарлз Дарвин 

„Изразяване на емоциите у човека и животните”. Съвременният изследовател Робърт 
Плутчик 220 също разглежда емоциите като средство за адаптация, което има важно 
значение за оцеляването на всички еволюционни нива. Той определя емоцията като 
комплексна соматична реакция, неразделно свързана с адаптивен биологичен процес, 
общ за всички живи организми. Емоциите варират във формите на експресия при 
различните видове, но при всички играят ключова роля в оцеляването. Въпреки 
различните форми на експресия съществуват общи елементи (модели), които се 
наричат първични емоции (basic emotions). Според него първичните емоции са 
ограничени във времето и се инициират от външен стимул. На всяка емоция 
съответства определен физиологичен и експресивно-поведенчески комплекс. 

В теорията на Плутчик първичните емоции отговарят на следните условия: 221 
1. Имат връзка с основните адаптивни процеси. 
2. Съществуват под някаква форма във всички еволюционни нива. 
3. Не са реализация на дейността на отделни части от нервната система или 

тялото. 
4. По дефиниция не зависят от самонаблюденията. 
5. Дефинират се чрез поведенчески термини (стимул – реакция). 
Списък на основни видове адаптивно поведение и съответните първични емоции 

е представен в таблица 2.1.2. 
 

Адаптивно поведение Първична 
емоция 

Защита Поведение в отговор на болка или заплаха за 
унищожаване на организма 

Страх 

Разрушаване Поведение, целящо премахването на 
препятствие пред удовлетворяването на 
важни потребности 

Гняв 

Възпроизвеждане Поведение, свързано със сексуалната 
активност 

Радост 

                                                 
219 R a p a p o r t, D. On the psychoanalytic theory of motivation. // Jones, M. R. (ed.) Nebraska Symposium on 
Motivation. Lincoln, NE.: University of Nebraska Press, 1960. pp. 173 – 257. 
220 Плутчик (Robert Plutchik, 1927 – 2006) е професор по медицина и доктор по психология, автор на 
психоеволюционната теория за емоциите. 
221 P l u t c h i k, R. The Emotions. University press of America, Inc., 1991. p. 56. 
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Раздяла Поведение, което е отговор на загуба на 
ценност 

Тъга 

Свързване Приемане на стимул Доверие 
Отхвърляне Премахване на нещо, което е било прието, но 

след това оценено като вредно 
Отвращение 

Изследване Поведение, насочено към опознаване на 
средата 

Очакване 

Ориентиране Бърз отговор на нов стимул, преди да бъде 
класифициран като полезен или вреден 

Изненада 

Таблица 2.1.2. Основни видове адаптивно поведение и съответни първични емоции по Плутчик. 
 
Комбинациите от първични емоции образуват първични, вторични и третични 

диади. Например гнeвът, смесен с радост, поражда гордост; радостта и изненадата са 
конструкти на възхищението; тъгата и гневът – на завистта. 222 

На тази основа Плутчик изгражда триизмерен модел на емоциите, който е опит да 
бъдат обхванати многобройните и разнообразни емоционални преживявания на човека. 

Когнитивни теории 
Стенли Шахтър 223 провежда серия от експерименти, с които установява връзката 

между физиологичното активиране на организма и оценката на ситуацията. Затова 
неговата теория получава названието когнитивно-физиологична или двуфакторна 
теория. 

Според Шахтър емоционалното преживяване е резултат от два фактора: 
физиологична възбуда (arousal) 224 и когнитивна оценка на ситуацията (appraisal). 
Дифузната физиологична възбуда на организма може да определи интензивността на 
емоционалното състояние, но не и неговата модалност. Когнитивната оценка определя 
коя емоция да бъде (евентуално) преживяна. 

Възбудата и оценката са необходими условия за появата на емоция. Ако и двете 
липсват, емоция не се преживява. Съвпадението на проявата на двата фактора също не 
е достатъчно за преживяването на емоция. Например човек не би изпитал страх 
непременно в резултат от едновременната физиологична възбуда на организма и 
разбирането за съществуваща опасност. За да настъпи емоционална реакция, е 
необходимо да бъде направена връзката между двата компонента, т.е. физиологичната 
възбуда да получи когнитивен етикет. 

Следователно емоцията е резултат от физиологичната възбуда на организма и две 
когнитивни оценки: първата характеризира ситуацията като емоциогенна, а втората 
слага когнитивен етикет на физиологичната възбуда. 225 

Обичайните емоции от ежедневието на човека са свързани с въздействието на 
когнитивни или ситуационни фактори, които задействат физиологичните процеси на 
активиране на организма, а стимулът обикновено получава когнитивен етикет. 
Процесът на пораждането на емоции в такива случаи е представен във фигура 2.1.1. 

 

                                                 
222 P l u t c h i k, R. The Emotions … p. 117 – 118. 
223 Шахтър (Stanley Schachter, 1922 – 1997) е американски психолог от еврейски произход, който 
изследва влиянието на емоциите върху храненето. 
224 Понятието arousal в превод от английски означава будене от сън, състояние на повишена активност, 
възбуда, промяна на състоянието. 
225 R e i s e n z e i n, R. The Schachter Theory of Emotion: Two Decades Later. // Psychological Bulletin, 1983, 
Vol. 94 (2), pp. 239 – 264. 
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Фигура 2.1.1. Процес на пораждане на емоция (По Райзенцайн) 226 
 

Приписването 227 е субективно значим компонент за преживяването на емоция. 
Дори обичайните емоции обаче могат да настъпят остро и да бъдат в значителна степен 
несъзнавани, така че индивидът да има достъп само до резултата – преживяването на 
емоция. 

Вторият начин на задействане на емоциите (фигура 2.1.2.) започва с когнитивен 
дефицит – липсата на обяснение за физиологичната възбуда на организма, особено 
когато тя е внезапна и твърде интензивна, например при остър пристъп на болест, 
странични ефекти на лекарства, лишаване от сън, хормонален дисбаланс и други.  
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Фигура 2.1.2. Процес на пораждане на емоция в случаите на неясна причина за физиологичната 

възбуда (По Райзенцайн) 228 
 

В тези случаи се задейства автоматичното търсене на причинителя на 
физиологичната възбуда. Процесът приключва веднага щом бъде намерено 
удовлетворяващо обяснение, а ако то не бъде намерено, автоматизмът отстъпва на 
съзнателното му търсене. 

В когнитивно-мотивационно-релационната теория за емоциите на Ричард 
Лазаръс 229 водещата идея е, че емоцията не може да се прояви без когнитивно 
посредничество. Всяка емоция възниква на различен фон, на който протича 
                                                 
226 R e i s e n z e i n, R. The Schachter … p. 241. 
227 Приписване (от англ. attribution). В психологичната литература се използва също непреведеният 
вариант атрибуция. Въвеждането на понятието в науката е свързано със социалното взаимодействие. 
228 R e i s e n z e i n, R. The Schachter … p. 242. 
229 Лазаръс (Richard Lazarus, 1922 – 2002) е американски психолог, който изследва психологичната 
природа на стреса и емоциите.  
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взаимодействието между индивида и средата. Според Лазаръс емоционалната реакция, 
независимо от съдържанието си, е функция от познание или оценка. Емоционалният 
отговор е по същество синдром, включващ три групи симптоми: субективно 
преживяване, физиологична промяна и двигателна реакция. 

Субективното преживяване е свързано с усещането за вреда или полза в 
конкретното взаимодействие между индивида и средата, което Лазаръс нарича 
релационно значение (relational meaning). То е посредник между когнитивните и 
мотивационните процеси, тъй като оценката представлява определяне на значимостта 
на случващото се за благополучието на индивида. Например отговорността е ключов 
оценъчен компонент на гнева. Гневният човек локализира отговорността върху външен 
носител – някой, който умишлено причинява щета на благополучието му. Без такова 
релационно значение човек не би изпитал гняв (таблица 2.1.3.). 

 
Емоция Релационно значение 

Гняв Унижаваща постъпка срещу индивида 
Тревога Среща с неопределена заплаха за съществуването  
Страх Непосредствена реална и непреодолима физическа опасност 
Вина Нарушаване на морален императив 
Срам Слабост в отстояването на субективно значим идеал 
Тъга Преживяване на безвъзвратна загуба 
Завист Искане на нещо, което принадлежи на друг 
Ревност Негодувание срещу заплахата от загуба на обич, близост или полза 
Отвращение Близост до обект или идея, които са субективно неприемливи 
Щастие Напредък в реализацията на значима цел 
Гордост Укрепване на идентичността чрез напредък в усилията към ценно 

постижение (лично или на някого, с когото съществува обща 
идентичност) 

Облекчение Състояние на съгласуваност на целите, което се изменя от лошо към 
добро или препятствие, което отпада 

Надежда Страх от нещо лошо, съпроводен с очакване за добро развитие 
Любов Желание за привързаност и обич или съзнание за принадлежност 
Състрадание Желание за оказване на помощ, разбиране на някого, който изпитва 

мъка или болка 
Таблица 2.1.3. Основни емоции и релационни значения в теорията на Лазаръс. 230 

 
Физиологичната промяна се предизвиква от импулс за действие, който определя 

конкретната емоция и се отразява на мобилизацията за действие. Качеството и 
интензивността на емоцията, както и импулсът за действие зависят от когнитивната 
оценка на значимостта на случващото се за благополучието на индивида. 231 

Теория за диференциалните емоции 
Авторът на теорията Карол Изард приема, че основната мотивационна енергия, 

осигуряваща насока на човешкото поведение, се дължи именно на емоциите. Обект на 
изследване са отделните емоции, разглеждани като самостоятелен преживелищно-
мотивационен процес. Той формулира пет основни тези, на които се основава теорията. 

                                                 
230 L a z a r u s, R. From Psychologycal Stress to the Emotions: A History of Changing Outlooks. // Annual 
Review of Psychology. 1993 (44), pp. 1 – 21.  
231 L a z a r u s, R. Cognitive and Coping Processes in Emotion. // Fifty Years of the Research and Theory of R. 
S. Lazarus. An Analysis of Historical and Perennial Issues. Lawrence Erlbaum Assotiates, Inc., 1998. pp. 70 – 
84. 
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1. Съществуват десет основни емоции (радост, тъга, гняв, отвращение, презрение, 
страх, срам, вина, учудване, интерес), които образуват основната мотивационна 
система на човешкото съществуване. 

2. Всяка основна емоция притежава уникални мотивационни функции и е 
свързана със специфична форма на преживяване. 

3. Различните емоции влияят по различен начин на когнитивната сфера и 
поведението. 

4. Емоционалните процеси взаимодействат с нагоните, хомеостазата, 
когнитивните и двигателните процеси, като им оказват специфично въздействие. 

5. От своя страна нагоните, хомеостазата, когнитивните и двигателните процеси 
влияят на протичането на емоционалния процес. 

Сложността в изучаването на емоционалната система е в съчетанието между 
основните емоции, нагоните и когнитивните процеси, което дава множество 
афективно-когнитивни структури. 

Тези структури представляват сложен феномен, в който в ролята на афективен 
компонент се проявява отделна емоция или комбинация от емоции. Когнитивният 
компонент се образува от мрежа образи, представи или символи, свързани с 
афективния компонент. 

Емоцията може да възникне в отговор на конкретен умствен образ. Честото 
сврързване между емоцията и образа води до формирането на афективно-когнитивна 
структура, в която емоцията осигурява мотивационна енергия. Афективно-
когнитивните структури понякога придобиват характер на личностна черта (например 
сложни феномени като тревога, депресия, враждебност се трансформират в съответните 
черти). 

Изард разглежда емоциите не само като основна мотивационна система на 
организма, но и като фундаментални личностни процеси, които придават смисъл и 
значение на човешкото съществуване. 232 

 
„Закони” на емоциите 

Холандският психолог Нико Фрийда изразява становището, че емоциите могат да 
бъдат изучавани и обяснявани чрез основни закони, на които се подчинява тяхното 
протичане. Въвеждането на понятието закон (law), колкото и условно да е то в случая, 
се дължи на убеждението на Фрийда, че механизмите на емоционалния процес в 
значителна степен не се поддават на съзнателен избор и контрол от страна на индивида. 

1. Закон за значението на ситуацията (the law of situational meaning): 
Емоциите възникват в отговор на значенията на дадена ситуация; различните 

емоции са отговор на различни значения. 
Законът е свързан с различните емоционални отговори на даден индивид, когато е 

подложен на въздействието на един и същ стимул от средата, но значенията на 
ситуацията са различни. 

2. Закон за субективната значимост (the law of concern): 
Емоциите са отговор на събития, които се съотнасят със субективно значими 

цели, мотиви и интереси. 
Пример за действието на закона е загрижеността, съпричастността към 

проблемите на човек, който е значим за нас. 
3. Закон за видимата реалност (the law of apparent reality): 
Емоциите са отговор на събития, оценени като реални, и тяхната 

интензивност съответства на степента, в която ги възприемаме като реални. 

                                                 
232 И з а р д, К. Психология эмоций. Санкт-Петербург, Питер, 1999. 
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Скръбта много често не се отключва автоматично от вестта за загубата на значим 
човек. Тя се появява тогава, когато индивидът започне да осъзнава нейната реалност. 

4. Закон за промяната (the law of change): 
Емоциите се дължат не толкова на наличието на дадени условия (желани или 

нежелани), колкото на актуалните или очакваните промени в условията. 
Радостта от победата на любимия отбор е по-голяма, когато силите на двата 

отбора са равни, отколкото когато другият отбор е безспорно по-слаб. 
5. Закон за привикването (the law of habituation): 
Въздействащата сила на даден стимул постепенно отслабва. 
Привикването е добре познат феномен. Например продължителното излагане на 

нехуманно отношение притъпява както страданието, така и моралните критерии за 
хуманност. 

6. Закон за сравнението (the law of comparative feeling): 
Интензивността на емоциите зависи от връзката между дадено събитие и 

еталон, с който то е сравнено. 
Злорадството като емоция е пример за действието на закона. 
7. Закон за хедонистичната асиметрия (the law of hedonic asymmetry): 
Удоволствието е винаги изложено на промяна и изчезва при продължаващо 

удовлетворяване. Болката може да се запази под въздействието на продължаващи 
неблагоприятни условия. 

Според Фрийда законът отразява тенденцията към отрицателен баланс в 
качеството на живота. Например радостта от свободата на човек, страдал от 
потисничество, не трае толкова дълго, колкото преживяната скръб, която може да се 
възобновява при неблагоприятни условия. 

8. Закон за запазване на емоционалния момент (the law of conservation of 
emotional momentum): 

Емоциогенните събития запазват силата си да предизвикват емоции за 
неопределено време, освен ако не бъдат неутрализирани чрез заличаване или 
привикване. 

Понякога е достатъчен само споменът за преживяна емоция, за да бъде 
актуализирана и преживяна отново. Заличаването може да се дължи на нов 
емоционален опит, например преживяно травматично събитие заличава емоциогенната 
сила на събитие с по-малко значение в живота на личността. 

