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УВОДНИ ДУМИ 

 

През последните десетилетия училището започна 

да подготвя младежите за ефективен живот в свят, харак-

терен с човешко разнообразие, интеркултурно взаимодей-

ствие, динамични изменения и глобални взаимозависимо-

сти.  

В съвременното постмодерно образование интерна-

ционалните тенденции вземат връх над тенденциите за 

сепаратизъм и културно разделение. Училището става 

мултикултурно – обратното е по-скоро изключение.  

Крос-културните и интеркултурните изследвания 

имат своето място в историята на социалните науки, но 

определено не са в центъра на вниманието им. Те се въз-

приемат обикновено като занимания на хора, свързани с 

етнологията, етнопсихологията и образованието на мал-

цинствата. 

Интеркултурните изследвания имат специфични 

проблеми. Много техни методологически въпроси остават 

неясни и необсъдени и се решават традиционно.  

В тази книга е направен опит да бъдат събрани ня-

кои от най-важните въпроси на методологията на интер-

културните изследвания и да им се потърси отговор. Сред 

ползваните автори бихме откроили: Д. Мацумото, Д. Мак-

кини, Дж. Манхейм, Р. Рич, Ю. Арутюнян, Я. Валсинер, Е. 

Дзуки, Ф. Вандевийвер, Дж. Бенкс, Дж. Бери, Р. Касела, 

П. Ладенпера, С. Лесоурд, M. Лодико, M. Тройке, Д. Ван-

хемерт и др.  

    Иван Иванов 
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1. ПРЕДМЕТ НА ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

1.1. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ  
 

МУЛТИКУЛТУРНОСТ И ИНТЕРКУЛТУРНОСТ. Ин-

теркултурността е един сравнително нов феномен и това 

обяснява актуалността му в педагогическата теория. Той е 

политически, правен, етически, религиозен и педагоги-

чески проблем, доколкото се основава на принципите на 

свободата, толерантността и любовта, които са едно като 

категории, а друго като конкретни социални практики. 

Той зависи и от състоянието на междудържавните отно-

шения както в региона, така и в глобален мащаб. Той про-

тиворечи в много голяма степен на натрупания опит и 

традициите в образованието, основани на етноцентристки 

подход.  

Интеркултурността е понятие, което отразява най-

точно процеса, който се развива повсеместно от втората 

половина на ХХ век. Започнал като един отговор на ра-

сизма и асимилационната политика и като една философ-

ска концепция, той се трансформира в социална, медийна 

и особено в образователна практика. Последното е особе-

но важно, тъй като изисква изграждане на определен мо-

дел на мислене и поведение в бъдещото дейно поколение.  

Мултикултурализмът е социално-интелектуално 

движение, което приема разнообразието като основна 

ценност и основен принцип и изисква с всички културни 

групи да се отнасят с уважение като към равни... в осно-

вата си това е морално движение, което е предназначено 

да увеличи достойнството, правата и признанието на раз-

личните групи. (Fowers, Richardson, 1996)  

Терминът «интеркултурно» и производните от него 

поставя акцент върху динамиката на процесите на акул-

турация - предполага реални взаимоотношения (интерак-
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ции) и взаимозависимости. Различията с «мултикултурно» 

и други производни е в това, че те акцентират върху  ста-

тичните характеристики на ситуацията.  

В англоезичната литература терминът ―интеркул-

турно‖ се употребява рядко, за разлика от други страни - 

основно европейски. ―Мултикултурно‖ е широко употребя-

ван и контекстен термин. В литературата след 90-те годи-

ни смисълът му се свързва повече с динамиката на акул-

турационните процеси и взаимното обогатяване на култу-

рите, т.е. практически термините ―интеркултурно‖ и ―мул-

тикултурно‖ се покриват. 

Според Каушал (Kaushall), интеркултурността се 

разбира на три нива:  

Комуникацията на интерперсонално ниво (микро-

ниво) се характеризира с етнически и расови стереотипи. 

Интеркултурната комуникация има за задача да преодо-

лее стереотипните граници и да хвърли мост между кул-

турите, като предпази хората от междуличностни прояви 

на дискриминация и репресия. 

Комуникацията на интергрупово ниво е детермини-

рана от категоризацията на групата (етноси, класи, стра-

ти). Това води до двойственост на идентичността, без коя-

то не може да се обясни взаимодействието. 

На третото макрониво, комуникацията е подчинена 

най-вече на ефектите, причинени от медиите и полити-

ческите партии. 

 

ИНТЕРКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Интеркул-

турното взаимодействие (употребява се и терминът «ин-

теркултурна комуникация») е отношение между култури-

те, основано на плурализъм, гаранция и защита на всички 

социални групи, на правото на идентичност и сътрудни-

чество. 

