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УВОДНИ ДУМИ. В последните години интеркултурните изследвания в образовани е-
то придобиха популярност. Това не е случайно и се определя от все по -ясното осъзнаване на
значението на проблема.

Тази статия визира фундаментални методологически грешки, които се правят при ин-
теркултурните изследвания и са свързани и с обучението на студентите в университ етите.

ПРЕДМЕТ НА ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Предмет са особеностите
на психиката и поведението на учениците и учителите от гледна точка на тяхната детерм и-
нация от социокултурни фактори, специфични за всяка от етнокултурни те общности в мул-
тикултурната класна стая и ефектите, които се получават от съвместното им присъ ствие.

Интеркултурните изследвания по същество са крос-културни. Те са свързани със срав-
нението на две или повече групи хора, които се различават по културен признак.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪЩНОСТ ТА НА КУЛТУРАТА. Културните групи притежават
признаци, които са качествено хомогенни и времево стабилни. Индивидуалните различия са
количествени, но като цяло, всички притежават много или болшинството еднакви признаци.
Наборът от културни черти, свойствени за хор ата от една култура не се мени с времето, в
това число при смяната на поколенията. [ 1]

Има различни теории за влиянието на културата върху човешката психика.
Бери (Berry) свързва еклектично много разнообразни фактори (биологически и ку л-

турни) с психическите явления.
Мацумото (Matsumoto) [6] дава предимство на биологическите фактори над културн и-

те: психиката има общочовешка основа и културният фактор я мод ифицира.
«Модел на платформата» (Lonner, Adamopoulos). Културата е платформа, на която се

опира психологията и която е външна за пс ихиката, а не е част от нея. Изучава се психиката
в културата, а не културата в псих иката. [9]

Съществуват много проблеми с изследването на културите:
 Вместо психологическите характеристики на културата  за нейни индикатори се

приемат видими свойства - раса, страна, националност, език, етничност.
 Етническите групи много често се считат за качествено хомогенни - абстрактни

същности от типа на индивидуалистични или колективистични култури. При так и-
ва изследвания се създава опози ция между две полярни качества (дихотомия); те
не се разглеждат като части от единна система; прави се опит да се класифицират
всички култури или като едното, или като другото, без да се признават „смесени”
варианти, когато двете противоположни свойства пр исъстват в една група.

 Вътрегруповите различия обикновено са значителни, докато външните представи
за групата имат тенденция към генерализация и стереотипизация. [6]

 Много грешки възникват при идентифицирането на културните фактори, които
влияят на психическите различия. Обикновено се счита, че тези различия са резул-
тат от различия в ценностите и се пренебрегват фактори от типа на богатство, о б-
разователно ниво, политическа система. Много от културните променливи са аб с-
трактни и лишени от конкретно социално съдържание.

 Културните фактори невярно се тълкуват като константни и обособени феномени.
Те се свързват с други фактори, влияят комплексно и затова трябва да , се изучават
в контекст и като конкретно качество. [9]



ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Мацумото описва следните видове:
1. Сравнение на две или повече култури по някаква интересуваща ни променл и-

ва. Имат за цел да докажат наличието или не на значими различия.  Преодоляват огранич е-
ността на знанието и разширяват теоретическото и концептуално мислене.

2. Установяване на причината за възникване на културни различия.  Не само се
търсят различия между културите по избрани променливи, но и се измерват и други проме н-
ливи, които могат да бъдат свързани с установените различия.

3. Екологически анализ и анализ на нивото н а културите. Единица на анализ не е
индивида, а културата. Данните са сумарни или усреднени – използват се за базис за всяка
култура (Пример –Хофстеде). Трябва да се прави разлика в интерпретацията на данните на
културно (екологическо) и индивидуално ниво.  Връзката на културно ниво не означава не п-
ременно връзка и на индивидуално.