9. Закон за приключването (the law of closure): 
Емоциите отговарят на тенденцията към приключване на процеса на вземане на 

решение за относителността на въздействието и целесъобразността на действията. 
Емоциите зависят от взетите решения и влияят на действията. Понякога е трудно 

човек да осъзнае относителността на положението си, особено в случаите на гняв или 
дълбока скръб. Фрийда определя тенденцията към приключване като запазена марка, 
отличителна черта на емоционалния отговор, много по-характерна от автоматичната 
физиологична реакция на организма или лицевата експресия. 

В този смисъл емоциите играят ролята на клапан, през който регулаторът, 
отговарящ за реализирането на главните цели, изпуска излишната пара. 

10. Закон за съобразяването с последствията (the law of care of consequence): 
Всеки емоционален импулс предизвиква вторичен импулс, който модифицира 

първия съобразно с възможните последствия. 
Главният ефект от закона е сдържан отговор. Самият контрол е по същество 

емоционален отговор – замръзването, вцепеняването е на практика неговата експресия. 
11. Закон за минималния товар (the law of the lightest load): 
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Когато ситуацията може да бъде видяна по алтернативни начини, съществува 
тенденция към избор на тази алтернатива, която минимизира отрицателния 
емоционален товар. 

Под отрицателен емоционален товар се разбира степента, в която дадената 
ситуация е оценена като болезнена или трудна за понасяне. Човек използва различни 
стратегии за целта (например поддържа илюзорни надежди, отрича очевидното и пр.). 

12. Закон за максималната полза (the law of the greatest gain): 
Когато ситуацията може да бъде видяна по алтернативни начини, съществува 

тенденция към избор на тази алтернатива, от която може да се извлече максимална 
емоционална полза. 

Емоциите носят ползи, например страхът предпазва от изразходване на усилия, 
плачът често предизвиква симпатии или съжаление у околните. 

Някои от формулираните от Фрийда закони 233 са доказани емпирично, но като 
цяло авторът посочва, че това е една от областите, в които психологията на емоциите 
предстои да се развива.  

 
Регулиране на емоциите (emotion regulation) 

Интензивните емоционални реакции оказват съществено влияние на 
когнитивните процеси и поведението (дейността). Емоциите, които благоприятстват 
дейността, се наричат стенични, а тези, които потискат активността и са 
неблагоприятни за дейността се наричат астенични. 

Те имат качествата на императив – когато изпитва силна емоция, човек понякога 
не е в състояние да съсредодочи вниманието си върху текущи дейности, движенията му 
могат да станат некоординирани, хаотични от гледната точка на изискванията на 
дейността. Емоциите са неразделна част от живота, но изявата им невинаги е желана, 
отчасти заради особеностите на културната среда и възпитанието, последствията във 
взаимоотношенията, както и заради спецификата на дейностите, които човек извършва. 
Тази сложност налага съсредоточаване на вниманието на специалистите в областта 
върху стратегиите, чрез които индивидите регулират емоциите си. 

Регулирането на емоциите включва вътрешни и външни процеси, отговорни 
за наблюдението, оценяването и модифицирането на емоционалните реакции 
(главно на тяхната интензивност и време на протичане), чрез които индивидът 
постига целите си. 

Рос Томпсън обобщава характеристиките на процеса. 
1. Регулирането на емоциите може да включва поддържане или усилване на 

физиологичната възбуда, също както и нейното потискане. 
2. То може да включва не само научените стратегии за управление на емоциите, 

но и разнообразни външни влияния (например присъствието на друг човек). 
3. Регулирането може да засяга отделни емоции (например по-често вина, срам, 

отколкото гняв), но обикновено се отнася до интензивността и времетраенето на 
емоционалния процес. 

4. Регулирането може да бъде разглеждано функционално, в смисъл на регулатор 
на целите в конкретната ситуация. Целите могат да бъдат различни, да се променят. 234 

Джеймс Грос представя процесен модел, в който се открояват пет основни 
стратегии за регулиране на емоциите. 235 
                                                 
233 F r i j d a, N. The Laws of Emotion. // American Psychologist, 1988, Vol. 43 (5), pp. 349 – 358. 
234 T h o m p s o n, R. Emotion Regulation: A Theme in Search of Definition. // Monographs of the Society for 
Research in Child Development, 1994, Vol. 59 (2/3). pp. 27 – 29. 
235 G r o s s, J. Emotion Regulation. // Lewis, M., J. Haviland-Jones, L. Barrett. (eds.) Handbook of Emotions. 
Chapter 31. The Guilford Press, 2008. 
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1. Избор на ситуация (situation selection) 
Често усетът за движението на емоциите ни за определен период (примерно през 

деня) подсказва да направим промяна чрез избор на ситуация, включващ множество 
решения, които отчитат последствията от нашите действия или емоции (например 
избягване на нежелани срещи, промяна на темата на разговор и пр.). 

2. Промяна на ситуацията (situation modification) 
Промяната се отнася до външната среда, например физическото обкръжение. 

Според Грос е трудно да се направи разлика между избора и промяната на ситуацията, 
къй като промяната на ситуацията всъщност води до избор на нова ситуация. 

3. Пренасочване на вниманието (attention deployment) 
Пренасочването на вниманието е вътрешен вариант на избор на ситуация. 

Обикновено се прилага, когато външната среда не може да бъде променена. Форми на 
пренасочване на вниманието са разсейването, размишляването. 

4. Когнитивна промяна (cognitive change) 
Отнася се за когнитивните оценки, свързани с емоционалната реакция. Може да 

се изразява в промяна на начина на мислене за дадената ситуация или за способността 
ни да се справим с проблемите. 

5. Балансиране на емоционалния отговор (responce modulation) 
Значението на експресивната емоционална реакция се разглежда по два начина. 
1. Външното изразяване на емоцията служи за естествен клапан, през който 

емоционалната енергия се изразходва. Следователно нейното потискане ще доведе до 
търсене на друг клапан, това може да е например акцентиране върху психологичното 
значение на ситуацията.  

2. Емоционалната експресия служи за консолидиране на емоционалния отговор. 
Следователно нейното потискане ще доведе до бързо намаляване на силата на самата 
емоция, дори до нейното затихване. 

Със сигурност значение за балансирането на емоционалния отговор имат 
особеностите на характера, темпераментът, личностните черти, опитът, семейната 
среда, ценностите, убежденията, културната среда и други фактори. Робърт Плутчик 
счита, че постоянното блокиране на адекватните двигателни реакции в отговор на 
конфликтни или фрустриращи ситуации предизвиква хронично напрежение в 
мускулите, което е показател за лоша адаптация. 

 
*** 

Връзката между мотивацията и регулирането на емоциите и значението им за 
цялостното функциониране на личността са представени в следващата тема. 
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Ψ лаборатория – емоции 
 

• Изследване на емоциите 
Американският психолог Пол Екман специализира върху лицевата експресия на 

емоциите. 236 
В опитите да бъде доказано, че лицевата експресия на емоциите е надкултурно 

явление, през 1967 г. Екман и негови колеги провеждат изследване сред жителите на 
Папуа Нова Гвинея – племето Южен Фор (South Fore). Изборът се основава на 
хипотезата, че универсалността на лицевата експресия на емоциите предполага 
изследваните лица да не са били в контакт със западната култура – да не познават 
езика, да не са гледали филми, да не са се срещали с нейни представители и прочее.  

Племето Южен Фор се състояло от 11000 души, от които участие в изследването 
взели 189 възрастни и 130 деца. За сравнение с техните резултати били избрани 23 
възрастни, които са посещавали мисионерски училища. 

Методът на изследването включвал показване на три снимки с различни лицеви 
изражения и прочитането на кратък емоционално наситен епизод (например за гнева: 
той/тя е сърдит/а и иска да се бие). В изследването на децата бил приложен същият 
метод, но им били показвани две снимки. 

Снимките били избрани след предварително изследване на участници, 
представители на източните и западните култури. Всяка снимка трябвало да отговаря 
на условието лицевата експресия да бъде успешно идентифицирана в поне 70% от 
случаите. В резултат за изследването в Нова Гвинея били подбрани 40 снимки на 
различни хора (възрастни и деца от двата пола), само представители на западните 
култури.  

Резултатите от изследването са представени в таблица 2.1.4. 
 

Процент правилни отговори 237 
Лицева експресия на основна емоция Възрастни Деца 

Щастие 92,3 92,8 
Гняв 85,3 85,3 

Отвращение 83 86,5 
Страх 80 93,3 
Тъга 79 81,5 

Учудване 68 98,3 
Таблица 2.1.4. Разпознаване на лицева експресия от представители на друга култура 238 

 
По-високите проценти верни отговори на децата се обясняват с факта, че те 

избирали между две лицеви изражения, докато възрастните – между три. 
Съпоставката с резултатите на групата участници, които били посещавали 

мисионерски училища, не показала съществени различия. Този факт, както и 
статистическата значимост на всички получени резултати позволяват на Екман и 

                                                 
236 E k m a n, P. Facial Expressions.// Dalgleish, T., M. Power (eds.) Handbook of Cognition and Emotion. 
Chapter 16. John Wiley & Sons Ltd., 1999. pp. 301 – 320. 
237 Броят на изследваните лица е различен за всяка от основните емоции. В таблицата са представени 
само резултатите в проценти. 
238 E k m a n, P., Friesen, W. Constants across cultures in the face and emotion.// Journal of Personality and 
Social Psychology. 1971 (17). pp. 124 – 129. 
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колегите му да направят извода, че лицевата експресия на основните емоции е 
универсална при хората и не се влияе съществено от културната среда. 

Резултатът от изследването е значим и по отношение на научния спор за броя на 
основните емоции, който варира от 6 до 15 в различните модели. 

• Екман и сътрудниците му разработват компютърна програма за трениране на 
разпознаването на лицевите експресии на основните емоции. 239 

Той подчертава, че дори трудно доловимите изражения са важни за общуването. 
Списъкът на значенията им е доказателство, че проблем все пак има и той се състои в 
това, че израженията не носят информация за причината и могат да бъдат 
интерпретирани погрешно. 

Слабо изражение • Начало на емоцията 
• Слаба емоция 
• Емоция, интензивността на която е намалена 
• Неуспешен опит за скриване на емоцията 

Частично изражение • Слаба емоция 
• Емоция, интензивността на която е намалена 
• Неуспешен опит за скриване на емоцията 

Микроизражение • Съзнателно потискане на емоцията 
• Несъзнателно потискане на емоцията 

Според учения много по-точна информация можем да получим, ако имаме 
възможност да наблюдаваме цялото тяло. 

Има ли значение дали познаваме човек, ако искаме да преценим искреността му 
по време на разговор? 

• Индивидуалните различия в преживяването на емоции са очевидни. Можем да 
ги онагледим чрез гаусовата крива на нормалното разпределение (фигура 1.6.1.). 
Прекомерната емоционална реактивност, както и липсата на емоционална реактивност 
могат да бъде симптом за непълноценно функциониране на личността. Бързата и честа 
смяна на емоциите се интерпретира като емоционална лабилност; липсата на адекватна 
емоционална реакция в ситуациите – като емоционална ригидност. И в двата случая 
това оказва вредно влияние на качеството на живота – както по отношение на 
социалните контакти, така и в дейността. 

Изискването към личностите, които извършват летателна дейност, е за 
емоционална стабилност (emotional stability). Формулирайте дефиниция на понятието, 
като имате предвид собствения опит в общуването с различни хора. 

• През последните години с напредъка на технологиите общуването се променя 
значително. В непрякото общуване по интернет например се използват емотикони. На 
какво се дължи този феномен? 

 
 

 
 

В книгата на Карол Изард са представени разбиранията на автора за същността на 
афектите и теорията му за диференциалните емоции. 

Робърт Плутчик разглежда биологичната база на емоциите и формулира 
основните емоции в книгата си. 

Статиите на Ричард Лазаръс са част от голямата научна дискусия с Робърт Зайонц 
за когнициите и емоциите. 

                                                 
239 http://www.paulekman.com 
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2.2. МОТИВАЦИЯ 
 

Мотивацията е съвкупност от вътрешни стимули, които водят до 
провокиране, упорство, осигуряване на енергия и насока на поведението. 240 

 
Мотивацията отговаря на съдържателните въпроси относно човешкото поведение. 

Тя е функция от потребностите на индивида и е свързана с неговата психична нагласа и 
стремежа към удовлетворяването на актуалните потребности. 

Резултат от мотивацията е целенасоченото поведение, от което могат да се правят 
изводи за подбудите, тъй като мотивацията е пряко свързана с избора на поведение, 
както и с целите и наградите, получавани за извършените дейности. 

Градивна единица на мотивацията са мотивите, 241 които генерират психична 
енергия, независимо дали са скрити или съзнавани. Карол Изард отрежда място на 
мотивацията в афективната сфера, като приема, че основната мотивационна енергия, 
осигуряваща насока на човешкото поведение, се дължи на емоциите (2.1.). 242 

 
Теории за мотивацията 

Интересът към мотивацията нараства с индустриализацията на обществото и 
необходимостта от повишаване на производителността на труда. 

Теориите за мотивацията се групират според разбирането за същността на 
феномена: в първата група са теориите за мотивацията като съдържание, във втората 
група са теориите, които изследват мотивацията като процес. 

Мотивацията като съдържание 
Теорията на Ейбрахам Маслоу 243 за йерархията на потребностите е 

основополагаща съдържателна теория, публикувана през 1943 г. 244 
Маслоу определя методологичната основа на теорията си като холистично-

динамична. „...мотивацията е постоянна, неспирна, променлива и сложна и е 
общовалидна характеристика на практически всяко състояние на организма.” 245 Той 
приема, че човешкото същество не престава да изпитва потребности, които са в 
отношение на йерархия или доминантност помежду си. 

Йерархия на основните потребности 
Потребностите според Маслоу са физиологични нагони (physiological drives), 

отговорни за поддържане на хомеостазата, която представлява автоматични усилия на 
тялото да осигурява постоянно, нормално състояние на кръвообращението. Това се 
отнася за водното съдържание в кръвта, съдържанието на соли, захар, протеини, 
мазнини, калций, кислород, на постоянно водородно-йонно равнище и постоянна 
температура на кръвта. 246 

Физиологичните потребности са най-силни от всички, тъй като голяма част от 
тях са непосредствено свързани с хомеостазата. Ако другите потребности остават 

                                                 
240 К о р с и н и, Р. (ред.) Енциклопедия психология. С., Наука и изкуство, 1998. с. 662. 
241 Мотив (лат. motus, производно от глагола movere – движа се) – подбуда, причина, подтик за 
действие. 
242 И з а р д, К. Психология эмоций. Санкт-Петербург, Питер, 1999. 
243 Маслоу (Abraham Maslow, 1908 – 1970) е американски психолог, представител на хуманистичната 
парадигма. 
244 M a s l o w, A. A Theory of Human Motivation. // http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm.  
245 М а с л о у, Е. Мотивация и личност. С., Кибеа, 2001. с. 68. 
246 М а с л о у, Е. Мотивация ... с. 81. 
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незадоволени, организмът е доминиран от физиологичните. Маслоу не предлага 
списък, но по подразбиране включва потребностите от въздух, вода, храна, сън, 
отделяне и половото влечение. 