Интеркултурността предполага диалог и взаимно 

обогатяване на културите. Методологическата й база е 

абсолютният културен релативизъм, възможен само в едно 

наистина демократично общество. Проблемът е в отноше-

нието абсолютно-относително в една култура и в култури-
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те изобщо, както и в ценностната система, на базата на 

която се прави тази оценка. Освен това, трябва да се има 

предвид, че релативизмът като концепция съществува по-

скоро на елитарно ниво и като теория, отколкото като ма-

сова нагласа и като практика. По начало всяка култура е 

етноцентристка, но има догматичен и критичен, радика-

лен и толерантен етноцентризъм. [59] 

Културната идентичност е едновременно и условие, 

и пречка за интеркултурна комуникация; възприемането 

на другите като чужденци засилва диференциращите ме-

ханизми. Тези механизми затрудняват едно точно оценя-

ване на различията. Трябва да се акцентира на другите 

като подобни, за да се достигне до разбиране и разпозна-

ване. [71] 

 

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗО-

ВАНИЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО. Интеркултурното образо-

вание е пряко следствие от борбата за граждански права 

през 60-те години на ХХ век и носи политическата и идео-

логическа натовареност на това време. Като главна цел на 

интеркултурното образование най-често се посочва учи-

лищна реформа, насочена към осигуряване на образова-

телно равенство за учениците с разнообразни расови, ет-

нически и социално-икономически характеристики. [100] 

Интеркултурното образование е образованието в 

културно плуралистичното общество. 

Мултикултурализмът е идейната основа на интер-

културното образование. Той се основава на плурализма 

като отношение към културите.  

Разнообразието като измерение на цивилизацията 

се анализира от четири позиции:  

Релативизъм – всяко знание е самодостатъчно в 

специфичната култура или езикова общност. Въпросът за 

това кое е по-висше или по-низше изобщо не стои на дне-

вен ред. 

Перениализъм (универсализъм) – има общо или 

постоянно в цялото разнообразие на човешката мисъл и 

то е по-важно от разнообразието. 
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Йерархизъм – акцентът е върху видовете разнооб-

разия, критериите за развитие, прогресивност относно 

съвременната водеща мисъл. 

Плурализъм – разнообразието не само трябва да 

бъде признато, но и уважавано и стимулирано. То не е 

проблем или дефект, а ресурс. [59] 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ. Може да дадем следното определение: обра-

зователен процес, в който участниците, представители на 

разнообразни етнически, расови, религиозни и социални 

групи и съобразно със своите институционални роли, тра-

диции и интереси, работят кооперативно, в дух на взаи-

мозависимост и взаимно уважение, необходими за обеди-

нението на страната и света.  

В литературата се срещат много и различни опреде-

ления. Визират се или културните характеристики на раз-

нообразните групи, или социални проблеми (политическа 

власт, икономически ресурси), или расови характеристи-

ки.  

Интеркултурното образование се определя като: 

движение..., философия..., концепция..., процес..., под-

ход..., методология..., съдържание..., политика и мето-

ди..., структура и субстанция..., действие и отражение..., 

знание и ценности..., образователно средство... 

Интеркултурното образование е характеристика на 

образователните процеси в плуралистичните общества. 

Интеркултурното образование е базово за всички ученици 

в едно културно, етнически и социално плуралистично 

общество. То е необходима предпоставка за качествено 

общо образование. То има собствена ценност, а също и 

инструментална ценност за подпомагане постигането на 

други образователни цел.  

То е образование, за което интеркултурността е 

философия - възприемането на всички култури в процеса 

на комуникация като такива, каквито са и развитие на 

взаимно обогатяващи акултурационни процеси. То е дви-

жение за образователни реформи, насочено към измене-



 
  11 
 
 
 
 

ние на образователната среда, което изменя всички ком-

поненти на образователния процес - ценности, правила, 

учебни планове и материали, организационна структура, 

методи и управленска политика, за да отразят културния 

плурализъм.  

Интеркултурализмът в образованието предполага 

действия на всички нива - обучение, администрация, уп-

равление, планиране, оценка, училищен климат. По такъв 

начин, всеки въвлечен трябва да играе активна роля в 

осъществяването на мултикултурното образование.  

Интеркултурализмът в образованието предполага 

разнообразие по отношение на съдържание, структури и 

методи, затова е за предпочитание конкретните педагози 

да развият свои собствени концепции в пределите на об-

щите граници, съответстващи на конкретни потребности, 

отколкото да се налага някаква универсална структура.  

Продължителен процес, изискващ много време, 

средства и усилия, както и подробно планирани и обмис-

лени действия, целите на който едва ли ще се осъзнаят от 

всички и едва ли ще се постигнат в пълна степен, затова 

по-скоро се възприема като идеал, към който трябва да се 

стремим.  

Институциализирана философия, която подчертава 

важността, закономерността и виталността на етническото 

и културно разнообразие в живота на индивидите и гру-

пите; политика и методи, които демонстрират уважение 

към културното разнообразие. Хуманистична концепция, 

основана на човешките права, равенството, уважение на 

алтернативните начини на живот, приемане, разбиране, и 

социална справедливост. 

Образование с цел възприемане на демокрацията и 

мултикултурността на едно общество и подготовка за жи-

вот в тези условия. Средство за достигане на образова-

телно равенство - учениците от различните расови, етни-

чески и социални групи, от двата пола и учениците с осо-

бености в развитието и поведението да имат равни обра-

зователни възможности в училище. 

Образование, свободно от уклони и предразсъдъци, 
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изследващо другите перспективи и култури, вдъхновено 

от целта за формиране на деца, чувствителни към мно-

жество жизнени пътища, различни способи за анализ на 

опит и идеи, отхвърляща всички форми на дискриминация 

в обучението и междуличностните отношения в училище 

спрямо деца, които са жертви поради техните уникални 

културни характеристики (етнически, расови, лингвистич-

ни, полови и т.н.). Етническите и културни малцинства се 

разглеждат като съставени от хора със специфични и раз-

лични от тези на мнозинството нужди, включително и от 

образование и от професионална квалификация. 