4. Крос-културно валидизиращо изследване.  Проверява се дали е приложимо, зн а-
чимо и равноценно за друга култура измерение на някаква психическа конструкция..

5. Етнографско изследване. Посещават се хората – обекти и се живее сред тях. Вне д-
ряване в културата.  Сравненията се правят на основата на личния опит. [ 6]

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБ ЛЕМИ. Интеркултурните изследвания не са темос-
пецифични. Те засягат широк кръг феномени, свързани с чов ешкото поведение - от възприя-
тието да езика, възпитанието на децата и пр. чак до патологията. Интеркултурни изследвания
може да се срещнат във всяка специална област или дисциплина. Подходът, а не темата о п-
ределя интеркултурността. [6]

EMIC ИЛИ ETIC ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРАТЕГИИ. Pike (1954) пръв дефинира
термините „Emic” и „Etic” , които са алтернативи в интеркултурните изследвания.

Emic-подходът (вътрешен, субективен, локално-културен) е основан на разбирането и
интерпретацията; с произход от етнопсихологията  на личността (психологическа антропол о-
гия); изследване на културата „отвътре” на система та. Преимущество на подхода е възмо ж-
ността от по-пълно описание на културата на основата на контекста, недостатък – невъзмож-
ността за сравнение с други култури.  Своеобразен връх в момента е концепцията за индиг е-
низацията (регионалността): изучаване само на една култура с цел дълбинното и разбиран е;
прилагане на културно специфични единици на анализа и термини; ориентаци я на постепен-
но, а не на предварително формиране на програмата на изследването и единиците на анализа.

Еtic-подходът (външен, обективен) е социално-психологически подход, базиран на
обяснението. Произход - етносоциалната психология (психология на междуетническите о т-
ношения и етническите общности). Той е основа на крос-културния подход; използване на
методи за анализ на културата от позицията на външен набл юдател; разбиране, водещо до
предсказване. Преимущество на подхода е сравнението на културите, недостатък - нивели-
рането на спецификите на конкретните ку лтури и невнимание към контекста. [7]

НОМОТЕТИЧЕН ИЛИ ИДИОГРАФИЧЕН ПОДХОД . В края на ХІХ век се води
диспут, като се противопоставят науките за природата и науките за човека  (В. Винделбанд).

Идиографичният подход предполага описание и обяснение на сложното  цяло. Описа-
нието трябва да е пълно и конкретно, единичният елемент (личност) трябва да се представи
като уникален феномен. Хуманитаристите интуитивно го предпочитат, но е доста спорен и е
критикуван за много неща, основното от които е отсъствието на обект ивност.

Номотетичният подход в противоположност , е ориентиран към откриване на общи з а-
кони, валидни за всеки частен случай. Това става чрез експериментална процедура.  Описа-
нието се опира на данни за „средното”, „отклонение от средното”, на корелации между про-
менливите в извадката. Но средните показатели и корелациите не са данни за всеки отделен
индивид, а много изводи за индивидуалните различия се правят именно за индивидите. [ 8]

Модерните социални науки почти напълно възприемат номотетичния идеал, въпреки ,
че естествените закони са заменени с емпирични обобщения. Те се стремят да изучават о б-
щите, закономерни и повтарящи се аспекти на явленията и се стремят да ги обобщават и
предсказват в пределите на доказана теория. Те имат и необходимия идиографичен аспе кт:



съдържат наред с обобщенията многочислени частни положения (частности, описателни
данни относно конкретни хора, места и събития).  [5]

Не трябва да съществуват противоречия между номотетичните и идиографични из с-
ледвания в науките за човека. Тя трябва да се стреми към извеждането на общи закони, но те
не трябва да се отхвърлят само защото не могат да бъдат напълно приложени в специфични
случаи. Законите трябва да бъдат адаптирани към конкретни ситуации. Контекстите може да
се различават от гл.т. на време,  място и участници. [8]

МНОЖЕСТВО ПАРАДИГМИ.  Основният проблем, от който са следствие много от
по-частните проблеми е за ядрото, базата на методологията, методологическата парадигма. В
практиката на интеркултурните изследвания са се оформили няколко различ ни и конкурира-
щи се направления, някои от които не се познават добре и не се прилагат в изследванията,
поради което те остават доста едностранчиви.