Задоволяването на потребностите според него се превръща в също толкова 
значимо явление, колкото и лишаването, защото освобождава организма от 
доминирането на физиологичните потребности, като по този начин позволява 
възникването на други, тъй като единствено незадоволените потребности организират 
поведението. 

Потребностите от сигурност са: „безопасност, стабилност, зависимост, закрила, 
отсъствие на страх, тревога и хаос; потребност от структура, ред, закон и ограничения; 
от сила у покровителя”. 247 Индивидите реагират на опасността с регресия от по-високи 
равнища към равнището на потребностите от сигурност и се подготвят за защита. По-
широките аспекти на потребността могат да се открият в предпочитанията към 
известните пред неизвестните, познатите пред непознатите неща. 

Потребностите от принадлежност и любов съставят третото ниво в 
йерархичната структура на мотивацията. Те включват даването и получаването на обич. 
Ако не са удовлетворени, човек изпитва болка от самотата и отхвърлянето и се стреми 
да намери приятели, семейство или група, към които да принадлежи. 

Потребностите от оценка са четвърто ниво в йерархията. Всички имаме 
потребност от стабилна и висока оценка и самооценка, от уважение и чувство за 
собствено достойнство; от репутация и престиж, внимание и признание. 
Неудовлетворяването им води до чувство за непълноценност и слабост. 

Потребността от самоактуализация е най-високото ниво в йерархията и 
включва желанието на хората за самоосъществяване, за реализиране на потенциала си, 
т.е. човек да разгърне всички свои заложби. 

Динамиката на основните потребности се характеризира с преходи от по-ниско 
към по-високо ниво, когато потребността в ниското ниво е задоволена в достатъчна 
степен, и с преходи от по-високо към по-ниско ниво, ако потребността в по-ниското 
ниво не е достатъчно задоволена. 

Доминантни са потребностите от ниските нива, колкото по-високо е нивото, 
толкова по-малко императивна е потребността. Човек може да живее, без да се 
самоактуализира, но не може да оцелее, ако не задоволява физиологичните си 
потребности. Неудовлетворяването на висшите потребности за дълго време води до 
тяхното постепенно стихване и изчезване. Задоволяването на потребностите от 
високите нива води до пълноценен живот, здраве, биологична ефективност. Когато са 
удовлетворени потребностите на повече от едно ниво, хората са склонни да оценяват 
като по-значими достигнатите високи нива на потребностите си. 

Маслоу отчита изключителното значение на задоволяването на потребностите. 
Той твърди, че хора, при които определена потребност е била задоволявана в миналото, 
са добре подготвени да се справят с лишаване от нейното задоволяване в бъдещето. 
Тези, които са били лишавани в миналото, приписват много по-голямо значение на 
текущото задоволяване на потребността от тези, които не са били лишавани. 
Задоволяването на потребностите от ниските нива води до възникването на тези от 
високите нива, които са в голяма степен социално значими. 

Фредерик Херцбърг 248 е автор на двуфакторната теория за мотивацията за труд. 
Той за разлика от Маслоу счита, че не всички потребности са мотиватори.  

                                                 
247 М а с л о у, Е. Мотивация … с. 84. 
248 Херцбърг (Frederick Herzberg, 1923 – 2000) е американски психолог, който оказва влияние на 
управлението на бизнеса с изследванията си върху мотивацията на персонала. 
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Първата група фактори са наречени хигиенни, защото произхождат от 
биологичната природа на човека. Те са циклични и не могат да отпаднат (например 
заплащането). Когато не са удовлетворени, тези потребностите създават недоволство, 
неудовлетвореност, но не и силна мотивираност. Обхващат политиката и 
администрирането във фирмата, междуличностните отношения, техническия надзор, 
условията на работа, сигурността на работното място, статуса и системата за 
възнаграждения. 

Втората група фактори Херцбърг нарича мотивационни, тъй като са свързани със 
стремеж към постижения, признаване на постиженията, приемане на предизвикателства 
в работата, както и със стремеж към съвършенство, отговорност, новаторство, които са 
движещите сили, мотиваторите на личността. 249 

В теорията за придобитите потребности на Дейвид Маклеланд 250 се разглеждат 
две категории мотиви: естествени и придобити.  

Естествените мотиви се състоят от три компонента: стимул, емоционална 
възбуда и действие – реакция, която е резултат от стимула и възбудата в централната 
нервна система. Действието е насочено към удовлетворяване на тази конкретна 
потребност, която го е предизвикала. 

В групата на естествените мотиви Маклеланд включва: новостта, влиянието, 
импринтинга и привързаността, постоянството. Естествените мотиви са основа на 
мотивационните диспозиции. Например естественият мотив глад се трансформира в 
диспозицията особена загриженост за проблемите, свързани с храната; влиянието – в 
силен стремеж към въздействие върху средата. 

Придобитите мотиви са: мотив за постижения (ефективност), мотив за власт и 
мотив за афилиация (принадлежност). 

Мотивът за постижения се свързва със стремежа към ефективност. Личностите с 
водещ мотив за постижение преследват реалистични и сравнително високи цели, както 
и напредък в работата. Имат потребност от обратна връзка за постиженията и 
напредъка, както и потребност от чувство на удовлетворение и новаторство – известно 
предизвикателство в работата. Мотивът за постижения е социално значим, тъй като 
хората, придобили такава потребност, постигат професионални успехи. 

Маклеланд установява, че лица с водещ мотив за власт са чувствителни към 
стимули, свързани с темата за властта. Те изпитват потребност да носят отговорност и 
да влияят върху другите, да повишават професионалния статут и престижа си, при това 
имат волята да формулират организационните цели и да въздействат на другите, за да 
ги постигнат. Между средствата за удовлетворяване на тази потребност най-често се 
предпочитат: избор на професии, свързани с властови пълномощия; стремеж към 
престиж и демонстриране на символи на престижа; готовност за поемане на риск; 
агресивност; стремеж към лидерска позиция в екип. 

Личности с водещ мотив за афилиация (принадлежност, присъединяване) 
изпитват потребност от приятелски отношения и се активират от взаимодействие с 
други хора, стремят се да бъдат харесвани и приемани в социалната среда. Такива 
личности са отборни играчи. 

Маклеланд отбелязва, че връзката между силата на мотива и ефективността на 
дейността не е линейна. Слабият мотив не води до качествено изпълнение, както и 
твърде силният. Хора, които са принудени под натиск да решават сложни проблеми, 
обикновено допускат повече грешки, отколкото при други обстоятелства. 

                                                 
249 H e r z b e r g, F. One more time: How do you motivate employees? // Harvard Business Press. September-
October 1987, pp. 109 – 120. 
250 М а к к л е л а н д, Д. Мотивация человека. Санкт Петербург, Питер, 2007. 



 111 

Теорията за самоопределението (self-determination theory) според авторите 
Едуард Деси и Ричард Райън представлява макротеория за човешката мотивация, 
развитие и благополучие. 251 

Деси и Райън тръгват от тезата, че мотивацията трябва да се разглежда не като 
единно цяло, а като съвкупност от различни типове мотивация. Типът или качеството 
на мотивацията са по-значими от общия сбор при предвиждането на важни резултати 
като психологичното здраве и благополучието, ефективното представяне, креативното 
решаване на проблеми и концептуалното учене. 

Най-същественото разграничаване е между автономната мотивация и 
контролираната мотивация. 

Автономната мотивация обхваща както вътрешната, така и разновидности на 
външната мотивация, които хората са идентифицирали като активност и са 
интегрирали в ценностите на Аза. Когато са автономно мотивирани, те налагат волята 
си или оказват вътрешно подкрепление на действията си. 

За разлика от автономната, контролираната мотивация се състои само от 
външни регулатори, в които поведението е резултат от външните подкрепления – 
наградите и наказанията и от копирането на модели, за които е характерно, че 
регулацията на поведението е частично интернализирана и се подхранва от фактори 
като оценка, избягване на срама, стремеж към самоуважение. Когато хората са 
контролирани, те изпитват натиск върху мисленето, чувствата и поведението (таблица 
2.2.1.). 

И двата типа мотивация зареждат и насочват поведението и са контрастни на 
състоянието на покой или липса на мотивация. Райън и Деси посочват, че са получили 
значително количество информация от изследвания, потвърждаващи недвусмислено, че 
автономната и контролираната мотивация водят до различни резултати – автономната 
мотивация е много по-ефективна в дейности, които предполагат прилагането на 
нестандартен подход. 

 

Регулаторен 
стил 

Липса на 
мотивация 

Външна мотивация 

Вътрешна 
мотивация Външна 

регулация 

Копиране на 
външни 
модели 

(интроекция) 

Идентификация Интеграция 

Включени 
процеси 

Възприемане 
на 

обичайност 

Очевидност 
на 

външните 
награди 

или 
наказания 

1.Включеност 
на Аза 

2.Фокус на 
оценката от 

Аза или 
другите 

1.Съзнавана 
ценност на 

активността 
2.Потвърждаване 
на целите на Аза 

1.Йерархичен 
синтез на 

целите 
2.Съгласуваност 

1.Интерес 
2.Удоволствие 
3.Забавление 

4.Удовлетвореност 

Възприемане 
локализацията 

на 
причинността 

Неопределена 
безлична Външна Частично 

външна 
Частично 
вътрешна Вътрешна Вътрешна 

Таблица 2.2.1. Външната и вътрешната мотивация според Деси и Райън 252 
 

Вътрешната мотивация е дефинирана от Деси и Райън като извършване на 
дейност по-скоро заради нейното собствено удовлетворяване. Когато е вътрешно 
мотивиран, човек предприема действия заради удоволствието или 

                                                 
251 D e c i, E., R. Ryan. Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development and 
Health. // Canadian Psychology, 2008, Vol. 49, № 3, pp. 182 – 185. 
252 R y a n, R., E. Deci. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. // 
Contemporary Educational Psychology, 2000, 25, p. 61. 
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предизвикателството, свързани с тях, а не заради награди или външен натиск. 
Феноменът „вътрешна мотивация” е проучен експериментално чрез изследване на 
поведението на животни и води до откритието, че много организми действат, като 
изследват, играят и проявяват любопитство дори при липсата на подкрепления и 
награди. Тези спонтанни поведения се дължат на положителния опит, свързан с 
упражненията и разгръщането на собствения капацитет. 

При хората вътрешната мотивация също е широко разпространена и важна. Още 
от раждането си човек е активно, любознателно и игриво същество, което показва 
постоянна готовност да учи и изследва, без за това да са необходими поощрения. Тази 
естествена мотивационна тенденция е критичен елемент от когнитивното, социалното и 
физическото развитие. Чрез нея човек израства в знанията и уменията. Тя продължава 
през целия живот и влияе на представянето, настойчивостта, постиженията и 
благополучието му. 

Външната мотивация двамата автори определят като конструкт, включващ 
случаите, когато дейността се извършва за постигането на отделни резултати. 
Външната мотивация варира значително по степен на автономност. Например служител 
може да изпълни дадена от началника си задача, защото се страхува от наказание; или 
може да я изпълни, защото открива в нея средство за добро представяне и израстване в 
кариерата. И двата случая са свързани с инструменталност, но във втория степента на 
автономност е висока заради убеждението, че е направен собствен избор. 

Процесите, чрез които се преработва външната мотивация, са интернализация и 
интеграция. Интернализацията е процес на възприемане на ценност или норма. 
Интеграцията е процес, при който човек преработва ценността или нормата като свои 
собствени, така че стават неразделна част от Аза. 

В таблица 2.1.1. е представен континуум, който според Райън и Деси се основава 
на критерия автономност. Посоката на нарастване на автономността на поведението е 
от липсата на мотивация към вътрешната мотивация. 

Липсата на мотивация е състояние, в което човек няма намерение за действие, 
най-често заради липсата на причинност. 

Външната регулация включва поведения, чрез които се удовлетворява външно 
изискване или са резултат от случайна награда. 

Копирането на външни модели е поведение, което е външно контролирано, 
защото човек изпитва натиск и се стреми да избегне чувството за вина, тревожност или 
обратно – за да постигне чувството за собствена значимост, гордост. 

Идентификацията е свързана с личностното значение на поведението, когато 
човек локализира източника на мотивация в самия себе си. 

При интеграцията регулаторите на поведението се считат изцяло присъщи на Аза. 
Колкото повече са интернализирани причините за дадено действие, толкова повече то 
се интерпретира като детерминирано от Аза. 

Деси и Райън обобщават, че не е необходимо последователно да се преминава 
през всички регулаторни стилове от липса на мотивация до вътрешна мотивация, но 
човек би могъл да придобие нова поведенческа регулация на всяко ниво в този 
континуум, като това зависи от опита и ситуационните фактори. 253 

Теории за мотивацията като процес 
За разлика от теориите, които изследват съдържателната страна на мотивацията, 

теориите за мотивацията като процес търсят връзката между усилието и резултата. 

                                                 
253 R y a n, R., E. Deci. Intrinsic … pр. 54 – 67. 
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В теорията за очакванията (expectancy theory) Виктор Врум 254 формулира 
тезата, че индивидите оценяват различните стратегии на поведение и след това избират 
онова поведение, което ще доведе до последствия или награди, които са свързани с 
работата и са ценни за тях. 

Теорията за очакванията 255 включва три основни променливи: очакване, 
инструменталност и валентност, които са резултат от взаимоотношението между 
усилието, дейността и последствията, наградите (фигура 2.2.1.). 
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Фигура 2.2.1. Модел на теорията за очакването 

Очакването (expectancy) характеризира съотношението между изразходваните 
усилия и получените резултати и осъзнаването, разбирането за наличието или 
отсъствието на пряка връзка между двете. 

Инструменталността (instrumentality) е определено възнаграждение, поощрение 
в отговор на постигнатото равнище на резултата. 

Валентността (valence) характеризира очакваната привлекателност на 
възнаграждението. Валентността може да има неутрална, положителна или 
отрицателна стойност, определена от индивида в зависимост от това, дали полученият 
резултат съответства на очакването и се свързва с инструменталността. 

Врум различава валентността от ценността. Човек може да изпитва влечение към 
даден обект, но да изпита неудовлетворение от придобиването му; обратно, да се 
стреми да избегне даден обект, но да открие впоследствие, че той му носи 
удовлетворение. Валентността е очакваното удовлетворение от постигнатия резултат, 
докато ценността е полученото удовлетворение от резултата. 

Валентността може да се основава на самия резултат, но по-често е производна от 
очаквани следващи резултати, до които той води, т.е. става израз на неговата 
инструменталност.  

Врум различава резултати от първо и второ ниво. Резултатите от първо ниво са 
ориентирани към постижение. Те се отнасят до количеството постижения и тяхната 
сравнимост. Резултатите от второ ниво са ориентирани към потребностите. Те са 
следствие от резултатите от първо ниво и са свързани с високо ниво на постиженията, 
следователно водещ показател е качеството на резултатите.  

Когато личността избира между различни поведения, изборът е повлиян не само 
от прекия резултат, но също и от следващи възможни резултати. 