Интеркултурализмът в образованието предполага 

фундаментални изменения в концепцията, организацията 

и изпълнението на образователния процес, по посока на 

отказ от монокултурната ориентация и културните норми 

на средната класа. Тези изменения трябва да са предна-

мерени, всеобхватни, продължителни. Той предполага 

разнообразие на методите и интеграция на различни на-

учни области - хуманитарни, социални, природни, изкуст-

во и пр. 

Никой културен модел не е еднакво приложим към 

всеки човек. Образователните решения, взети без отчита-

не на културния плурализъм не могат да задоволят пот-

ребностите на голям брой ученици по най-добрия възмо-

жен начин. Несъвместимостта на културните структури, 

процедурните правила, ценностни ориентации, значимите 

теми и стиловете на работа могат да причинят училищни 

проблеми на много културно различни ученици. Максими-

зирането на училищните успехи изискват социална компе-

тентност, академически способности и културно съответс-

твие.  

Интеркултурното образование не е само лозунг и 

теория, а ежедневна работа. То се изразява най-вече в 

образование в различност и постигане на съзнание за 

собствената идентичност. Характерна особеност е, че 

формирането на учениците става едновременно с форми-

рането на учителя. 

Интеркултурното образование има исторически из-
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мерения. То е необходимо за разбиране на миналото: 

идентичността (личностна, културна, социална); история-

та и културата на другите; еволюцията на мотивите им. То 

е необходимо и за посрещане предизвикателствата на 

настоящето: ксенофобия, фундаментализъм, насилие. То е 

основата на живота в бъдеще: мирно съжителство; соли-

дарност; уважение на другите хора. 

Много от проблемите на интеркултурното образо-

вание може да се разберат, ако се проследят проведените 

през последните години значителни дискусии за термино-

логията, свързана с интеркултурно образование.  

Мултикултурализмът се разбира като актуално със-

тояние, формация на всички етнически групи, с техните 

ценности, традиции и начин на живот (различни култури). 

Тези групи се разглеждат като относително диферен-

цирани и разграничени. 

Интеркултурното образование се разглежда като 

образование с цел възприемане (и подготовка за) на де-

мокрацията и мултикултурността на едно общество. 

Етническите малцинства се разглеждат като съста-

вени от хора със специфични и различни от тези на мно-

зинството нужди, включително и от образование, и от 

професионална квалификация. Техните проблеми тръгват 

от недоброто знаене на езика, т.е. в основата е линг-

вистичният проблем. 

Предпочита се терминът мултикултурен пред мул-

тиетнически или мултирасов, тъй като в последните се 

съдържа възможност за дискриминация. Много силен е 

акцентът върху антирасизма. 

Ключовите думи за разбиране на интернационал-

ността са толерантност, уважение, другарство, разбиране, 

спазване на фундаменталните човешки права и свободи, 

независимо дали става дума за държави, групи или отдел-

ни личности, които са различни по своята идентичност — 

религиозна, културна, етническа (интернационални и ин-

теркултурни отношения).  

В различните страни на света, различните групи по 

религия, култура, етнос, език и цвят на кожата имат раз-
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личен статут и в различна степен са подложени на пос-

ледствията на неравенството и дискриминацията. Това 

важи и за индивидите — те са диференцирани освен това 

по професия, богатство, възраст, способности, образова-

ние, хабитус. Светът е мултикултурен и намаляването на 

ефектите от противопоставянето и осъзнаването на раз-

личията в интернационален и интеркултурен план има 

огромно значение.  

В съвременното образование интернационалните 

тенденции вземат връх над тенденциите за сепаратизъм и 

културно разделение. Затова естествено на преден план 

изникват проблемите на образованието в едно мултикул-

турно общество. 1948 г. е годината, когато става промо-

цията на интеркултурното образование като понятие, тео-

рия и практика в документите на ООН, ЮНЕСКО и Съвета 

на Европа. Тази идея трябва да преодолява съпротивата в 

много страни, тъй като засяга националния характер на 

образователните системи. В много случаи документите на 

надправителствените организации се посрещат с неразби-

ране и дълго време остават неприложени в пълна степен. 

Затова се говори за легитимността и легалността на ин-

теркултурното образование.  

По отношение на педагогическите реалности докт-

рината за интеркултурно образование води до равенство 

на шансовете, тя е доктрина и на модерната педагогика 

както за децата от малцинствата, така и за децата в рис-

ково състояние и за децата с поведенчески девиации.  

Интеркултурното образование трябва да се органи-

зира чрез интеркултурно обучение; чрез възпитание в дух 

на мир, солидарност, емпатия; чрез обмен на учители, 

ученици, класове. 

 
КУЛТУРНИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ – ИДЕОЛОГИЧЕС-

КА ДОКТРИНА НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ. Културният плурализъм се дефинира от Ovando и 

Collier (1998) като общество, в което членовете на разно-

образните културни, социални, расови или религиозни 

групи са свободни да поддържат своята собствена иден-
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тичност и всички равностойно (справедливо) да участват 

в широката политическа организация, икономическа сис-

тема и социална структура. [48] 

 

ИЗМЕРЕНИЯ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ. Концепцията е на James Banks (1995). Banks пос-

тулира пет измерения на интеркултурното образование:  

Съдържателна интеграция - удовлетворителна 

интеграция или нива на представеност на разнообразните 

групи. Интеграция на учебно съдържание за другите кул-

тури и основно за малцинствата в курикулума. 