ОБЩИ ПОДХОДИ. Дефинирани са няколко такива.
Комплексен подход - отчитат се особености не само на макросредат а, но и микросре-

дата -  конкретната етнокултурна обстановка.
Културологичен подход – поведението на хората се разглежда и обяснява чрез го с-

подстващите в дадената култура ценности и правила за поведение.
Колективистки подход – разглеждане на фактите през с ъвместната дейност.
Интеракционистки подход - в основата са взаимоотношенията на хората и техните

роли - поведение, което очакват от тях, когато заемат определена позиция в групата: семе й-
ни, трудови, неформални и пр.

Психологически подход – обяснява се поведението на хората като личности, в чиито
представи или поведение присъства в някаква степен етни чността. Етническата идентичност,
възгледи, мотиви, социални нагласи и пр. се разбират като резултат от взаимодействието на
личността и обществото. [5]

ПОЗИТИВИЗЪМ ИЛИ АНТИПОЗИТИ ВИЗЪМ. Позитивизмът се основава на две
централни идеи: емпиризъм - източник на научно знание е непосредственият опит, опред е-
лящ предмета на научното изследване; натурализъм - цел на научните търсения е създав а-
нето на единна наука чрез приложение на логически анализ на емпиричния материал .

Позитивизмът създава последователна логическа доктрина за теоретичното обяснение
в науката - дедуктивно-номологическият модел (моделът на закона). Научните обяснения се
отличават от описанията и семантичните обяснения по това, че основата им са общи закони.

Антипозитивистките подходи са интенционалистски. Действията на хората се обясня-
ват на базата на техните мотиви, интереси, намерения, дълг, норми, културни образци , цели.
Това са обясненията от позициите на „следване на нормите” и модела на рационалния избор
(действие) и принципа на максимизация на полезнос тта. Проблемът е, че е невъзможно да се
зададе единен обективен критерий за интенционни състояния на субектите . Още по-трудно,
дори невъзможно е да се направи това за цели групи. [2]

Доминираща в интеркултурните изследвания е позитивистката методология  (главно за
измерване и анализ), а тя често води до затъмнение на културния произход и особености на
психическите феномени.

Много тестове (условия и инструменти) са екологически невалидни. По презумпция
те трябва да моделират социалната обкръжаваща среда. Често, об аче се използват изкуствени
ситуации, като основанието за това е, че те са вал идизирани и нормирани. Принципите на
позитивизма изискват това да са манипулативни, измерими стимули, които предизвикват
прости, количествени отговори. Изкуствените условия и инструменти съответстват на тези
критерии повече от естествените обстоятелства. Същевременно, резултатите от изследван ето
са силно зависими от конкретния социален контекст.  [9]

ЕМПИРИЗЪМ ИЛИ РАЦИОНАЛИЗЪМ. Емпиризмът е стил на мислене и обрабо т-
ка на данни. Комплекс от възгледи: вяра в ефективнос тта на наблюдението и убеждение, че
научните изводи никога не излизат извън предела на екстраполацията и ч е рационалната на-
ука е само обикновена асоциация на определени идеи в ума на с убекта.



Рационализмът е подход, при който критерият за истина е н е чувствен, а интелектуа-
лен и дедуктивен. Предполага се универсалност на природните закони, и оттам към чувств е-
ното възприятие се подхожда само при търсене на частни случаи. Правят се концептуални
схеми, построения и логически манипулации.

Рационализмът в неговата груба, нематематическа форма  господства до Първата св е-
товна война, след което е заменен от тоталния ръ ст на емпиризма (емпирични изследвания).