В теорията си Виктор Врум интерпретира мотивацията като процес, изразен в 
прехода от резултати от първо ниво към резултати от второ ниво. Комбинацията от 
валентностите и очакванията определя мотивацията за дадено поведение, наречена от 
Врум мотивационна сила.  

                                                 
254 Врум (Victor Vroom, 1932) е специалист в областта на мотивацията за работа, процесите на вземане на 
решение и лидерството. 
255 V r o o m, V. Work and motivation. New York, Wiley, 1964. 
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Мотивационната сила не зависи от резултати, които нямат валентност или се 
считат за малко вероятни, тъй като човек се научава да цени връзката между усилието и 
резултата от дейността си. 

Идеите на Врум намират продължение в модела на Едуард Лоулър и Лаймън 
Портър (фигура 2.2.2.). 
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Фигура 2.2.2. Модел на Портър-Лоулър за мотивацията 256 

 
Основните променливи в модела на Портър и Лоулър са следните: 
1. Ценността на наградата е нейната валентност – доколко привлекателен и желан 

е резултатът. 
2. Вероятност за награждаване на усилието е разбирането за наличие на връзка 

между усилието, изпълнението на задачата и наградата. 
3. Усилие е енергията, изразходвана за изпълнението на задачата. 
4. Способностите за изпълнение на специфични задачи са устойчиви 

характеристики на личността. 
5. Възприемане на изискванията на задачата е разбирането за ролята – типовете 

усилия, които личността счита за необходими при изпълнението на задачата. 
6. Работа, изпълнение на задачата – разбирането за връзка между поставените 

задачи и същността на работата. 
7. Награди (вътрешни и външни) – желани условия на работата, възприети чрез 

собствени разбирания и действията на другите. 
8. Оценка на адекватността на наградите – критерий за справедливост, който 

личността приема. 
9. Удовлетвореност – обхват на наградите, доколко те постигат или преминават 

нивото на справедливост. Неудовлетвореността се дължи на обхват на наградите, който 
не достига нивото на справедливост. 

Според Портър и Лоулър вероятността да се осъществи връзка между усилието и 
изпълнението се увеличава дотогава, докато изпълнението дава резултат в награда. 
Изпитаното удовлетворение от получена награда оказва влияние на валентността на 
бъдещите награди. 

 
 
 

                                                 
256 M i n e r, J. Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership. London, M. E. 
Sharpe, Inc., 2005. p. 99. 
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Мотивация за дейност 
Херман Хекхаузен 257 разработва разширен модел на мотивацията за дейност, 

включващ множество параметри на средата. Той счита, че мотивационният процес 
започва не от мотива, а от множество различими и производни от ситуацията 
детерминанти в посока към компоненти на междуличностните различия. 

Моделът на Хекхаузен е предназначен да обясни целенасочените действия и е 
структуриран в четири събитийни стадия на мотивационния процес: ситуация, 
действие, резултат и последствия. Основната променлива е очакването. 

Очакването ситуация – резултат означава степента на вероятност развитието на 
ситуацията да доведе до желания резултат без участието на субекта (от само себе си). 
То отразява основната условна вероятност от настъпването на бъдещо събитие. 

Очакването действие в ситуацията – резултат означава субективната вероятност 
за това, че външни променливи могат да променят изходното очакване действие – 
резултат. 

Очакването резултат – последствия означава степента на инструменталност и 
зависи от субективната привлекателност на последствията. 

Разликата между очакването действие – резултат и резултат – последствия е в 
това, че на последствията субектът не може да влияе пряко. Резултатът от действията е 
важен дотолкова, доколкото се приближава до привлекателна цел. 

Според Хекхаузен отговорите на четири въпроса са достатъчни, за да се получи 
ясна представа дали субектът ще предприеме действия в дадената ситуация. 

1. Може ли резултатът да бъде постигнат без участието на субекта, само по силата 
на развитието на ситуацията? Ако отговорът е „да”, действие няма да последва. 

2. Може ли субектът да постигне желания резултат? При отговор „не” субектът не 
предприема нищо. 

3. Важни ли са последствията от резултата за субекта? При отговор „не” субектът 
не предприема нищо. 

4. Води ли резултатът до желаните последствия? При отговор „не” субектът 
отново не предприема нищо. 

Отговор „не” на първия и „да” на втория, третия и четвъртия въпрос води до 
действия. 

 
*** 

Мотивацията е феномен, който се счита за значим фактор за успешната 
реализация на всяка човешка дейност, независимо дали мотивите са осъзнати, или не. 
Професионалната реализация на личността в повечето случаи е немислима без 
настойчиво и целенасочено поведение. Това е основателна причина мотивацията да се 
изследва с особен интерес при подбора на кандидатите за летателна дейност, да се 
проследява през целия летателен стаж, а мотивационният комплекс на личността да се 
разбира като водещ компонент в психологичното осигуряване през всички етапи в 
нейното професионално развитие. 
 

                                                 
257 Х е к х а у з е н, Х. Мотивация и деятельность. Санкт Петербург, Питер, 2003. 
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Ψ лаборатория – мотивация 
 

• Изследване на мотивацията 
Изследването на мотивацията се усложнява от природата на мотивите, част от 

които остават скрити за личността. Затова методите се подбират така, че да се 
допълват. 

Например по време на интервю с кандидат за летателна дейност разказът за 
началото на интереса към самолетите и желанието за усвояване на професия, свързана с 
тях, е желателно да се допълни от интервюиращия с конкретни въпроси, отговорите на 
които дават информация за осведомеността на кандидата по темата. 

Впечатлението от интервюто би следвало да се подкрепи с резултатите от 
обективен метод – например тест. 

За да се разкрият онази част от мотивите, които са скрити за личността, се 
прилагат различни методи, включително проективни и полупроективни. 

С полупроективен метод е проведено изследване на кандидати за оператори на 
безпилотни летателни апарати в лабораторията по авиационна психология към 
Военномедицинската академия. 258 Методът се нарича „Мултимотивна решетка” (Multi-
Motive Grid – MMG) 259 и представлява компютърна процедура, съчетаваща 
предимствата на проективните методи с психологичните личностни въпросници. 
Представянето на двусмислени образи в рисунки е заимствано от проективните 
техники, а вербалните твърдения за различните компоненти на мотивите са познати от 
въпросниците.  

 Предназначението на MMG е да изследва трите мотива – представяне, контрол и 
приемане, в две основни скали: надежда и страх, разгърнати в трите мотива изява, 
контрол, интеракция. Тестът съдържа 18 хипотетични ситуации, често срещани в 
ежедневието, графично представени чрез рисунки, както и твърдения към всяка 
ситуация, за които изследваното лице въвежда отговор по биполярна скала („да”/„не”). 
Компютърът изчислява резултатите и ги представя в достъпен вид – резултатите са 
графично онагледени и съпоставени с тези на нормиращата извадка.  

Доколкото трите мотива са активни в почти всички аспекти на човешкия живот, 
авторите на теста считат, че тяхното изследване дава важна информация за съответните 
мотивационни процеси и ги отнасят към различни сфери, като образователна, 
професионална, спортна, свободното време, както и за професионален подбор, особено 
за професии, в които мотивацията е водеща при вземане на решения в процеса на 
дейността. 

Резултатите от проведеното изследване на мотивацията при подбора на оператори 
на безпилотни летателни апарати показват, че при първото авиопсихологично 
изследване скалите за надежда са с високи стойности, скалите за страх са с ниски 
стойности. 

При второто авиопсихологично изследване, проведено година след подбора, 
резултатите доказват консолидиране на мотивацията – запазени или повишени са 
стойностите по скалите за надежда и запазени или понижени са стойностите по скалите 
за страх. 
                                                 
258 В е л и ч к о в а, Ц., Ж. Танева, Р. Карева. Психологични аспекти на подбора на кандидати за 
оператори на безпилотни летателни апарати – изследване на мотивацията. // Доклад, предназначен за 
VІІІ конференция по авиационна, морска и космическа медицина, Варна, 07 – 09 октомври 2010. 
259 S c h m a l t, H.D., Sokolowski, Langens, T. Das Multi-Motive Gitter für Anschluss, Leistung und Macht. – 
Frankfurt am Main, Swets & Zeitlinger, 2000. 
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Разликата между двете изследвания се обяснява с изясняване на позициите, 
изискванията на дейността и удовлетвореността от нея. 

• Защо свръхмотивацията не се приема за добър показател, когато се отнася за 
дългосрочна ориентация на личността? 
 
 

 
 

Книгата на Маслоу изяснява съдържателната страна на мотивацията. 
В статиите на Райън и Деси са разкрити понятията „вътрешна” и „външна” 

мотивация. 
Монографията на Хекхаузен съдържа описание на основните теории за 

мотивацията, както и на различни аспекти на процеса. 
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3. ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТРАТЕГИИ 
 

В персонологията поведенческите модели получават специфична интерпретация 
чрез различните психологични парадигми. Затрудненията при изучаването на 
поведението се дължат главно на пределно общото значение на понятието.  

Представянето на поведенческите стратегии в темата започва от 
психодинамичната парадигма, чийто бележит представител е Карен Хорни. 260  

Според Хорни при благоприятни условия енергията на човека се насочва към 
реализация на собствения потенциал. Здравият човек е в състояние да се справи с 
вътрешните си конфликти, като проявява гъвкавост, подвижност и избира поведението 
си според обстоятелствата и средата. Това става в съответствие с особеностите на 
темперамента, способностите, пристрастията, условията, в които е протекъл животът 
му, така че да даде отражение върху характера и да се прояви в черти като твърдост или 
мекушавост, доверчивост или недоверчивост, увереност или неувереност, общителност 
или затвореност, но във всички случаи човекът е насочен към развиването на 
собствените си заложби. 261 

При неблагоприятни условия, най-общо изразяващи се в неспособността на 
възрастните да дарят детето с необходимите му любов и внимание, човек развива 
базисна тревожност (basic anxiety – чувство за изолация и безпомощност в свят, който 
изглежда потенциално враждебен), която е основата на невротичния процес.  

Хорни определя невротичния процес като особена форма на развитие, крайно 
неподходяща заради разпиляването на творческата енергия. Под въздействието му 
човек чрез вътрешна принуда се отчуждава от собствената си реалност. Тогава цялата 
жизнена енергия се насочва към решаването на непосилна задача – превръщането на 
самия себе си в идеал, в абсолютното съвършенство. Невротизмът поглъща личността и 
я прави ригиден привърженик на една от трите поведенчески стратегии: ориентация 
към хората (moving toward people), срещу хората (moving against people), и встрани 
от хората (moving away from people). 

Всяка от стратегиите удовлетворява хиперболизирани невротични потребности. 
Ориентацията към хората – потребността от обич, привързаност и одобрение, 

като отговор на невротичното желание да привличат другите и да им се харесват; 
потребността от партньор, когото да обичат, като прехвърлят върху него отговорността 
за решаването на всичките си проблеми (в ролята на партньора може да бъде съпруг, 
родител, дете, както и приятел, колега). 

Комбинацията от тези невротични потребности формира сервилната личност. 
Ориентацията срещу хората – потребността от власт, способността да налагат 

волята си и да упражняват контрол над другите (докато повечето хора се стремят да 
развиват потенциала си, невротичните личности се стремят към властта заради самата 
нея); потребността от експлоатиране на другите (чрез представата за превъзходство, 
манипулация или подхранване на убеждението, че другите имат нужда да бъдат 
експлоатирани); потребността от социално признание, престиж и специално внимание; 
потребността от възхищение (да бъдат високо ценени само собствените качества); 
потребността от постижения (у невротика тя е самоцел). 

                                                 
260 Хорни (Karen Horney, 1885 – 1952) е психотерапевт неофройдист. Била е принудена да напусне 
общността на психоаналитиците заради убежденията си за значението на културната среда в развитието 
на човека. 
261 Х о р н и, К. Невроз и личностный рост: Борьба за самоосуществление.// http://www.pseudology.org/ 
Psyhology/ Horny_Lichnostny_rost/index.htm 
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В резултат от опитите за удовлетворяване на тези невротични потребности се 
изгражда агресивната личност.  

Ориентацията встрани от хората – потребността от самодостатъчност и 
независимост, съчетана с отхвърлянето на другите; потребността от съвършенство 
(докато за здравите хора тази потребност означава стремеж към благосъстояние, за 
невротика тя означава страх от провал или да изглежда слаб и раним в очите на 
другите); потребността от ограничаване на житейските практики в тесни граници, така 
че да не привлича вниманието към себе си. 

Резултатът е отделената от общността самоизолираща се личност. 
Невротичните ориентации не само не могат да решат основния проблем – 

базисната тревожност, те го подхранват чрез многобройните вътрешни конфликти, 
които личността изпитва. Ригидността е препятствието, което невротикът не е в 
състояние да преодолее. Докато здравият човек пробва различни стратегии и 
съобразява поведението си с резултатите от тях, невротичната личност се придържа 
към фиксираното поведение дори когато то е неадекватно на ситуациите. 

Според Хорни неврозата може да бъде открита и без детайлно изследване на 
личността по ригидността на реакциите и разрива между възможностите на човека и 
тяхната реализация, тъй като невротикът сам пречи на разгръщането им. 262 Реакциите 
му качествено и количествено се отличават от културния образец – например 
незначителен за останалите хора дразнител предизвиква свръхреакция у невротика. 

 
*** 

Една от аксиомите на общуването, формулирани от Пол Вацлавик и съавтори, 
гласи: поведението няма противоположност. 263 Или с други думи – няма 
неповедение, всичко е поведение. А то предполага среда и наличието на други 
индивиди, които също излъчват поведение. Това прави феномена високо социално 
значим, което изисква да бъдат представени поведенческите стратегии агресия и 
себеутвърждаване без агресия – асертивното поведение. 

 

                                                 
262 Х о р н и, К. Невротическая личность нашего времени.// http://www.pseudology.org/ 
Psyhology/Horney_Nevrotik /index.htm. 
263 В а ц л а в и к, П., Дж. Бавелас, Д. Джаксън. Прагматика на човешкото общуване. С., Наука и 
изкуство, 2005. с. 46. 
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Ψ лаборатория – поведенчески стратегии 
 

• Своя принос в разбирането на поведението внася представителят на 
бихейвиористичната парадигма Мартин Селигман, който като студент наблюдава 
експерименти с кучета, в които целта е изследване на обуславянето на страха и 
ученето. Той открива, че кучета, подлагани на неочаквани и силни удари с ток в една 
ситуация, пренасят своята безпомощност и в други ситуации, в които биха могли да 
избегнат наказанието. Откритието дава основание на Селигман да формулира феномена 
придобита безпомощност (learned helplessness), изразяващ се в придобития от 
индивида опит, че крайните резултати не зависят от неговите действия. Очакването, че 
резултатите няма да се повлияят от действията, води до значими последствия, свързани 
с мотивацията, когнитивните и емоционалните процеси. 

1. Неуправляемите събития намаляват мотивацията за търсене на алтернативни 
реакции, които биха могли да наложат контрол върху ситуацията. 

2. В резултат от липсата на контрол над началните събития настъпва затруднение 
в ориентацията на организма към реакции, които могат да повлияят на следващи 
събития. 