Процес на конструиране на знанията – помощ 

на учениците да преодолеят негативните културни нагла-

си. Оценка на ценностите, които са в основата на знания-

та.  

Редукция на предразсъдъците или развитие на 

възприемчивостта на обучаемите в тънките и структурни 

форми на дискриминация. Развитие на положителни расо-

ви и етнически отношения. 

Справедлива педагогика или стратегии за работа 

с разнообразни ученици за  създаване на демократично 

училищно общество. Учителите изменят методите си на 

работа (стиловете на преподаване) така, че да се получи 

пълноценно образование за всички. 

Подкрепяща (гарантираща правата на детето) 

училищна култура и социална структура или защита на 

социалната справедливост и демокрацията. [36;38;66] 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ. Целите на интеркултурното об-

разование са многочислени и варират в зависимост от 

контекстни фактори. Най-доброто им изложение може да 

се види в работите на Ж.Гей, който ги групира в 7 групи, 

като обхващащи трите области на обучението (познава-

телна, емоционална и поведенческа) и включват и терми-

налните, и инструменталните ценности. [55]  

1. Развитие на етническа и културна грамот-

ност. Осигуряване на всестранна, аналитична и сравни-

телна информация за културата, историята, приноса и 
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перспективите на всички етнически и расови групи в съ-

ответната страна, каквато традиционно не присъства в 

курикулума, за да се заменят неточните, изкривени, по-

върхностни, едномерни, непълни и неправилни образи на 

тези групи, получени най-вече от медиите, за да се проя-

вят подобията и различията във и сред групите. Това се 

отнася най-вече до по-малките малцинства, които често са 

незабележими. Целта е да се получи адекватна оценка на 

различните култури - ценности, начин на живот и поведе-

ние и пр., независимо дали са представени или не в даде-

ния локален случай. Представяне на вариативността и 

различията на културите като едно реципрочно обогатя-

ване. 

Тази информация предразполага обучаваните да 

приемат и разбират сложните идентичности и променящи 

се житейски ситуации на другите. Тя е от значение и за 

представителите на мнозинството, и на малцинствата. Ти-

пична грешка е приемането, че малцинствата априори са 

запознати със своята култура и история или обратното, че 

тези знания са значими само за тях. Тези знания са необ-

ходими както за разбирането на другите, така и на самите 

себе си. 

2. Личностно развитие. Интеркултурното образо-

вание води до развитие на по-силно себеразбиране, по-

ложителна Аз-концепция и гордост от етническата иден-

тичност - разкриване на ценностите и връзките, съставя-

щи уникалността на хората; изграждане на познавателни, 

мотивационни и поведенчески основания за лична его- 

социо-, етноцентристка сигурност. Това прави личностно-

то развитие на учениците по-качествено, дава възможност 

на обучаваните да се чувстват удобно в своите сложни 

идентичности и променящи се житейски ситуации;  

усилва техните интелектуални, академични и социални 

достижения; помага за максимализирането на човешкия 

потенциал, задоволяване на индивидуалните потребности, 

увеличаване на чувството за личностна ценност, доверие 

и компетентност.  

3. Коригиране на предразсъдъци (етноцент-
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ристки ценности и нагласи). Силните етнически и ра-

систки предубеждения и етноцентристките ценности упо-

рито се съхраняват в много общества. Традиционни нагла-

си са, че някои етноси страдат от бедност и безработица 

поради своя мързел и нисък трудов морал; доминирането 

на едни над други се отдава на вроденото им интелекту-

ално превъзходство и предназначението им да са лидери 

и пр. Интеркултурното образование служи за коригиране 

на тези неправилни представи. Тази корекция включва 

две насоки - подкопаване на увереността в някои предс-

тави и формиране на нови, положителни и обогатени 

представи, които да заменят старите, отрицателни.  

Крайната цел е приемане и уважение на културните 

различия; трансформиране на образите и представите, 

свойствени за различните култури - основа на отношения-

та и поведението; не доминиране на една култура над 

друга, взаимен обмен на ценности, отричане на национа-

лизма, етноцентризма, сепаратизма; разбиране и зачитане 

на уникалното етническо и културно наследство; придо-

биване на знания, нагласи, умения за съществуване в 

сътрудничество, емпатия и солидарност - умение за възп-

риемане и разбиране на другия, конструиране на по-

хуманен свят.  

4. Постигане на интеркултурна социална ком-

петентност. Учениците трябва задължително да се научат 

да разбират хора, които са етнически, расово и културно 

различни от тях и да взаимодействат с тях. Въпреки на-

растващата мултикултурност на обществото, повечето 

ученици живеят в етнически и културно изолирани анкла-

ви. Опитът в крос-културни взаимодействия води често до 

отрицателни отношения, ценности и очаквания; груби 

грешки на тази основа; засилена тревожност; междурасо-

ви и междуетнически конфликти.  

Интеркултурното образование може да ослаби това 

напрежение, да формира навици за кроскултурни връзки, 

междуличностни отношения, контекстен анализ, разбира-

не на алтернативни гледни точки и културен анализ на 

условията на живот; развитие на комуникацията между 
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индивиди, групи, общества, за да се направи тя по-пози-

тивна и обогатяваща за всички. 