Налагането на емпиризма доведе до много положителни ефекти: искрен стремеж към
обективност и истина и скромност в изводите ; точност на изводите на базата на данни, съ б-
рани с помощта на най-надеждни инструменти; прилагане на количествени методи и стан-
дартни изследователски подходи  и правила за процедурата на изследването, гарантиращи
обективност и точност. Чисто спекулативният подход беше д искредитиран - задължително се
съгласува теорията с доказателствата и с натруп аните факти. Въведени бяха контролното
наблюдение и планирането като задължителни части на научното изследване.

Вредните последствия от емпиризма  също са много: възниква особена форма на мето-
дологическа наивност – отстраняват се някои външни форми на субе ктивност, но не изцяло:
субективността се налага на висши нива при използване на имплицитна, а не експлицитна
теория. Много често се получава неточно разграничение на проблема на изследването; не б-
режност и неточност в техниката; грешна интерпретация на резултатите - недостатъчно вни-
мание към предположенията и ограничение в своята собствена теория. Много изследвания
водят до прост набор от ограничено число факти и са далеч от истинския емпиричен модел.

Теорията и практиката си сменят местата. Вместо да се оц ени изследването по резул-
татите - неговия принос в теорията, емпириците оценяват теорията изключително по нейната
полезност за изследването (прагматизъм). [2]

ПРАГМАТИЗЪМ. Прагматизмът се изразява в интерпретацията на идеи и събития в
термините на техните последствия. Той е тясно свързан с логиката на експеримента, вклю ч-
ващ всичко, което се счита за ефективно от изследователска гледна точка и по тази причина
има основания прагматизмът да се счита за разширение на емпиризма.

Практическото научно изследване с е състои от постоянно формулиране на нови про б-
леми, нови хипотези, проверка на тези хипотези с подходящи инструменти. Основната те о-
рия, математиката, инструментите, техниката и пр. са само апарат за разработка на хипотези,
отнасящи се към опита. Прагматизм ът като теория е изражение на научния метод в този вид,
в какъвто той се е оказал ефективен в миналото. [5]

СЪПРОТИВА НА РАДИКАЛНИЯ ЕМПИРИЗЪМ. Радикалният емпиризъм води до
случайни, хаотични, дребни, некодифицирани изследвания; акцент върху непосредствени те
резултати. Затруднява се формирането на теоретични принципи и обобщения от огромната
маса факти. Идеалът на науката е създаването на системи положения, които обясняват фа к-
тите в тази област на абстракции. Нито изолираните предпоставки, нито наборите от факти
не съставят науката.

Съпротива на радикалния емпиризъм е съществувала още от началото на ХХ век.  Та-
кива са: системният подход; настояването за обяснение вместо за описание, при което се д а-
ва концептуален контекст, в рамките на който може да се изтълк уват индивидуалните еле-
менти; акцентът върху концептуалния апарат – конструиране на емпирични и математиче ски
модели и концептуални схеми; планирането на експеримента. [5]

ИНДУКЦИЯ ИЛИ ДЕДУКЦИЯ. Основна методологическа  дихотомия е между ин-
дуктивна и дедуктивна процедура.

Индуктивната процедура или „Възходящ подход” [6] е изучаване на обект, наблюдаем
в определена култура, а след това изучаване в много други култури с цел да се усъвършенс т-
ва теорията за него. Индуктивната процедура има три форми.

Пълна индукция - ако се  разглеждат всички  случаи.
Описателна индукция - статистическо обобщение, основано на разглеждането на и з-

брани случаи (извадка). Проблемите се пораждат от приложимостта на изводите за всички
случай, което е възможно само при пълната индукц ия.



Аналитичната индукция  започва с обяснителна хипотеза и предварително определ я-
не на това, което трябва да бъде обяснено. Хипотезата се проверява чрез получените данни,
след което се модифицира така, че да обхваща всички разглеждани факти, за да се изкл ючат
необяснимите случаи, които се причисляват към друга хипотеза.