3. Повторен опит на преживяване на неконтролирани събития постепенно води до 
състояние на апатия и депресия. 

Селигман установява, че придобита безпомощност се проявява при две трети от 
лабораторните животни, което е доказателство за индивидуални различия. Анализ на 
причините показва, че кучетата, които не се поддават на състоянието, са имали 
травмиращ опит преди експеримента, от който са успявали да намерят изход. 264 

Явлението е изследвано при хора от Доналд Хирото. 265 Той разделя 96 студенти в 
три групи (с равен брой хора, включително по пол), две от които поставя в среда с 
високо ниво на шум. Първата група не може да контролира шума, втората група има 
възможност да намали шума. Третата група е контролна и не е изложена на шум. След 
18 серии опити изследваните са поставени при нови условия. Всички могат да 
контролират нивото на шума, като бързо преместят ръката си от едно място на друго 
при подаден светлинен сигнал. Резултатите показват, че втората и третата група се 
справят със задачата, докато представителите на първата група, които не могли да 
контролират нивото на шума в първата задача, не успяват да се справят и с втората – 
повечето от тях понасяли силния шум, без да правят опити да го намалят. Поведението 
на групата с придобита безпомощност във втория етап от експеримента значително се 
различавало от това на другите две групи. 

Хирото свързва изследването си с друго явление, открито от Джулиан Ротър – 
локализацията на контрола (locus of control). 

Понятието локализация на контрола е съставна част от теорията за социалното 
учене и означава генерализираното очакване, свързано с детерминантите на наградите 
и наказанията. Една част от хората вярват в способността да контролират събитията в 
живота си, което означава вътрешна локализация на контрола, докато друга част са 
убедени, че наградите и наказанията в живота са резултат от външни обстоятелства 
(случайност, съдба), което означава външна локализация на контрола. 

Тъй като убежденията на хората с външна локализация на контрола напомнят 
състоянието на придобита безпомощност, Хирото допуска, че те ще се държат различно 

                                                 
264 P e r v i n, L., O. John. Personality ... 
265 H i r o t o, D. S. Locus of Control and Learned Helplessness.// Journal of Experimental Psychology, 1974, 
102(2). pp. 187 – 193. 
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от хората с вътрешна локализация на контрола по време на експеримента. Описаният 
експеримент на Хирото със студентите доказва и тази хипотеза, т.е. че изследваните с 
външна локализация (независимо в коя от трите групи са били включени) действат по-
бавно от тези с вътрешна локализация на контрола. Съпоставката е извършена чрез 
сравняване на латентното време на реакция на светлинния стимул във втората задача. 

Получените резултати са доказателство за връзката между личностната 
променлива (вътрешна/ външна локализация на контрола) и поведението. 266 

• Допълнение към разбирането на поведението внася Петфакторният модел на 
личността, разработен през последните десетилетия на ХХ век от група учени, 
привърженици на теорията за чертите. 

През 1981 г. Люис Голдбърг открива удивително съвпадение в резултатите от 
свои и чужди изследвания на чертите на личността. Той предположил, че един обобщен 
модел може да бъде сведен до 5 основни фактора, които дават името Голямата 
петорка (The Big Five). 267 

Тъй като петте фактора съдържат в себе си голям брой черти, Робърт Макрий и 
Пол Коста предлагат следните обобщени терминологични названия: невротизъм 
(Neuroticism), екстраверсия (Extraversion), отвореност към нов опит (Openness), 
насоченост към другите (Agreeableness), съзнателност (Conscientiousness). 268 

След няколко работни версии Макрий и Коста конструират личностен въпросник, 
който получава названието NEO-PI-R (NEO Personality Inventory Revised). 

Невротизмът измерва емоционалната стабилност/ нестабилност, идентифицира 
следи от травматични преживявания, склонност към отвлечени идеи или страсти, 
неадекватни реакции. 

Екстраверсията измерва интензивността и обхвата на междуличностно 
взаимодействие, нивото на активност, потребността от външна стимулация, 
способността за радост от живота. 

Отвореността към нов опит измерва активността в търсенето му и признаването 
на неговата ценност, търпимостта към чуждото и необичайното, както и 
изследователския интерес към тях. 

Насочеността към другите измерва качеството на отношението към другите хора 
– от проявите на съчувствие и добронамереност до враждебността в мислите, чувствата 
и действията. 

Съзнателността измерва степента на организираност, настойчивост и 
мотивираност в целенасоченото поведение, апатия или активност в отношението към 
работата. 

Психологични изследвания с NEO-PI-R се извършват предимно на хора в зряла 
възраст. Авторите на въпросника установяват, че индивидуалните оценки на личността 
остават стабилни след 30-годишна възраст. Изследванията на хора под 30-те показват, 
че в периода на юношеството и младостта показателите по скалите „невротизъм” и 
„екстраверсия” са по-високи, а по-ниски по скалите „отвореност към нов опит” и 
„съзнателност”. Изследователите тълкуват тези показатели като белези на израстването 
и придобиването на същинска зрелост към 30-те, когато човек в повечето случаи 
възприема ролите на възрастен в професионалната дейност и в семейството, което от 
своя страна води до развитие на компетентността и социализацията. 

                                                 
266 P e r v i n, L., O. John. Personality ... 
267 G o l d b e r g, L. The Development of Markers for the Big-Five Structure.// Psychological Assessment, 
1992, Vol. 4, № 1, pp. 26 – 42. 
268 M c C r a e, R., P. Costa. Validation of the Five-Factor Model of Personality Across Instruments and 
Observers.// Journal of Personality and Social Psychology, 1987, Vol. 52, № 1, pp. 81 – 90. 
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Изследване с Голямата петорка на 114 пилоти (64 мъже и 50 жени) от 
Военновъздушните сили на САЩ показва, че резултатите на пилотите са по-ниски от 
средните за населението (потвърдени чрез изследване на контролна група студенти) по 
скалите невротизъм и отвореност към нов опит и по-високи по скалите 
екстраверсия, насоченост към другите и съзнателност. 269 

Според изследователите тези резултати са предиктори на поведение, изразяващо 
се в избягването на вземане на импулсивни и необосновани решения, както и 
извършване на необичайни или неразрешени действия, от една страна, а от друга 
страна – добро качество и честота на комуникацията, ефективно управление на екипажа 
и добросъвестно изпълнение на задачите. 

 
 
 

 
Книгите на Карен Хорни за невротизма са приносни в историята на психологията. 
В статията на Доналд Хирото е доказана връзката между придобитата 

безпомощност и локализацията на контрола. 
 

                                                 
269 M c G l o t h, S. et al. Psychological Characteristics of United States Air Force Pilots. // Air Force Materiel 
Command Brooks Air Force Base, Texas, July 1996. 
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3.1. АГРЕСИЯ 
 

Агресията е всяка форма на поведение, насочено към целта да се оскърби 
или да се навреди на друго живо същество, мотивирано да избегне такова 
третиране. 270 

 
Агресията е деструктивно поведение, което може да бъде обида, присмех, ирония, 

постъпка с цел унижаване, телесно увреждане, убийство. Агресията предполага 
злонамереност, независимо от резултата. 

Ерих Фром 271 предлага по-широко разбиране, като за да разграничи защитата на 
биологичното съществуване на индивида от желанието за доминиране и жестокостта в 
отношението към друго човешко същество, въвежда понятието „деструктивност”. 272 

„Агресията като разговор” е новото концептуално изясняване на термина, което 
прави Кенет Гъргън. 273 Агресията е лингвистично обоснована, изтъква се важната роля 
на езика за променяне и укрепване на социалните модели. Думите, речта, разговорът 
представляват елементи, конструиращи ежедневния ни свят. Когато агресията е част от 
разговор, тя може да бъде използвана за контрол и влияние върху другите. 

Гъргън свързва лингвистичния анализ с прагматичните аспекти на агресията в 
разговора за постигане на социално договаряне или съгласие – ако дадено поведение 
бъде възприето като несправедливо, то заслужава реванш или наказание, което не се 
счита за агресия. На тази основа се извършват разговори, преговори, договори от 
междуличностно до междудържавно равнище. 

 
Видове агресия 

Класификация на видовете агресия, която се състои от три скали, предлага 
Арнълд Бъс през 1961 г.:  

- физическа – вербална; 
- активна – пасивна; 
- директна – индиректна. 

Комбинациите по трите скали формират осем възможни варианта, в които се 
включват повечето разновидности на човешката агресия. Физическата саморазправа на 
даден индивид с друг може да се класифицира като физическа, активна и директна 
агресия; разпространяването на слухове и пренебрежителното отношение зад гърба на 
някого може да се характеризира като вербална, активна и индиректна агресия. 

Арнълд Бъс и Сиймор Фешбах предоставят втора класификация, според която 
агресията се дели на инструментална (проактивна) и гневна (реактивна), 
разграничаващи се в зависимост от намеренията на човека. Инструменталната агресия 
предполага, че агресивното действие е средство за постигането на краен резултат. 
Мотивацията се свежда до изпълняване на предварително зададена цел. Причиняването 
на вреда не е тъждествено на тази цел, а само средство за постигането й. Вторият вид 
агресия – гневната – цели да се причини вреда на жертвата. Гневната агресия е 
директно насочена към живо същество и включва емоционално състояние на 

                                                 
270 Б э р о н, Р., Д. Ричардсон. Агрессия. Санкт-Петербург, Питер, 2001. с. 26. 
271 Фром (Erich Fromm, 1900 – 1980) е германски психоаналитик и философ-хуманист. 
272 Ф р о м, Е. Анатомия на човешката деструктивност. С., Захарий Стоянов, 2003. 
273 З о г р а ф о в а, Й. Агресивността на българина в условията на преход. С., Проф. Марин Дринов, 
2001. 
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раздразнение, гняв. За извършителите на инструментална агресия може да се каже, че 
се стремят към притежание, че искат да увеличат самочувствието си чрез демонстрация 
на смелост, че понякога се стремят към облекчаване на възбудата си или към 
привличане на внимание върху себе си, че често се стремят към близост с други хора и 
тъй като не са придобили алтернативни модели, прилагат насилието като единствено 
наличен сценарий. Гневната агресия цели единствено да нанесе вреда на жертвата. 

 
Реактивна агресия Проактивна агресия 

Импулсивна, непланирана 
Целта е редуциране на фрустрацията, 
тревожността или страха. 
Преживява се разкаяние или съжаление 
за агресивните действия и техните 
последици. 
Агресивното поведение е емоционално 
детерминирано (гневно, хаотично). 

Планирана, обмислена 
Средство за постигане на лична цел. 
 
Липсва разкаяние или съжаление за 
агресивните действия и техните 
последици. 
Агресивното поведение е интелектуално 
обусловено (планомерно, методично). 

Таблица 3.1.1. Разграничителни признаци на реактивната от проактивната агресия по Пламен Калчев 274 
 
Дихотомия, по която могат да се класифицират актовете на агресията, са също 

така степента на съзнателен контрол и импулсивността на поведението. Някои атаки се 
извършват хладнокръвно и преднамерено, други се осъществяват импулсивно, в 
състояние на афект (таблица 3.1.1.).  

 Бъс определя враждебността като трайна неприязън, недоброжелателност, злоба 
към другите хора. За разлика от гнева тя протича по-скрито, не е характерна за другите 
бозайници, а само за човека. Враждебността позволява осъществяване на контрол над 
емоциите и агресията се проявява предимно във вербална форма. 

 Ерих Фром допуска съществуването на два типа агресивност, които учените 
трябва да различават у човека. Първият вид, общ за живите същества, е 
филогенетичният импулс за нападение или бягство в ситуация, съдържаща заплаха за 
живота. Тази отбранителна агресия служи за оцеляване на индивида и рода, тя има 
биологични форми и затихва веднага след като опасността изчезне. Следователно тя е 
„доброкачествена”. Вторият вид е „злокачествената” агресия – деструктивността и 
жестокостта, които са свойствени само на човека и отсъстват у другите бозайници. 
Деструктивността не съдържа филогенетична програма, не служи за биологично 
приспособяване. 

 
Научни теории за агресията 

Разнообразието от теоретични концепции за произхода и същността на агресията 
може да бъде сведено до четири направления: инстинкт, вроден биологичен 
механизъм; резултат от нагони, активирани от външни стимули; емоционален и 
познавателен процес; резултат от социални условия, съчетани с предшестващо 
научаване. 

Агресията като инстинкт 
Инстинктивистката концепция според Фром отстоява три основни принципа: 
1. Във всички човешки групи се наблюдава деструктивност. Този факт може да се 

обясни само ако се допусне, че агресията е вродена. 
2. Различните степени на деструктивност могат да бъдат свързани с други 

психични фактори и с различията в съответните социални структури. 
                                                 
274 К а л ч е в, Пл. Скали за агресия в юношеска възраст. Част І. С., Изток-Запад, 2009. с. 32. 
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3. По силата на цивилизационния прогрес степента на деструктивност нараства. 
Инстинктивизмът разглежда човека като агресивен по природа, приемайки, че 

агресивността е вроден биологичен механизъм, който до голяма степен определя 
постъпките и цялостното поведение на индивида.  

Според това гледище агресивната енергия спонтанно и непрекъснато се генерира 
в човека, при това с постоянна скорост. С течение на времето тя се акумулира и 
колкото повече се е натрупала, толкова по-слаб стимул е необходим за нейното 
задействане или освобождаване в открито агресивно поведение. Ако е изминало 
достатъчно време от последния й изблик, откритата агресия може да се появи 
спонтанно, без видим задействащ стимул. Агресивната енергия неизбежно се 
акумулира и неизбежно трябва да се изрази – човек няма контрол над този процес. Най-
доброто, на което може да се надява, е нейното изместено изразяване, сублимиране, по 
канали, които не са антисоциални – изкуство, спорт. Според тази теория агресивните 
пориви се натрупват и изразяват, независимо от избора на човека. 

 В ранните си трудове Фройд разглежда агресията като функция на либидото. 
Ако по пътя към реализирането си либидната енергия срещне препятствия, отговорът е 
агресия. Следователно агресията не е постоянна или неизбежна част от живота на 
индивида. По-късно Фройд стига до заключението за наличие на втора институция в 
човешката психика; успоредно с инстинкта за живот – Ерос, той постулира наличието 
на Танатос – инстинкта за смърт и разрушение. Ако е насочен навътре, инстинктът се 
изразява в наказание, което човек налага върху себе си, и в крайната си форма това 
наказание се превръща в самоубийство. Ако е насочен навън, инстинктът към смъртта 
се проявява във враждебност, разрушителни наклонности и убийства. Фройд твърди, че 
у всеки човек съществуват деструктивни наклонности, които трябва да бъдат 
облекчавани по пътя на различни агресивни действия или на различни техники от типа 
на сублимацията, отреагирането чрез социално приемливи начини, чрез намирането на 
изкупителна жертва и т. н., за да не се натрупва негативна енергия в човешката психика 
и в резултат да причини заболяване.  