5. Формиране на базови учебни умения у ет-

нически различни ученици. Главна цел на интеркул-

турното образование е учебното съдържание да се подна-

ся от разнообразни перспективи; да оборва стереотипното 

представяне; да облекчи формирането на основни учебни 

умения у етнически различни ученици, свързани основно 

с тяхната грамотност (билингви); развитие на постоянство 

и стремеж към достижения; стимулиране на учебните уси-

лия и настойчивостта; формиране на навици за критично 

мислене и решение на конфликти. То се основава на раз-

бирането, че част от проблемите на децата от някои етно-

културни групи (малцинства) се дължат на несъответстви-

ето на интелектуалните им и емоционални особености на 

училищната култура. Културно контекстуализираното обу-

чение е предпоставка за образователен процес, който е 

по-ефективен за етнически разнообразните ученици.  

6. Постигане на образователна справедливост. 

Тази цел на интеркултурното образование е по-широка и 

по-философска. Образователната справедливост означава 

възможност за прогрес и социална мобилност на мериток-

ратска основа и води до социална, политическа и иконо-

мическа справедливост. Тя е недостижима за някои уче-

ници, тъй като някои етнически групи нямат достъп до 

образование с най-високо качество. Интеркултурното об-

разование води до трансформиране на властните отноше-

ния и реализиране на равенство за тези, които са депре-

сирани поради своята култура, начин на възприемане на 

света и поведение. Училището трябва да предлага въз-

можности на широк кръг хора да избират варианти на об-

разование, които са съвместими с техните културни сти-

лове. Тези избори водят до паралелност във възможности-

те и сравнимост в достиженията на учениците. 

Затова интеркултурното образование трябва да от-

разява и многообразието на обществата и да обхваща 

всички социални групи. 

7. Развитие на личностна готовност за социал-
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ни реформи. Крайната цел на интеркултурното образо-

вание е да провокира процес на изменения в училищата, 

които в крайна сметка ще се отразят на обществото. Учи-

лището играе конструктивна роля, формирайки ученици 

със съответните ценности и навици, които са социални 

агенти на изменения и които са склонни да преобразуват 

обществото в духа на философията на мултикултурализ-

ма. То е път за гражданско образование и за формиране 

на ефективни граждани на демократичното общество. В 

терминологията на Бенкс, то формира социално критични 

политически активисти и компетентни лидери в културно 

плуралистично и етнически разнообразно общество и 

свят. В същия дух е концепцията на Слитер и Грант за 

мултикултурно образование за социална реконструкция.  

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБ-

РАЗОВАНИЕ. Посочват се няколко задачи на интеркул-

турното образование:  

Изследвания в областта на училищната политика — 

има за цел проучването на опита на другите страни в Ев-

ропа, които имат сходни проблеми — мигранти, малцинст-

ва, неравномерно разпределение по територията на стра-

ната и целят повишаване на ефективността на училищна-

та мрежа. 

Поддръжка и заздравяване на основни социални 

умения (главно свързани с езика).  

Намаляване силата на социалните конфликти в 

училищното пространство. Подобряване на социабилност-

та - приемане на другите след опознаване и приемане на 

себе си; постигане на съгласие със себе си и с другите; 

повишаване на толерантността в училището и в квартала.  

Подобряване качеството на възпитателната работа 

в училищата с мултиетническа среда. Преодоляване на 

комплекса ―лоша репутация‖ (―маргинализационен комп-

лекс‖) за училището.  

Подготовка на учителите, на дидактически матери-

али, мотивация, демонстрация и обучение в ефективни 

образователни практики.  
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Идентификация, измерване и анализиране на учи-

лищните постижения, типовете училищно поведение, ин-

теракцията ―учител-ученик‖ при децата от различните 

етноси и определяне на различията - както структурни, 

така и психологически, които въздействат неблагоприятно 

върху училищната успеваемост (специфичните затрудне-

ния).  

Формиране на адекватни стратегии на преподава-

не.  

Развитие на етнокултурна рефлексия на учителите 

към децата от различни общности. Подготовка на учители 

и друг училищен персонал за работа в хетерогенна в кул-

турно отношение среда. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ. Интеркултурното образование е свързано със 

съвкупност от знания, умения и компетентности и води до 

истинска промяна на начина на мислене, до един дух на 

отхвърляне на конфронтацията с другите култури за съз-

даване на нагласи за реципрочност и коопериране. То има 

за крайна цел постигане на промяна в мисленето. До там 

води преимущественото придобиване на интеркултурен 

опит: индиректно, чрез аудиовизуални материали, доку-

менти и кореспонденция; директно - чрез опит с ―чужди‖. 

Интеркултурното образование е свързано с усвоя-

ване на социални умения: за изслушване; за комуникира-

не; за работа в група; за емпатия. Крайната цел в това 

отношение е потенциална социална компетентност. 