Различието между описателна и аналитична индукция е различие в степента, а не в
качеството. Те обслужват различни изследователски проблеми и ситуации.

Дедукцията (Низходящ подход) [6] е необходима част на изследването. Тя е най -
добре изразена в методологията в концептуални схеми за систематични теории, конструир а-
ни типове и математически и емпирични модели. Началото е универсална теория за повед е-
нието и включване на културни аспекти в проверката на нейните качества.

Дедуктивните конструкции могат да служат за ръководство при изследването; позв о-
ляват да се локализират и определят сферите на знанието и невежеството, указвайки на
проблемните области . [5]

Индукцията и дедукцията не са взаимно изключващи се. Във всяко изследване може
да се регистрира тяхното взаимодействие. Обобщенията се правят отначало с обичайни и
ограничени понятия, които постоянно се усъвършенстват чрез уточнения, отстраняване на
противоречията и уточняване на областта на приложението им.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗЪМ . Операционализмът често се среща в емпиричните изсле д-
вания, особено в дисертациите. Централната идея е изразена от Бриджм ън (Bridgman): „Под
понятие ние разбираме не нещо друго, а ред операции … Значението на съждението се о п-
ределя от неговата проверяемост.”

Операционализацията се счита за единствения рационален подход (Лундберг), тъй к а-
то понятийно-терминологичната система на педагогиката не е качествена – аспектно чиста и
предметно определена. Единственият начин за определяне на нещо обективно е операцио н-
ното определение – от елементи, които може да бъдат изм ерени.

Възраженията против операцион ализма са в няколко насоки:
 Омаловажава се ролята на систематичната теория („интелектът е  това, което се

тестира чрез тестове за интелигентност”). Краен еклектизъм и невъзможност да се
създаде система от взаимосвързани понятия с общо емпирично значение.  [5]

 Измерването винаги определя само величината на дадения конкретен обект. Пон я-
тията са винаги общи, а операцията – винаги конкретна.

 Операционалните дефиниции на културните и психически явления съдържат
фрагментарни елементи, които не обхващат цялостно явленията. Затова и закл ю-
ченията на тяхната основа не са гарантирани. Съществени проблеми в изследване-
то могат да възникнат, тъй като в един и същ термин, представителите на различни
етноси могат да влагат различно значение в следствие от културните различия.

ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПОДХОДИ. Интерпретативната (херменевтична) доктрина е
контрапункт на натурализма в социалните науки. [ 2]

Счита се, че в социалните и хуманитарни науки трябва да с е използва особен тип
обяснения, различни от обясненията в естествените науки, тъй като описват уникален обект -
хора, притежаващи съзнание и влагащи в своите постъп ки смисъл (или значение), което не е
характерно за физическите обекти и събития.  Трябва да се прилага семантично обяснение
(херменевтика) или интерпретация, обединяваща семантичното обяснение с научното. [ 2]

ХЕРМЕНЕВТИЧНИ ПОДХОД И. Те са основно два:
Универсална херменевтика - всяка интерпретация е неопределена, зависи от цяло с-

тния контекст (фона) от взаимосвързани убеждения, ценности и практики, а също и от поз и-
циите на интерпретатора . От това следва възможността и даже желателността за разли чни
„прочити” на един и същ текст,  основани на все по -задълбочено проникване в него.

Двойна херменевтика (Е.Хиденс) - умерен модел на интерпретация, съчетаващ че р-
ти на семантично (през очите на участника) и научно (от позиц иите на изследователя) обяс-
нение: интерпретация на участниците и интерпретация на тези интерпретации от изследов а-
теля. Това се прави от една страна, за да не се игнорират автентичните интерпретации на



участниците (най-често ретроспективни, избирателни, с тенденция за смесване на дейс твия и
намерения и/или игнориране на съществени причинни връзки ), а от друга - семантичните
обяснения на актьорите да бъдат обяснени научно. [2]

ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ. Интеракционистки методологически принцип, въведен
през 70-90-те години на ХХ век.