Конрад Лоренц счита, че агресията води началото си преди всичко от вродения 
инстинкт на борбата за оцеляване, който е характерен за човека така, както и за 
животните. Той предполага, че този инстинкт се е развил в резултат от продължителна 
еволюция, за което свидетелстват три негови важни функции. Първо, борбата разсейва 
представителите на видовете на широко географско пространство, като по този начин 
се осигурява максимална утилизация на хранителните ресурси. Второ, агресията помага 
да се подобри генетичният фонд на вида, тъй като потомство ще оставят само най-
силните и енергични индивиди. Трето, силните животни по-добре защитават себе си и 
потомството си. 

Докато Фройд не е категоричен относно механизмите на натрупването и 
разреждането на инстинктивната агресивна енергия, Лоренц е категоричен по 
проблема. Той приема, че агресивната енергия (чийто източник е инстинктът за борба), 
се натрупва постепенно и непрекъснато, с постоянно темпо. Така проявата на явно 
агресивно поведение се явява функция от количеството натрупана агресивна енергия и 
наличието и силата на специални, облекчаващи разреждането на тази енергия стимули 
в непосредственото обкръжение. Следователно, колкото повече енергия се е 
акумулирала в дадения момент, толкова по-незначителен стимул е достатъчен. Ако от 
момента на последната проява на агресивност е изминало достатъчно време, подобно 
поведение може да се реализира спонтанно, при пълно отсъствие на стимул от средата. 
Лоренц е убеден, че съществува съществена разлика между агресивността на 
животните и човека, изразяваща се в наличието на инстинктивни механизми, които 
действат задържащо и спират унищожението на себеподобните при животните, докато 
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у човека агресивният инстинкт не може да бъде лесно изключен и затова 
унищожаването на себеподобни е много по-вероятно. 275 

Агресията като нагон 
Фрустрационно-агресивната хипотеза е възприета от група психолози, оглавявани 

от Джон Долард 276, които твърдят, че са повлияни от възгледите на Фройд. Тяхната 
теория се основава върху предположението, че агресивността винаги е последица от 
фрустрацията. 277 По-точно, агресивното поведение винаги предполага съществуването 
на фрустрация и обратното, съществуването на фрустрация винаги води до някакви 
форми на агресия. 

Тази теория разглежда агресията като диспозиция, която може да бъде възбудена 
и активирана. Под диспозиция към определени типове поведение се разбира нисък праг 
на разгръщане на такова поведение, подчертана готовност и сензитивност към 
провокиращи агресия моменти. Това предполага както повишена чувствителност към 
специфични стимули, така и чувствителност към по-широк обхват от стимули. 
Теорията обяснява агресивността като следствие от несъответствието (разминаването) 
между субективно изградените нагласи (очаквания) у човека и реалността на 
обективната действителност, което води до невъзможността да се постигне силно 
желаната цел. Тези промени са деструктивни и се изразяват в повишаване на 
агресивността към другите или към себе си. 

Както допускат Долард и съавтори, за отключването на агресивното поведениe 
решаващо значение имат три фактора:  

1. Степента на очакваното от субекта удовлетворение от бъдещото постигане на 
целта. 

2. Силата на препятствията по пътя към целта. 
3. Броят последователни фрустрации. 
Следователно, колкото по-силно желано е очакваното удовлетворение, колкото 

по-сериозно е препятствието и колкото повече ответни реакции се блокират, толкова 
по-силен ще бъде импулсът към агресия. По-късно Долард предполага, че влиянието на 
следващи една след друга фрустрации може да бъде акумулирано и това да отключи 
агресивна реакция с голяма сила. Липсата на агресивна реакция при всяка фрустрация 
той обяснява преди всичко със страха от наказание – колкото по-тежко е очакваното 
наказание, толкова по-малка е вероятността от проява на агресивност. Ако 
фрустраторът не може да бъде атакуван, то агресията може да се пренасочи към друг 
човек, нападението над когото се асоциира с по-малко наказание. Този феномен е 
познат като „пренасяне”. Факторът, който отслабва агресивната мотивация, е 
катарзисът. Учените от групата на Долард предполагат, че всички актове на агресия 
играят ролята на катарзис, снижавайки равнището на мотивите за следваща агресия. 

Когнитивни модели на агресивното поведение 
Ленард Бърковиц поставя акцента върху емоционалните и познавателните 

процеси, подчертавайки, че фрустрацията или други аверсивни стимули – болка, 
неприятна миризма, горещина и др., могат да провокират агресивна реакция по пътя на 
формирането на негативен афект. Бърковиц твърди, че препятствията провокират 
агресия в степента, в която създават негативен афект. В случай, че дадено препятствие 

                                                 
275 Л о р е н ц, К. Агрессия (так называемое „зло”). Москва, Прогресс, 1994. 
276 D o l l a r d, J., L.W. Dobb, N.E. Miller, O.H. Mowrer, & R.R. Sears. Frustration and aggression. New Haven, 
CT: Yale University Press, 1939. pp. 91 – 109. 
277 Фрустрация (от лат. frustratio – измама, лъжа, разочарование, неуспех) е понятие, с което в 
психологията се означават: 1. акт на блокиране или прекъсване на поведение, насочено към постигане на 
значима цел; 2. емоционално състояние, появяващо се след неуспех, неудовлетворение на силно желание 
или потребност. 
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предизвика гняв или злоба, възможна е агресивна реакция, но ако предизвика страх – 
резултатът ще бъде различен. 278 

 Долф Зилман обръща внимание на специфичната роля на познавателните 
процеси в усилването и отслабването на емоционалните агресивни реакции и ролята на 
възбудата (excitation) в когнитивното опосредстване на поведението. Независимо от 
момента на появяването си нивото на нервното напрежение може да се задържи високо, 
ако, осмисляйки събитието, индивидът прецени опасността като реална, съответно – 
нивото на нервното напрежение ще спадне, ако, анализирайки ситуацията, той прецени 
опасността като незначителна. Зилман доказва, че при високи равнища на възбуда 
намаляването на способността за познавателна дейност може да доведе до импулсивно 
поведение, което е доказателство за връзката между емоционалните и познавателните 
процеси. В случаите на агресия импулсивното действие е агресивно, защото 
дезинтеграцията на когнитивния процес създава препятствие пред въздържането от 
агресия. 279 

 Теорията за когнитивните модели е доказателство за способността, която всеки 
индивид притежава, да направлява и контролира в някаква степен агресивността си. 
Според нея човек може да бъде научен да разпознава реалната опасност от фалшивата. 
Въпреки това привържениците й признават, че агресията може да се прояви 
импулсивно, да избегне контрола на разума. Ако индивидът се научи да реагира на 
възприетата провокация с агресия, „навикът” ще се прояви в деструктивност тогава, 
когато когнитивните процеси са дезинтегрирани. Съответно, подходящ начин 
индивидът да се научи да контролира импулсивната агресия, е усвояването на 
конструктивни или неагресивни навици в отговор на провокацията. Според Роуъл 
Хюзмън процесът на вземане на решение за агресивно действие следва принципите на 
информационното процесуално моделиране.  

 

 
Фигура 3.1.1. Модел за вземане на решение за избор на поведение според наличен сценарий 280 

                                                 
278 B e r k o w i t z, L. Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation. // Psychological 
Bulletin, 1989, Vol. 106, № 1, pp. 59 – 73. 
279 Z i l l m a n n, D. Cognition-excitation interdependences in aggressive behavior. // Aggressive 
Behavior. 1988, Vol. 14, pp. 51 – 64. 
280 H u e s m a n n, L. R. An Information Processing Model for the Development of Aggression. // Aggressive 
Behavior. 1988, Vol. 14, p. 15. 
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Програмите, така наречени сценарии (scripts), се заучават в детска възраст и 

остават латентни в паметта (фигура 3.1.1.). Подкрепяни от сродни стимули в средата, те 
могат да бъдат реализирани в поведението, след като индивидът ги съгласува с 
интернализирани норми и очаквани последствия.   

Агресията като социално учене 
Създател на това направление в теорията за агресията е Албърт Бандура. 

Основната теза на неговото учение е, че отговорните за агресията процеси са по 
същество идентични на процесите, отговорни за придобиването, провокирането и 
поддържането на повечето форми на социално поведение. 281  

1. Придобиване 
Теорията за социалното учене приема, че потенциалът на даден човек да действа 

агресивно вероятно произтича от неврофизиологични характеристики. Генетичните, 
хормоналните, характеристиките на централната нервна система и произтичащите от 
тях физически характеристики на човека влияят върху потенциалната му възможност 
да действа агресивно, както и върху вероятността да бъдат научени определени форми 
на агресия. 

При положение, че съществува неврофизиологична способност да се придобива и 
поддържа агресията в поведенческия репертоар на човека, Бандура счита, че това 
придобиване се поддържа чрез преки преживявания или чрез съпреживяване. И в двата 
случая ролята на подкреплението е много важна. Открито агресивните актове, 
осъществявани в контекста на опита и грешката или при поучителния контрол от 
страна на околните, когато са подкрепяни, е възможно да увеличават вероятността 
агресията да бъде придобита от човека. Бандура разглежда практиката на 
подкреплението като особено значимо събитие при научаването на агресията чрез пряк 
опит. 

Придобиването на агресията според Бандура в изключително голяма степен се 
осъществява чрез процеса на съпреживяване. 

Той обръща внимание на факта, че хората често учат нови форми на поведение 
(включително агресивни актове), наблюдавайки действията на околните и 
последствията от тях. Основната предпоставка в теорията на Бандура е, че 
наблюдаваните резултати влияят върху поведението почти по същия начин, както 
директно преживените последствия. Не винаги се налага човек да действа по метода 
„проба-грешка” – достатъчно е да наблюдава как другите го правят и какво постигат. 
Вместо директно да изпитва подкрепленията и наказанията, може да го прави по пътя 
на съпреживяването, т.е. да изпитва съпреживяване на подкреплението и наказанието. 
Наблюдаваното поведение лесно би могло да стане агресивен житейски сценарий, тъй 
като, от една страна, наблюдаването на агресията в действие дава техническия 
механизъм и засилва увереността на наблюдателя, че и той може успешно да изпълнява 
акта на насилие и от друга страна, осигурява информация за последствията – награда 
или наказание. 

Ученето чрез наблюдение се счита произтичащо от три типа моделиращи 
влияния: семейни, субкултурни и символни. Дете, което удря връстниците си и като 
възрастен бие собственото си дете, най-често придобива това поведение чрез 
наблюдение на родителите си. Субкултурните моделиращи влияния върху 
придобиването на агресията се илюстрират от поведение в отговор на наблюдаването 
на агресия в референтната група. Символното моделиране чрез съпреживяване по 
телевизията, във вестниците, e трети основен източник за научаване на агресията.  

                                                 
281 B a n d u r a, A. Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1973. 
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2. Провокиране 
Според теорията за социалното учене фактическото изпълнение на агресивните 

поведения се определя от множество фактори. 
Неприятните събития могат да събуждат агресия. Както и в теорията за нагона, 

фрустрацията се разглежда като такъв неприятен провокиращ фактор. За разлика от 
нагона, фрустрацията се приема не само като един от провокаторите, а също и като 
феномен, който има няколко еквипотенциални възможни последствия в допълнение на 
агресията, като например регресия, отдръпване, зависимост, психосоматизация, 
самоанестезия с наркотици и алкохол и деконструктивно решаване на проблеми. 
Неприятното редуциране на подкреплението е вторият възможен тип провокиране на 
агресията. Вербалните обиди и физическите атаки са допълнителни и особено мощни 
провокиращи фактори. Физическата атака като фактор на реципрочно поведение е най-
вероятно да се появи, когато избягването е трудно, а нивото на провокиращата атака е 
едновременно високо и интензивно. 

Моделиращите влияния са основните средства, чрез които се придобиват нови 
форми на агресивно поведение, като в същото време те могат да изпълняват и 
функцията на значими провокатори на открито агресивно поведение. Ако наблюдаваме 
друг човек (модел), който се държи агресивно и не е наказан за това, такова 
наблюдение може да има ефект на намаляване на задръжките и да доведе до открита 
агресия от страна на наблюдателя. Ако моделът е награден за проявената агресия, може 
да възникне ефект на подпомагане на реакцията. Поведението на модела функционира 
като подстрекателство човек да избере същото поведение. Гледката на околните, които 
действат агресивно, често предизвиква емоционална възбуда у наблюдателя, а 
съществуват значителни емпирични доказателства, 282 че възбудата подпомага появата 
на агресивно поведение, особено при хора, за които такава реакция е често 
практикувана и добре отработена. 

Хората могат да действат агресивно към другите, защото им е казано да го 
направят. Подчинението се преподава и награждава диференцирано от семейството и 
училището по време на детството и юношеството, както и от много социални 
институции в зрялата възраст на човека (на работното място, в училище, в армията и т. 
н.). 

Психолозите се интересуват от ефектите на външните събития върху поведението 
на човека, затова изследванията се насочват в тази посока. Изучавани са стълпяването, 
температурата, шумът и другите характеристики на средата. Доказателствата показват, 
че всяко едно от тях може да подтиква човека към агресивно поведение. Дали в 
действителност агресивното поведение ще възникне поради условия на стълпяване, 
горещи дни и нощи, висок шум и други подобни, изглежда сложна функция от 
физическата интензивност на тези характеристики на средата, нивата на емоционална 
възбуда, които предизвикват, тяхното взаимодействие, външните задръжки и други 
фактори. 

3. Поддържане 
Агресивното поведение е повлияно от външните награди или наказания, които 

предизвиква. Съществуват три вида награди и наказания, регулиращи агресивното 
поведение: 

• материални награди (или наказания), обществени похвали (или порицания), 
отслабване, (съответно усилване) на негативното отношение на социалната среда; 
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• агресията се регулира чрез съпреживяването – по пътя на наблюдаването на 
награждаването или наказването на някой друг; 

• човек е в състояние сам да се награждава или наказва. 
Процесите на съпреживяването са важни за поддържането на агресията. 

Поддържащият агресията ефект на наблюдаването на това, как другите получават 
награди за агресивното си поведение, според Бандура се осъществява чрез: 
информационната функция, мотивационната функция и ефекта на премахване на 
задръжките, когато например наблюдателят вижда как другите не са наказвани за 
агресивното си поведение. 

Агресивната личност 
Агресивността е личностна диспозиция, изразяваща се в поведение. 
Сложността да се дефинира феноменът „агресивна личност” се дължи на 

различните теоретични модели, част от които приемат, че агресивността е биологичен 
механизъм, тоест всеки човек е по природа агресивен, докато друга част от моделите 
приемат, че агресивността е свързана със средата и е социално явление. 

„Най-типичното за агресивната личност е противоречието между нейните 
предпочитания спрямо желаните от всички социални ценности и нейното официално 
неодобрявано отношение от другите към способите на постигане на ценности в нейния 
живот, в реализацията й като личност, във взаимоотношенията й спрямо другите 
хора.” 283 

В опита за дефиниране на понятието „агресивна личност” според Христо Попов 
трябва да се отчитат три функции: социален стимул, личностна същност, функционална 
величина. 