Интеркултурното образование е свързано с усвоя-

ване на основни знания от хуманитарни и социални нау-

ки:  

 културна антропология (запознаване с процеса 

на конструиране на една култура, усвояване на 

инструменти за културна комуникация - вербал-

ни и невербални);  

 социология (запознаване с различните обноски, 

ориентации, изисквания, които пречат на ин-

теркултурното образование и които са в основа-
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та на различните стереотипи и предразсъдъци);  

 психология (запознаване с психичните феноме-

ни, свързани с интеркултурната динамика);  

 етика (запознаване с ценностите на всяка кул-

тура, създаване на критерии за оценка на цен-

ностите);  

 педагогика (запознаване с процесите на инди-

видуалното съзряване);  

 история (разкриване на историческите причини 

за появата на различия между културите);  

 география (влияние на хората за трансформа-

ция на средата). 

 

МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ. Като мултикул-

турна се определя най-често класна стая, в която съвмес-

тно учат и е поле за комуникация между културно разно-

образни ученици. Трябва да се отбележи, че в редица из-

точници децата с физически и интелектуални недостатъци 

в съвременните инклузивни класове в системата на интег-

рираното обучение трябва да се третират като малцинст-

вена културна група [81]. 

Alfredo Sfeir-Younis (1995) дава най-често цитира-

ното определение: класна стая, в която се създава климат 

за положителна оценка на различните култури, уважение 

и доверие, в която се прилагат методи за обучение, които 

изключват игнорирането на разнообразието (монокултур-

но образование) и се прилагат подходи, които признават 

и включват тези различия във всички аспекти на обучени-

ето (мултикултурно образование). В нея: 

 Учителят и учениците знаят как техните собст-

вени културни идентичности засягат динамиката 

в стаята.  

 Нормите за поведение и основните правила са 

отражение на културното разнообразие.  

 Всички ученици участват, независимо от своите 

културно разнообразни стилове на комуника-

ция.  

 Учебното съдържание, ученето, задачите и оце-



 
  22 
 
 
 
 

няването отразяват културно разнообразните им 

стилове. 

 Властта е споделена.  

 Конфликтите, и явни, и тайни се използват кон-

структивно, за да се осмислят и превъзмогнат 

различията и се подобрят учебните резултати. 

 Динамичните процеси в класната стая са важен 

фокус за усъвършенстването на съдържанието и 

технологията на обучение. [89] 

 

ПОТРЕБНОСТ ОТ ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВА-

НИЕ. За да е достъпно и равноправно образованието, то 

трябва да е ясно и понятно и може да е недостъпно и не-

равноправно, ако е основано на доминантния културен 

опит.  

Училището е реално микрообщество, отразяващо в 

своята култура (ценности, норми, процедури, кодекси на 

поведение, разпределение на властта, привилегии, отго-

ворности) обществената такава. 

Етническото и културно разнообразие в обществото 

не е отразено достатъчно в образованието. Извратени от-

ношения, етноцентристки стандарти, културна несъвмес-

тимост (време, ред, конкуренция). 

Не са преработени в културен контекст:  

 Образователните таксономии, теории за йерар-

хията на потребностите (Маслоу), теории за 

идентичността (Ериксън). 

 Стилове на учене и познание на хората от раз-

лични етно-културни общности. 

 Стилове на преподаване в мултикултурна среда. 

 

1.2. КУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЕДАГО-

ГИКАТА 
 

ДВЕ СХВАЩАНИЯ ЗА КУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВА-

НИЯ. Своето есе за културните изследвания в образова-

нието Рони Кесала (R.Casella) започва с парадоксалната 
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на пръв поглед констатация, че според повечето изследо-

ватели в тази област, не може точно да се определи какво 

е културно изследване и какво не е.  

В академичните публикации и в популярната преса 

културните изследвания се възприемат обикновено по два 

начина: или като модно, нетривиално и хиперинтелекту-

ално занимание в областта на културата на неспециалисти 

(обикновено лекари или юристи), или като направление в 

областта на критицизма, радикализма и неокомунизма, 

феминизма и изобщо постмодернизма. При всички случаи, 

обаче става дума за обширна и неясна по своите граници 

област, която е вътрешно нехомогенна и няма еднотипна 

теоретична основа. [46] 

 

ПРИЗНАЦИ. Културните изследвания са дефини-

рани съгласно шест теоретични ориентации: (1) интер-

дисциплинарен характер, (2) отхвърляне на културната 

йерархия, (3) критика на етнографските увлечения, (4) 

свързването на културни, исторически и икономически 

аспекти, (5) концептуалност, и (6) отхвърляне на пове-

денческите модели.  

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР. Макроби 

установява, че в културните изследвания се съчетават 

най-различни подходи, но главните са четири: етнос
 
(ра-

са), държава и нация; сексуалност и полови различия; 

образование и етнография и постколониализъм и постмо-

дернизъм. Целта е да се получи по-пълна и по-вярна кар-

тина на света от различна перспектива. 

 

ЕСТЕТИЧЕСКИ ЙЕРАРХИИ. Културните изследва-

ния дават нова гледна точка, оспорвайки традиционните 

йерархии в областта на изкуствата, развлеченията и об-

разованието и се насочват също и към областта на попу-

лярната култура. Идеята е, че щом хората я избират, тя би 

могла да даде много информация за  самите тях. Под по-

пулярна култура се разбират три неща:  

(1). филми, книги, видео, списания, културни дей-



 
  24 
 
 
 
 

ности и пр., които са предназначени за търговия и бизнес;  

(2). ритуали - сватби, кръщенета, погребения;  

(3). сферата на образованието, развлеченията, сво-

бодното време. Търговският характер на повечето от тях 

определя и връзката им със законодателството, основно в 

сферата на защитата на правата на потребителите. 