Цел на етнометодологията е д етайлното проследяване на интеракциите (вербални и
невербални) и разкриването на тези методи (етнометоди), които участниците във взаим о-
действията използват за придаване на смисъл, регулярност и „правилен” характер на слу ч-
ващото се. Също така и изучаването на процедурите на субективно тълков ание на собствения
социален живот и скритите и неосъзнати механизми на социалната ком уникация.

Главното в изследователски план е работата върху терен, при която се наблю дават ак-
товете на интеракция, като трябва да се съхрани пълна индиферентност от изследователя. [2]

ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСТРУ ИРАНЕ НА ХИПОТЕЗИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
Хипотезите са организиран и съгласуван набор от факти и предположения, предлагани на
проверка. Особено важно при интеркултурните изследвания е да се  осъзнава, че теориите са
създадени от хора, които са културно ограничени.

Основният проблем е за равноцеността (неравноцеността) на хипотезите – дали хипо-
тезата, проверката на която ние считаме за важна наистина е толкова важна и значима и за
хората от другата култура? [6]

ПРОБЛЕМИ НА ПЛАНИРАН ЕТО НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Най-често прилагани
експериментални планове в интеркултурните изследване са плановете за сравнение на групи.
(минимум две групи). Стъпки (и възможни източници на грешки) :

 Да се определят особеностите на психиката, потенциално податливи на влиянието
на културни фактори и параметри на поведението, съответстващи им.

 Да се дадат операционални, а не теоретически определения на култур ните факто-
ри, които се предполага, че могат да повлияят на различията в психическите осо-
бености и поведение на хората от различни културни общности.

 Да се избере адекватна изследователска методика за измерване на особеностите на
поведението на хората от различни културни общности.

 Да се определи обекта на изследване (популац ията) – хора от различни култури,
които са репрезентативни за дадената култура. [ 4]

МЕТОДИКИ. Главен проблем на интеркултурното изследване е конструирането или
избора на методики за регистрация на параметрите на поведението, валидни за изучаемите
психически особености, тъй като всяка методика е продукт на определена култура и може да
има адекватно значение само в контекста на тази култура  (културната едностранчивост) .

Ако изследователят не постигне висока съдържателна валидност на методиката, няма
да се получи еднаква пълноценно включване на изследваните.

ПРОЦЕДУРИ И ТЕХНИКИ. Процедурата е общата форма или система от действия
при изследването. Техниката е специална операция за установяване на факти или манипул и-
ране с тях, част от основна процедура. Всички изследвания се провеждат в определено об к-
ръжение, среда, и тези фактори са допълнителни условия.

Изследването може да се прави или от позициите на определен етнос, или от неутра л-
на позиция, което е и оптимално, но много трудно може да се изпълни.

Изследването може да се проведе в моно - или полиетнична среда (регион).
Проблем на интеркултурното изследване е лингвистичната равноценност на данните.

Идеалното е различни варианти на методиката на различни езици. Прилага се проц едурата
„обратен превод” – превод от единия език на другия и обратното до получаването на иде н-
тични варианти. „Абсолютна еквивалентност” е невъзможна и това трябва да се о тчита. [6]

Проблемно е преодоляването на междукултурната дистанция, почти неизбежно въ з-
никваща в хода на изследването ме жду изследователя и респондента. Тази дистанция често
води до отказ от участие или до даване на отговори, които са социално желателни.