Социалният стимул е свързан с реакциите на заобикалящите хора към субекта. 
Личностната същност се измерва с биологичната, емоционалната, когнитивната и 
психичната характеристика на субекта – какво е типично и характерно за него. 
Функционалната величина отразява структурата, благодарение на която индивидът 
активно се приспособява към социалната среда. 

Отчитайки значението на тези три функции, Попов дава следното определение за 
агресивна личност: 

„Ако хората реагират на един индивид със страх и/или ненавист (функция на 
социалния стимул), ако враждебността е присъща и преобладаваща в основните 
характеристики на този индивид (личностна същност) и ако адаптирането на същия 
индивид към жизнените проблеми и заобикалящите го хора (функционална величина) 
често се придружава от или включва враждебност, то този субект може да бъде 
квалифициран като агресивен.” 284 

В резултат от изследване на юноши от шести до дванадесети клас и студенти с 
цел конструирането на българската версия на въпросника на Арнълд Бъс и Марк 
Пери 285, Пламен Калчев предлага осем характеристики на „агресора” на основата на 
дихотомизация на променливите „физическа/ вербална агресия”, „гняв” и 
„враждебност” в категориите „високо равнище = 1” и „ниско равнище = 0”. 286 

Той посочва, че към първия тип (инструментален агресор) спадат 9% от 
изследваните лица, като основният проблем се отнася до сферата на ценностите. Към 
втория тип (гневен агресор) спадат 10,5%, а основният проблем е свързан с 
                                                 
283 З о г р а ф о в а, Й. Проблеми на агресивността у човека. С., Наука и изкуство, 1987. с. 123 
284 П о п о в, Хр. Психопатология на човешката агресия. С., ЛИК, 2006. с. 19. 
285 B u s s, A., M. Perry. Personality Processes and Individual Differences: The Aggression Questionnaire. // 
Journal of Personality and Social Psychology, 1992, Vol. 63, № 3, pp. 452 – 459. 
286 К а л ч е в, Пл. Българска версия на въпросника на А. Бъс и М. Пери за оценка на агресията. // 
Психологични изследвания, кн. 2/2005. с. 37. 
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невъзможността за овладяване на гневните изблици. Към третия тип (враждебен 
агресор) се отнася желанието да се причини болка като самоцел (5%). Враждебно-
реактивният тип е комбинация от предишните два (7%). Към неагресивния, 
емоционално стабилен тип се отнасят 42% от изследваните. Гневно-социализираният 
тип е емоционално нестабилен, но отреагира гнева по социално приемлив начин (8%). 
Авторът определя хипотетично седмия тип като „жертва” на тормоза от връстниците 
(12,5%). Осмият тип (7%) е определен като „гневна жертва” (таблица 3.1.2.) 

 

 
Физическа/ 

вербална 
агресия 

Гняв Враждебност Тип 

1 1 0 0 инструментален агресор 
2 1 1 0 гневен агресор 
3 1 0 1 враждебен агресор 
4 1 1 1 враждебно-реактивен агресор 
5 0 0 0 емоционално стабилен неагресивен 

тип 
6 0 1 0 гневно-социализиран тип 
7 0 0 1 жертва на тормоз 
8 0 1 1 „гневна” жертва 

Таблица 3.1.2. Типове агресори според дихотомизацията на променливите по Пламен Калчев 
 
Понятието „агресивна личност” или „агресивен тип” има в известен смисъл 

метафоричен характер, дължащ се на потребността от „профилиране”, защото към 
различните усвоени поведенчески сценарии психологичната практика изисква 
съответно, адекватно отношение с цел намаляване на деструктивните прояви и 
заместването им с конструктивни форми. 

 
Редуциране на агресията 

На първо място трябва да се уточни доколко агресията носи конструктивни 
елементи и доколко трябва да се ограничава и редуцира. 

Конрад Лоренц заявява, че агресивността е съществен момент в организацията на 
инстинктите за самосъхранение. Не би следвало да се отъждествява механизмът, който 
ръководи творческата активност и високите постижения, с този, който движи 
враждебността и агресията. 

Аргументи, че агресивността изпълнява полезна и дори необходима функция, се 
привеждат от психоаналитиците. Известно е убеждението на Фройд, че агресивната 
енергия се натрупва и трябва по някакъв начин да намери отдушник, за да не причини 
заболяване. Човек може да освободи агресивната си енергия най-малко по три начина: 

1. Като я изразходи под формата на физически упражнения – игри, скачане, 
бягане. 

2. Като я насочи към неразрушителна форма на въображаема агресия – когато си 
представя как удря някого или пише разказ, наситен с актове на насилие, чрез 
сублимация. 

3. Чрез непосредствена агресия – като се нахвърля върху човека, причинил 
фрустрацията, наранява го, причинява му неприятности, обижда го. 

Защитниците на хипотезата за катарзиса твърдят, че е полезно да се действа 
агресивно, тъй като откритото изразяване на враждебност служи като пречистване от 
чувството за неприязън – катарзис. Някои терапевти с психоаналитична ориентация 
препоръчват като терапевтичен метод заниманието със социално приемлива агресивна 
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дейност – игрите със състезателен характер осигуряват необикновено ефикасен 
отдушник за инстинктивния нагон към агресивност. 

В анализа на съществуващите данни Бърковиц не открива никакви ясни и 
недвусмислени резултати в подкрепа на твърдението, че усилените физически 
упражнения намаляват агресивността. Изследването на спортисти също не установява 
убедителни данни, подкрепящи идеята за катарзиса. Спортните състезателни игри 
носят удоволствие на хората, но заниманието с тези игри не намалява агресивността. 

Експеримент върху особена проява на агресията – въображаемата, е правил 
Фешбах. На половината от наскърбени от преподаватели студенти била дадена 
възможност да напишат разкази за агресия, на останалите – не. Съществува и 
контролна група, които не са наскърбени. Резултатите показват, че за лицата, на които е 
дадена възможност да проявят въображаема агресия, се установява малко по-слаба 
агресивност от лицата, на които не е дадена такава възможност. Но особеното е, че 
групата студенти, които са оскърбени, са значително по-агресивни от групата студенти, 
които въобще не са оскърбявани. Така ползата от въображаемата агресия се ограничава. 
Тя не води до значително намаляване на агресивната енергия. Освен това не трябва да 
се забравя, че при въображаемата агресия на никого не се причинява зло. 

Твърдението, че откритият акт на агресия намалява потребността от нова агресия, 
не е потвърдено от изследователите, дори се установява, че изразяването на агресията 
увеличава вероятността от по-нататъшно подобно поведение. Майкъл Кан провежда 
експеримент, в който лаборант обижда и унижава подложените на физически 
изследвания лица. Лицата, на които е била дадена възможност да изразят агресията си 
към лаборанта впоследствие, изпитвали по-силна антипатия и враждебност към него, 
отколкото тези, на които не била дадена възможност да изразят агресивността си. 
Следователно изразяването на агресията не потиска склонността към агресия, а 
напротив – засилва я. Робърт Берън също отбелязва, че откритата агресия не се 
редуцира чрез гледане на телевизионни кадри с насилие, атакуване на неодушевени 
обекти или вербални обиди към другите. 

Елиът Арънсън описва няколко начина за редуциране на агресията: разумът, 
наказанието, награждаването на алтернативни модели, емпатията. 287 

Здравият разум – Всеки здравомислещ човек би могъл да изтъкне логични и 
аргументирани доказателства за нежеланите последствия, опасности и страдания от 
агресията, не само за жертвите, но и за нападателите. Аристотел преди повече от 2300 
години е стигнал до извода, че много хора не могат да бъдат убедени единствено с 
рационални аргументи – особено когато става въпрос за собственото им поведение.  

Наказанието – От векове хората са въвели конкретни наказания за убийства, 
нападения, изнасилвания, побои и други агресивни действия. Обикновено се действа с 
нагласата, че на агресора трябва да се даде урок, да се принуди да обмисли постъпките 
си. Но въпросът с наказанието не е така прост. Според Робърт Берън и Дебора 
Ричардсън 288 ефективността на наказанието зависи от четири фактора: 

- Равнището на гняв или провокация, преживяно от потенциалните агресори. 
Когато такива лица са изложени на леко раздразнение или провокация, заплахите за 
наказание могат да са доста ефективни при въздържането от агресивно поведение. 
Когато обаче са силно раздразнени, заплахите са малко полезни. Суровото или 
ограничаващо наказание би могло да е извънредно фрустриращо, затова е разумно да се 
избягват подходи, причиняващи фрустрация, когато се стараем да обуздаем агресията. 

                                                 
287 А р ъ н с ъ н, Е. Човекът – „социално животно”. С., Дамян Яков, 2009. 
288 Б э р о н, Р., Д. Ричардсон. Агрессия. Санкт-Петербург, Питер, 2001. 
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- Вероятността наказанието наистина да се наложи – понякога „празните” заплахи 
имат бумерангов ефект и не само не редуцират агресията, но даже я увеличават. 

- Обхвата на неприятното третиране, очаквано от потенциалните агресори. 
Естествено е да се допусне, че колкото по-силно е наказанието, толкова по-вероятно ще 
действа задържащо, но някои резултати дават повод за съмнения и допълнителни 
проучвания. Установено е, че суровото наказание има временно действие, а ако не се 
прилага крайно предпазливо, в бъдеще може да доведе до обратен ефект. Родители, 
които използват сурови наказания, обикновено възпитават крайно агресивни деца. 
Суровото наказание често води до съгласие, но рядко поражда интернализация. За да се 
установят трайни модели на неагресивно поведение, е необходимо детето да 
интернализира система от ценности, която отхвърля агресията. 

- Заплахата от наказание ще има успех само когато потенциалните агресори имат 
малко възможности да спечелят от агресивно поведение. Когато обаче то служи на 
инструментални функции, е много вероятно заплахите да не работят. 

Наказване на агресивните модели 
Резултатите от експериментите на Бандура с деца доказват, че агресивността се 

засилва, ако детето види агресивния модел награден, не се засилва, ако види модела 
наказан, но не е доказано дали агресивното му поведение ще намалее, ако то види 
модела наказан. 

Награждаване на алтернативни модели на поведение 
Ако се приеме, че агресивното поведение се научава, то следва, че и 

неагресивното поведение също може да се научи. Невъзможно е да се създаде 
обстановка, напълно свободна от фрустрация. Но е възможно човек да се учи да 
реагира на предизвикващите фрустрация събития по конструктивен начин, който носи 
удовлетворение, а не с насилие и разрушение. 

Развиване на емпатия към другите хора 
В най-широк смисъл емпатия означава съпреживяване от страна на човека на 

чувствата, възприятията и мислите на другия. Емпатията играе критична роля в 
регулирането на поведението. За повечето хора е трудно да причинят умишлено болка 
на друго живо същество, освен ако по някакъв начин успеят да дехуманизират своята 
жертва. Действително Фешбах открива отрицателна корелация между емпатията и 
агресивността. 

Колкото човек е по-сензитивен към болката, чувствата на другия, колкото е по-
способен да съпреживява заедно с него, толкова по-рядко прибягва до агресивни 
действия. 

*** 
Намирането на прости и сигурни решения, чрез които да се ограничи 

деструктивното човешко поведение, е непосилна задача. В противен случай 
човечеството отдавна щеше да е намерило точния начин за създаването на съвършената 
личност. Всяка личност е сложно съчетание от физиологични и психични сили, 
вродени способности и заучени ценности. Затова хармонизирането на личността е 
толкова трудно, защото е детерминирано от изключително много фактори. 
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Ψ лаборатория – агресия 
 

• Изследване на агресията 
Изследването на агресията се извършва чрез неекспериментални и 

експериментални методи. От неексперименталните методи най-често се прилагат 
въпросниците и проективните тестове. 

Личностните скали или въпросниците са по същество психологични тестове за 
измерване на постоянното ниво на агресивност. Проективните методи се използват 
както в лабораторни, така и в клинични условия за изучаване на различни форми на 
поведението и мотиви. 

Два проективни метода са най-популярни в практиката: ТАТ (Тематичен 
аперцептивен тест) на Хенри Мърей и Тест на мастилените петна на Херман Роршах. 
Не по-малко популярен е Картинният тест за изследване на фрустрацията на Саул 
Розенцвайг – полупроективна техника, която съдържа рисунки на всекидневни 
фрустриращи ситуации, в които изследваното лице трябва да отговори на стандартна 
реплика, изказана от персонаж от комикса (P-F Study). 289 

Експериментални методи, реализирани в практиката, са: игрова ситуация, 
вербална атака, безвредна физическа атака срещу човек. 

Игровата ситуация обикновено се използва при работа с деца. Известен е 
експериментът на Бандура с куклата Бобо (1.7.) Подобен експеримент, но не с кукли, а 
с живи участници, провеждат Дейвид Паркър и Роналд Роджърс. 290 В техния 
експеримент изследваните наблюдават видеозапис на играещи с конструктор деца. В 
първия случай едното дете проявява към второто очевидна агресивност, а във втория – 
сътрудничество в играта. След това на изследваните деца се предоставя същия 
конструктор и се оставят да играят по двойки, като се наблюдава поведението им и се 
следи за тяхната безопасност. 

Вербална атака използват в изследването си Джеймс Кулик и Роджър Браун. 291 
На изследваните лица се предоставя възможност да изразяват с думи отношението 

или чувствата си при наличието на дразнител. След това с помощта на контент-анализ 
се измерва нивото на агресивност. Кулик и Браун провеждат изследване на студенти, в 
което те трябва да събират по телефона средства с благотворителна цел в полза на 
психичноболни. Резултатите показват, че участници, които очакват голям успех от 
благотворителната кампания, са по-агресивни от останалите. Също така агресивността 
на изследваните е била по-висока в случаите, когато отказът е бил съпровождан с 
неблаговидна причина. 

Безвредната физическа атака срещу човек като метод се основава на измамата 
за изследваното лице, че то е в състояние да причини физическа болка на друго лице, 
обикновено актьор или асистент на изследователя. Познати са няколко версии на този 
експеримент, разработен първоначално от Арнълд Бъс. Методът на Бъс включва 
„машина за агресия”. На всяко изследвано лице се съобщава, че заедно с друго лице (в 
действителност асистент на експериментатора) ще вземе участие в изучаването на 
влиянието на наказанията върху ефективността на ученето. Единият ще бъде в ролята 
                                                 
289 R o s e n z w e i g, S. The Rosenzweig Picture Frustration (P-F) Study: Basic manual. – Odessa, FL: 
Psychological Assessment Resources, 1978. 
290 P a r k e r, D.R., R.W. Rogers. Observation and performance of aggression: Effects of multiple models and 
frustration.// Personality and Social Psychology Bulletin, 1981, 7. pp. 302 – 308. 
291 K u l i k, J.A., R. Brown. Frustration, attribution of blame, and aggression.// Journal of Experimental Social 
Psychology, 1979, Vol.15 (2), pp. 183 – 194. 
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на учител и ще преподава учебния материал, който другият – ученик, ще се постарае да 
запомни. След това се представят правилата: винаги, когато ученикът даде верен 
отговор, учителят е длъжен да го поощри с натискането на бутон за светлинен сигнал; 
когато отговорът е грешен, учителят трябва да накаже ученика, като го подложи на 
удар с електрически ток, като при това трябва да избере един бутон от десет възможни, 
които градират силата на тока. Естествено, ролята „учител” винаги се пада по жребий 
на реалния участник. Отчитат се средноаритметичните стойности на силата (пряка 
агресия) и продължителността (непряка агресия) на „токовите удари”. Окончателният 
аверсивен стимул се изчислява като произведение на двете средноаритметични 
стойности. 