 

КРИТИКА НА ЕТНОГРАФСКИТЕ УВЛЕЧЕНИЯ. 

Включването на популярната култура в обсега на култур-

ните изследвания води до подриване на социологическите 

и особено на етнографските увлечения на изследователя. 

Това се дължи на факта, че върху популярната култура 

влияят различни неетнографски фактори - връзки с про-

мишлеността, законодателство за защита на правата на 

потребителите, интернационализация и глобализация на 

бизнеса, образованието и медиите и пр. Основен проблем 

става отношението на глобално и локално. 

 

КУЛТУРА-ИСТОРИЯ-ИКОНОМИКА. За да се полу-

чи пълна картина на културната действителност, се съче-

тават историко-етнографските методи с анализ на иконо-

мическите условия, в които хората живеят.  

 

КОНЦЕПТУАЛНОСТ. Хората правят всеки ден кул-

турни избори и влияят на себе си и на хората около себе 

си. Тези избори не могат да бъдат обяснени без прилагане 

на специален категориален апарат, свързан със съответ-

ните концепции - "съждения", "удоволствия", "различия 

между половете", "ценности", "красота", "потребности", 

"предразсъдъци" и пр.  

 

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОВЕ-

ДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ. Акцентира се на индивидуалното 

действие, особено в сферите на удоволствието и образо-

ванието. Хората не са въвлечени в задължителни пове-

денчески рамки. Поведението е индивидуализирано в ня-

каква степен. Хората не са пасивни, а активни ползватели 

на популярна култура.
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КУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО. 

Насочени са към изучаването му като ежедневна дейност 

и "концепция", която се възприема по различен начин от 

различните хора. Образованието е програмиране, но то 

има много форми. Може да е индивидуално, частно и об-

ществено, свързано е неизбежно с идеология, политика и 

естетически вкусове, тоест има културна специфика. Ос-

новните сфери на изследване са не само училището (учи-

лищната култура), но и другите "места за образование" - 

театри, киносалони, компютри, аудиовидео, музеи, обра-

зователни екскурзии, медии. Изследователската методо-

логия е етнометодологията, а методите са най-често ка-

чествени. [46] 

 

1.3. КРОСКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЕДА-
ГОГИКАТА 

 

КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО. Даниел Прат (D. 

Pratt) изследва концепциите за обучението - фундамен-

тални структури, плод на различни дисциплини, институ-

ции и култури.  

Всяка концепция за обучението отговаря на три 

свързани въпроси: 

 Преподаване: какво го прави леко (достъпно) и 

каква е социалната роля на учителя. 

 Учене: какво го прави леко (достъпно) и каква е 

социалната роля на ученика? 

 Знание: какво трябва да се изучи и как да раз-

берем дали е станало това. 

Всяка концепция за обучението е индивидуално и 

социално детерминирана.  

Социалните основания доминират. Те се определят 

от културни, исторически и/или дисциплинарни контекс-

ти, в които хората живеят и работят.  

Всяка концепция за обучението се състои от: епис-

темни основания, нормативни очаквания и педагогически 

процедури. 
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ЕПИСТЕМНИ ОСНОВАНИЯ. Те са свързани с ха-

рактера на преподаваната материя, целите на образова-

нието, характер на знанието и обучението. Резултат от 

традиционни култури и/или от професията или научната 

дисциплина. Свързани са с отговорите на редица въпроси: 

 Кое знание е качествено (силно)? Как да го кла-

сифицираме? 

 Кой е разглеждан като авторитет?  

 Кое знание е важно или основополагащо?  

 Кой е отговорен за знанието и обучението?  

 Как може да се определи кое обучение е най-

добро? Типология и роля на експертизата и 

оценяването.  

 

НОРМАТИВНИ ОЧАКВАНИЯ. Отправени са към 

социалната идентичност, положение (позиция), роли и 

задължения като учител. Зависят от определени истори-

чески, политически, културни и институционални контекс-

ти. Определят съответните роли, задължения и отноше-

ния. Зависят от характера (природата) на учителската 

власт, задълженията и отговорностите като учител, за-

дълженията и отговорностите спрямо социалната класа, 

характера (природата) на отношенията с учениците и мо-

ралните аспекти на обучението. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ. Учебни действия 

или подходи, определени от доминиращите ценности и 

социални и професионални норми. Видима страна на пе-

дагогическия подход. 

Използване на учебното време  

Характер (природа) на учебния процес  

Характер на обратната връзка с учениците  

Начини на групиране (диференциране) на ученици-

те и адаптиране към групите 

Начини на водене на диалог с учениците. [86] 
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1.4. НАСОКИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИНТЕР-

КУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ИЗУЧАВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА ПРОБЛЕ-

МАТИКА. В САЩ, през периода 1990-2005 това е най-

бурно развиващата се тематика. Оказва се, че 42-59 % от 

програмите за подготовка на учители и 89 % от докторс-

ките програми по педагогика и педагогическа психология 

включват такива теми. 

Общ извод е, че не може интеркултурното образо-

вание да се провежда по традиционен начин – на базата 

на опита от монокултурното училище.  