Изследователите по принцип фиксират етноцентристки отговорите. Те имат собствени
достатъчно изразени нагласи и неволно (а  може и съзнателно) коригират отговорите на ре с-
пондента в съответствие с  тях. Различията в езика, в поведенчески те стереотипи, умения за
общуване и пр. и могат да са толкова големи, че напълно да изкривят резулт атите. [3; 4]

ИЗБОР НА ПОПУЛАЦИЯ.  Възлов въпрос е изборът на популация. Той трябва да се
прави от позициите на континуума от свойства, характеризиращи културата (напр. индив и-
дуализъм–колективизъм). Когато се проверява качествена хипотеза за влиянието на култур а-
та на поведението се избират по правило две популации, а за количествена – три: две в кра-
ищата и една в центъра на континуума.

Изследвания на естествени групи, които са „под ръка” не се приветстват, тъй като р е-
зултатите от тях са недостатъчно валидни и не с е поддават на теоретична интерпр етация. [4]

ИЗВАДКА. В интеркултурните изследвания основният проблем е за качествената
представителност. Тя се изразява с две изисквания:

Адекватност – обикновено се допуска, че респондентите са достатъчно репрезент а-
тивни за своята култура (хомогенност). Това е нереалистично и може да служи само за съ з-
даване на стереотипни представи и интерпретации.

Извънкултурна демографска равноценност – дали извадката е равноценна по всички
други параметри, освен културния - възраст, образование, религия, социоикономически ста-
тус, така че, сравнението да е сравнение на културите, а не на нещо друго. [ 6]

ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА НА ДАННИТЕ. Един от най-важните въпроси е въз-
можността за съществуване на културни набори от реакции - тенденции у представителите
на една култура да използват за отговори определени участъци от скалите. Ако съществуват,
то всички различия, регистрирани между кул турите са съмнителни . [6]

ПРОБЛЕМИ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ. Заключенията на основата на
статистическия анализ често предизвикват теоретични проблеми.

Статистическите тестове дават заключение, че множествата са различни, даже когато
количествено са много подобни. Често м алките количествени различия се преувеличават
като независими качествени различия.

Статистическата значима разлика означава само, че числовите различия не са случай-
ни, но това не означава тотално различие, особено в културните и психичните качес тва.
Всички позитивсти обикновено игнорират този факт и приемат статистиче ските различия за
съществени систематични и качествени психически и ку лтурни различия.

Качественото сравнение на психическите и социалните явления е по-значимо от коли-
чественото сравнение на числови множества без културно значение. [9]

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНТЕРПР ЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТ Е. При интерпретацията
на резултатите от интеркултурното изследване се появяват редица проблеми.

ПРОБЛЕМИ НА РАВНОЦЕННОСТТА. Най-важният фактор за интеркултурните
изследвания е неизбежната неравноценност на данните . Равноценността е състояние или
условия на сходимост в концептуално отношение и в емпиричн ия метод между културите,
което дава  възможност за сравнение. Ако всеки аспект на изследването не е съвсем равноц е-
нен по значение или метод в сравняваните култури, сравнението губи смисъл.

Айп Пуртинга описва четири различни решения на този проблем : (1). Изключване на
сравнението - отказ поради неговата безсмисленост. (2). Намаляване на неравноценността на
данните – оценка и разделяне на методите на равноценни и неравноценни и сравнение само
по равноценните части. (3). Интерпретиране на неравноценността к ато важна информация за
културни различия. (4). Игнориране на неравноценността - убеждение в инвариантността на
методиките за изучаваните култури без доказателства.  [6]

ОБЯСНЕНИЕ, ИНТЕРПРЕТ АЦИЯ ИЛИ ОПИСАНИЕ. Понятията „обяснение” и
„да обясня” се използват  в два съвършено различни смисъла (А.Каплан).

Семантично обяснение – обясняване нещо на другите хора; акт на комуникация, насо-
чен към конкретна аудитория , с прагматична цел – разбиране, открит и договорен хара ктер.



Научно обяснение - ориентирано не към конкретен слушател, а към обективни ста н-
дарти за логически извод. Критерий за успешност е възможността за разкриване на обща з а-
кономерност. Съгласието между обясняващия и слушателя е сравнително ма ловажно.