Подобен е методът на Стенли Милграм за агресията, резултат от подчиняване на 
авторитет. 292 На участника в експеримента се съобщава, че ще участва в изследване на 
способността за запомняне и връзката й с наказанието. На изследваното лице винаги се 
пада ролята на „учителя”, а „ученикът” е асистент на експериментатора. За всяка 
грешка учителят трябва да наказва ученика с токови удари, като силата им нараства. 

Проучете експеримента на посочения интернет адрес. Как ще коментирате факта, 
че след ожесточените критики срещу екологичната му значимост, резултатите се 
повтарят. 

Не по-малко известен е експериментът на Филип Зимбардо в импровизирания 
затвор в мазето на Станфордската университетска лаборатория по психология. 293 
Участниците в експеримента, предварително подбрани с психологични тестове, са 
разделени на „затворници” и „надзиратели” с цел изследване на поведението. 
Експериментът е прекратен предсрочно поради опасността от сериозни психични 
травми за участниците. 

 Ако трябва да направим прогноза за човешката агресивност на основата на тези 
експерименти, каква е вашата прогноза? 

• Когато изпълняват операции за налагане и поддържане на мира, 
военнослужещите прилагат сила, която може да причини не само материални щети, но 
и човешки жертви.  

Аргументирайте становището си по въпроса, в този случай извършва ли се 
агресия? 

 
 

 
 
Книгата на Робърт Берън и Дебора Ричардсън обхваща основните постижения в 

областта. 
В книгата на Конрад Лоренц са описани наблюдения върху поведението на 

животни в естествената им среда. 
В монографиите на Йоланда Зографова можете да прочетете за изследвания на 

агресивността в български условия. 
Пламен Калчев изследва юношеската агресивност (ученици и студенти). 
 

                                                 
292 http://www.stanleymilgram.com 
293 http://www.prisonexp.org 
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3.2. АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 
 

Асертивността 294 е личностна диспозиция, изразяваща се в поведение, при 
което човек отстоява собствените си права, без да вреди на правата на другите. 

 
 Асертивното (увереното) поведение се проявява в активен стремеж към 

постигане на целите на личността, като се отчитат равните права на другите. На тази 
основа се постига баланс на средствата, който допринася за вземане на решения в 
интерес на личността и околните. То е конструктивен път за междуличностно 
взаимодействие, чрез който се избягват проявите на агресия и манипулация. 

Асертивността е културно обусловена от възприетите норми на поведение в 
обществото. Естественото разграничаване по полов признак се отразява на начина, по 
който се интерпретира асертивното поведение на мъжете и жените в различните 
общества. Често асертивното поведение на жените се възприема като агресивно, тъй 
като същото поведение се счита за отличителен белег на мъжествеността. 

Галя Герчева и Георги Петков отчитат разграничаването Изток – Запад в оценката 
на такъв тип поведение. Според тях асертивното поведение се толерира от западните 
общества, докато източните отдават предпочитание на смиреното и вежливо 
поведение. 295 

Асертивността е характеристика на зрялата личност и за да бъде постигната, би 
следвало да се насърчава у децата.  

Гордън Олпорт 296 определя поведението на зрялата личност като функционално 
автономно. Той формулира шест основни диспозиции: 

• Разширяване на Аза – способността да се интересува от обекти извън себе си. 
• Самообективация – способността да свързва ситуацията с миналия опит; 

чувството за хумор. 
• Единна житейска философия, която осигурява смислен контекст на живота. 
• Способност за топло, задълбочено отношение към личностите на другите; 

чувство за общност с човечеството. 
• Наличие на реалистични навици, които осигуряват нормалното справяне с 

битовите проблеми. 
• Състрадание към всички живи същества, стремеж да се подобри животът. 297 
Ейбрахам Маслоу изследва писмени сведения за живота и взаимоотношенията на 

исторически и общественозначими личности, между които Ейбрахам Линкълн, Томас 
Джеферсън, Алберт Анщайн, Елинор Рузвелт, Уилям Джеймс, Бенедикт де Спиноза, 
както и свои съвременници чрез срещи и разговори с тях. Критерият за избор е липсата 
на невротични тенденции, психози и психопатии, т.е. изследваните лица да бъдат 
психически здрави хора. В резултат той формулира възгледите си за 
самоактуализиращата се личност. 298 

Профилът включва следните черти: „възприемане на действителността, приемане, 
спонтанност, поставяне на проблемите в центъра на вниманието, самота, автономност, 

                                                 
294 Произлиза от англ. глагол assert – отстоявам, поддържам, предявявам (права). 
295 Г е р ч е в а, Г., Г. Петков. Асертивността – едно от качествата на военнослужещия, необходимо за 
справяне при мисия зад граница. // Военен журнал, 2009, бр. 3, с. 149 – 156. 
296 Олпорт (Gordon Allport, 1897 – 1967) е американски персонолог, който развива теорията си за 
личността на основата на работата си със здрави хора. 
297 О л п о р т, Г. Становление личности: Избранные труды. М., Смысл, 2002. 
298 М а с л о у, Е. Мотивация и личност. С., Кибеа, 2001. 
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свежи реакции, върхови изживявания, човешка близост, смирение и уважение, 
междуличностни взаимоотношения, етика, средства и цели, хумор, творчество, 
съпротива на социализацията, несъвършенства, ценности и решаване на дихотомии”. 299 

Маслоу е убеден, че психологията ще навлезе в нова епоха, когато в центъра на 
вниманието й влезе здравата личност, която упорито работи за разгръщане и 
реализиране на всичките си заложби. 

*** 
Асертивното поведение не е шаблон, който да прилагаме към всяка ситуация. 

Курт Левин приема, че поведението е функция от личността и средата. 300 Социалното 
поведение произтича както от разнообразните аспекти на външната ситуация, в която 
се намират индивидите, така и от техните многобройни състояния, преживявания, 
склонности и личностни характеристики. 

 

                                                 
299 М а с л о у, Е. Мотивация … с. 247. 
300 Л е в и н, К. Определение понятия „поле в данный момент”. // Хрестоматия по истории психологии, 
ред. П. Я. Гальперин, А. Н. Ждан, Москва: МГУ, 1992. с. 180. 
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Ψ лаборатория – асертивно поведение 
 

• В края на тази тема ви предлагам да прочетете откъс от книгата „Увод в 
логотерапията. Смисълът в живота” на австрийския психиатър от еврейски произход 
Виктор Франкъл 301, преживял ужасите на концентрационните лагери (1942 – 1945 г.). 

„Песимистът напомня човек, който наблюдава със страх и тъга как стенният му 
календар, от който ежедневно къса по един лист, изтънява с всеки изминал ден. От 
друга страна, човекът, който атакува активно проблемите на живота, е като онзи, който 
отстранява всеки следващ лист от своя календар и внимателно го прибира при 
предходните, след като е нахвърлил на гърба му няколко бележки за деня. Той може с 
гордост и радост да размишлява върху цялото богатство, отразено в тези бележки, 
върху целия пълноценно изживян живот. Какво значение ще има за него ако забележи, 
че остарява? Има ли причина да завижда на младите, които среща, или да трупа 
носталгия по собствените си отминали години? Какво основание има той да завижда на 
един младеж? За възможностите, които младият човек има, за бъдещето, което го 
очаква? „Не, благодаря – мисли той, – наместо възможности аз имам реални неща в 
моето минало, не само реалността на свършената работа и на изживяната любов, но и 
на храбро понесените страдания. Дори тези страдания са онова, с което се гордея най-
много, макар и да не могат да възбудят завист.” 302 

Според Франкъл категоричният императив на логотерапията е „Живей, сякаш 
живееш за втори път и първия път си действал така погрешно, както се каниш да 
действаш сега”. 

Защо е трудно човек да открие смисъла, ако не познава страданието?  
А защо тогава страданието не събужда завист? 
 
 

 
 

В книгата на Маслоу можете да намерите обяснение за включените в профила на 
самоактуализираща се личност характеристики като самота, смирение, съпротива на 
социализацията и несъвършенства. 

В първата част от книгата си Франкъл описва живота в концлагерите, следствие 
от който е логотерапията – вероятно един от най-значимите негови личностни смисли. 

В статията на Галя Герчева и Георги Петков е описана процедурата за 
адаптирането на българската версия на въпросника на Вирджиния Ричмънд и Джеймс 
Макроски за измерване нивото на асертивността и отзивчивостта. 

                                                 
301 Франкъл (Victor Frankl, 1905 – 1997) е основоположник на терапевтичното направление 
„логотерапия” – лекуване чрез търсене на смисъла. 
302 Ф р а н к ъ л, В. Увод в логотерапията. Смисълът в живота. С., Планета 3, 2000. с. 110 – 111. 
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4. ЛИЧНОСТТА В АВИАЦИЯТА 
 

В началото на учебника приехме, че авиацията започва от личността. 
Следователно, за да има авиация, са необходими личности. Авиацията обаче е още по-
необходима на личността. Това взаимно обуславяне е психологичната основа на 
системата оператор – машина. 

С решаването на задачите по съгласуването на естествено ограничените ресурси 
на човека с възможностите на съвременните летателни апарати се занимава 
инженерната психология. Тя не изследва човека като биологично същество и 
автоматичната система сами за себе си, а взаимодействието, единната система оператор 
– машина, в която водещ елемент остава човекът с неговите когнитивни 
възможности. 303 

Особено предизвикателство пред инженерната психология представлява 
движението на самолета в система с шест степени на свобода, която включва три 
степени на транслация и три степени на ротация (съответно по трите оси на самолета: 
надлъжна – крен, напречна – тангаж и вертикална – плъзгане). Допълнително 
усложнение внася двустепенното забавяне 304 – от човека и машината, необходимо на 
човека – за да вземе решение и да въведе корекции в движението на самолета чрез 
системата за управление; на машината – за да влезе в новия режим. Тези решения 
особено във военната авиация често се налага да се вземат в условия на различни 
дефицити (време, информация), които изправят пред сериозно изпитание когнитивните 
и афективните ресурси на личността. 

Според Кристофър Уикънс 305 пилотът изпълнява четири метазадачи, които трябва 
да бъдат приоритизирани в реда: 1. пилотиране, 2. навигиране, 3. комуникиране, 4. 
управление на системите. Към тях могат да бъдат добавени допълнителни задачи като 
издирване, спасяване, въздушен бой, прехват, поразяване на цел, които се наслагват 
към всяко ниво от тази йерархия. Важно значение има също така успешното 
изпълнение на целта на полета.  

Комплексността на управлението на самолета изисква умения за непрекъснато 
пренареждане на приоритетите, така че задача от по-ниско ниво (например 
комуникиране) може да се окаже на първо място в йерархията. Освен това четирите 
метазадачи, независимо от приоритизацията им, трябва да се изпълняват паралелно, тъй 
като полетът едва ли ще завърши успешно, ако някоя от тях бъде отхвърлена като 
незначителна. 

Комплексни са ръководството и поддръжката на самолета и за наземния състав. За 
успешното завършване на всеки полет се изисква пълна мобилизация на екипите, които 
също работят в условията на претоварвания от различно естество. 

 
*** 

Тук няма да намерите готов психологичен профил на личността в авиацията. В 
учебника можете да откриете необходимата информация, за да го съставим заедно, ако 
решите да влезете отново в психологичната лаборатория. 

                                                 
303 Д е н и с о в, В. Онищенко, В. Инженерная психология в авиации и космонавтике. Москва, 
Машиностроение, 1972. с. 9. 
304 Времето, необходимо за реакция, се нарича латентно време. 
305 W i c k e n s, C. Aviation psychology. Chapter Twenty-four.// Wedding, D. & M. Stevens (eds.) Psychology: 
IUPsyS Global Resource. CD-ROM, Edition 2009. 



 140 

Ψ лаборатория – личността в авиацията 
 

В лабораторията разполагаме с бланкови, компютърни и апаратурни тестове за 
изследване на личността. Информацията от тях можем да допълним, като проведем 
интервю и наблюдение. LOTS-данните след това се анализират, обобщават и на тази 
основа се взема експертно решение. 

• Необходимо ли е авиационният психолог да е изпълнил лично всеки тест, който 
предлага на изследваните лица? Защо? 

• Трябва ли да познаваме историята на живота (детство, юношество, семейна 
среда, значими други) на човек, който иска да се занимава с летателна дейност? Защо? 

• Какво е значението на успеха от дипломата за средно образование? 
• С какво редовните занимания със спорт или друга физическа активност ще 

препоръчат човек пред вас? 
• Съставете списък на когнитивните претоварвания и за всеки елемент от списъка 

потърсете ресурс, който позволява на човека да се справя, независимо от природните 
ограничения. 

• Какво е значението на възприятията (вниманието, паметта, мисленето, 
интелекта, ученето), кои аспекти препоръчвате да се изследват? 

• Защо когнитивните дефицити са несъвместими с летателната дейност? Как 
предлагате да се изследват когнитивните ресурси на личността? 

• Направете същото изследване за афективната сфера, като разгледате ролята на 
емоциите. Може ли емоционално лабилен човек да се справи с изискванията на 
дейността?  

• Какво е значението на мотивацията за летателната дейност и за дейностите, 
които я осигуряват от земята? 

• Как предлагате да се изследва афективната сфера? 
• Какво място ще отредите на чертите на личността? 
• Какви по-специфични изисквания внася професията военен в сравнение с 

граждански пилот, навигатор, инженер и пр.? 
• Какви възможни психологични основания намирате за твърдението, че 

авиацията е необходима на личността? 
• Казахме, че поведението е функция от личността и средата. Каква е ролята на 

личността в тази триада? 
*** 

Списъкът с въпросите за психологичния профил ще се попълни изцяло едва 
когато разгледаме личността в организационната среда и във връзка с дейността, която 
извършва. Това ще бъде представено във втората и третата част на учебника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Човечеството винаги е излъчвало свои избрани представители, за да изпълняват 
рисковани дейности. И ако трябва да формулираме единен критерий, който да 
обединява изборите от миналото до днес, нека това бъде духът. 

Тази част от учебника по авиационна психология е посветена на личностите, 
чийто дух крепи българската военна авиация вече 100 години. Защото авиацията тръгва 
от личността, но само една личност не е достатъчна. 

Казват, че когато МиГ-29 за пръв път показал висш пилотаж на международно 
изложение, журналисти попитали главния конструктор как е възможно това, какво 
държи самолета във въздуха, а той отговорил, че самолетът се носи в небето, 
поддържан от стотици хиляди невидими ръце – ръцете на хората, които обединяват 
знанията, таланта, опита и труда си за неговата безопасност. 

 
И нека броят на нашите излитания е точно равен на броя на успешните 

приземявания! 
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