Разликата между семантичното и научно обяснение е м ежду понятно и истинно изказ-
ване. Понятното  не е задължително да е истинно и обратното.

Интерпретациите са обяснения, които съчетават качествата на двата типа (научни и
семантични) или в идеалния случай съвпадат. Това е и идеал за интерпретативния подход:  да
е открито за разбиране от обикновените хора.

Описанието, за разлика от обяснението не съдържа никакви елементи, поясняващи,
защо нещо става. В действителност много описания са смесени с обяснения.

ПРОБЛЕМНИ ОБОБЩЕНИЯ.  Обобщението (генерализирано знание ) е цел на нау-
ката, до която може да се стигне по различен път.   Излишно широките обобщения в инте р-
културните изследвания са съмнителни. Много хора от двете култури са резултат от влиян и-
ето на различни и много често смесени фактори – културите са нехомогенни. Много рисково
е генерализирането на изводите върху всички представители на дадената култура.

Допускането за хомогенност на извадките е некоректно, а и сравненията разкриват
същността на някои феномени, но маскират  други. [ 1]

КАУЗАЛНА ИЛИ КОРЕЛАЦИОННА ИНТЕРПРЕТАЦИИ. Статистическите ме-
тоди винаги поставят въпросите за причинността и корелацията. При сравнението на данните
за културите се получават корелационни зависимости. Изводи за причинна връзка между
културата и дадена характеристика на психиката са трудно доказуеми.

Корелацията винаги е тотална и може да включва много фактори, влияещи на връзк а-
та извън каузалните. Статистическите методи се основават на предположението за едноро д-
ност на популацията, оттам и акцента върху средното. Техните изводи за п ричинните връзки
винаги са вероятностни.

Друг вид невярна интерпретация, която често се допуска е предположението за с ъ-
ществуването на специфични причини за възникването на културни различия, даже ако тези
причини никога не са били измервани в изследването . Това често се прави като се ползват
постановки от други изследвания без да се измерват конкретните п оказатели в извадките. [6]

РОЛЯ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦ ИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ . Болшинството изследо-
ватели неизбежно интерпретират получените данни през собствените културни филтри -
предубеждения и пристрастия и те в различна степен влияят на интерпретацията и това че сто
става безсъзнателно и автоматически. [ 6]

ЛИТЕРАТУРА
1. Вальсинер, Яан. Культура, развитие и методология в психологии: преодолеть отчу ждение через

эмпирические данные, < http://psyjournals.ru/kip/2005/n1/Valsiner.shtml>
2. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического иссл едования

< http://socioline.ru/node/399>
3. Дзуки, Элена. Введение в методологию социально -психологического исследования . - Милан –

Новосибирск, 1997 < http://www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=328>
4. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология , 2-е издание, дополненное,

<http://nesterova.on.ufanet.ru/drujinin/>
5. Маккинни, Дж. Методология, процедуры и техника социологии.

< http://lib.socio.msu.ru/l/library>
6. Мацумото, Д. Психология и культура: современные исследования. - С-П, 2002.
7. Godina, H., R. McCoy. Emic and Еtic perspectives on Chicana and Chicano multicultural li terature. //

Journal of Adolescent & Adult Literacy, Oct2000, Vol. 44 Issue 2.
8. Laak, Jan J.F. ter. Psychodiagnostics: Content And Method, 1996

< http://www.book-ua.org/click.php?id_link=22666>
9. Ratner, Carl, Lumei, Hui, Theoretical and Methodological Probl ems in Cross-Cultural Psychology. //

Published in Journal for the Theory of Social Behavior, 2003, 33, pp. 67 -94.
<http://www.humboldt1.com/~cr2/crosscult.htm >

http://socioline.ru/node/399
http://nesterova.on.ufanet.ru/drujinin/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.book-ua.org/click.php
http://www.humboldt1.com/~cr2/crosscult.htm