Интеркултурното образование изисква нова обра-

зователна парадигма: обединяване на опита на ученици-

те, засилено внимание към различията в стиловете на 

учене, съобразяване с това, как културата е възпроизве-

дена в класната стая, творческо използване на конфликта 

като основание за изменение. [89] 

 

ПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ. Обособени са: 

Различия и подобия на културите. Проверка на пси-

хологически и педагогически теории – дали са универсал-

ни, извънкултурни или културно-специфични. [24] 

Акултурационни промени – познавателни, емоцио-

нални и поведенчески. 

Ниво на развитие на социални компетентности 

(умения) за междукултурна комуникация. 

Морални проблеми в интеркултурното образование 

- морални идеали, ценности, бариери пред взаимното раз-

биране и уважение. 

Личностни проблеми - формиране на аз-концепция, 

отношение към работата, културна чувствителност и гра-

мотност, културни идентичности, чувство за собствено до-

стойнство, самоуважение и самоценност и способност за 

емпатия на културно разнообразните ученици и учители.  

Особеностите на психиката на хората, детермини-

рани от фактори, специфични за всяка от сравняваните 

етнокултурни общности. [13] 
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Развитие на перцептуално-познавателните способ-

ности, категоризация и стереотипизация на възприятията, 

етноцентризъм, редукция на предразсъдъците.  

Интеркултурна комуникация – възприятие и цен-

ности, език, невербални знаци, относително развитие. 

Стилове на комуникация и стилове на действие на раз-

лични етнически групи. Ефективност на интеркултурната 

комуникация – комуникативна компетентност. Фактори, 

затрудняващи комуникацията - бариери в комуникацията.  

Междурасови и междуетнически контакти (дружба), 

крос-културни конфликти - етнически отношения, климат 

и атмосфера, сблъсъци и инциденти на културна основа. 

Учителят като комуникатор - културна компетент-

ност, комуникационни проблеми. Особеностите на учител-

ските роли и очакванията към учителя в мултикултурна 

учебна среда. [68] 

Расови, етнически и джендер-атитюди на учениците 

– въздействие на различните аспекти на обучението.  

Развитие на интердисциплинарно и предметно уче-

бно съдържание, което е мулти- и интеркултурно по същ-

ността си и съответните методи за преподаването му в 

училище. Курикулум за интеркултурно образование, учеб-

ни материали.  

Проблеми на обучението в мултикултурна среда. 

Преподаване и учене – стилове на учене и познание, изу-

чаване на теми, натоварени с етнически и расов потенци-

ал. Обучение на културно различни. Кооперативно обуче-

ние в културно хетерогенни групи. Оценяване.  

Обучение на деца от лингвистични малцинства – 

комуникационни умения, социокултурна компетентност,  

вербално и невербално поведение.  

Усвояване на училищната култура.  

Мениджмънт на мултикултурни образователни уч-

реждения. Развитие на сътрудничеството между училище-

то и учителите от една страна и учениците, родителите и 

техните общности, от друга.  

Работа с уникални групи. 
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2. ОСОБЕНОСТИ НА ИНТЕРКУЛ-

ТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

ИЗСЛЕДВАНЕ. Изследването е активен, усърден и 

систематичен процес на събиране на сведения, насочен 

към откриване, интерпретация и преоценка на факти. Той 

е насочен към задълбочаване на разбирането за събития и 

поведение (закони и теории) или за практически прило-

жения. Терминът изследване се използва, също за да опи-

ше събирането на информация по конкретна тема и обик-

новено се свързва с наука и научен метод. [Wikipedia] 

Изследването е процес, който води до интерпрета-

ция (усъвършенстване, увеличение) на знанието.То е тво-

рчески процес; колективна дейност, само по изключение 

индивидуална; ново разбиране за общоприети истини. 

 

ИНТЕРКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Интеркултур-

ните изследвания заемат важно място сред изследовател-

ските стратегии. Те са свързани със сравнението на две 

или повече групи хора (кроскултурни, компаративни), ко-

ито се различават по етнически, географски или админис-

тративен признак, който получава названието „културен‖. 

Те дават възможност за генерализация, тестиране и 

преформулиране на теории, концепции и хипотези от по-

зициите на културния фактор.  

Отчита се влиянието им и върху самите изследова-

тели, създавайки условия за избягване на етноцентризма 

(Muc Tom, Marsch David. 1999). [31] 

Културите се дефинират като групи хора със след-

ните характеристики: 

1. Качествена хомогенност. Предполага се, че 

всички представители на дадената култура имат еднакви 

културни признаци. Индивидуалните различия са в коли-

чествена степен, но като цяло, всички притежават много 

или болшинството еднакви признаци. Основен проблем в 
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изследването става хомогенността (хетерогенността) на 

извадката. 

2. Времена стабилност. Предполага се, че набо-

рът от културни черти, свойствени за хората от една кул-

тура не се мени с времето, в това число при смяната на 

поколенията. Даже ако в едно общество стават важни ис-

торически събития, културните признаци остават стабил-

ни. [8] 

Основна цел на интеркултурното изследване е про-

верка и пренос в други култури на теории и концепции, 

формулирани в друга култура, разкритие на неизвестни 

феномени и интеграция на тези две функции (Berry J.W., 

Poortinga Y.H. et al. 1992). [31] 

Изследването може да се прави или от позициите 

на определен етнос, или от неутрална позиция, което е и 

оптимално, но много трудно може да се изпълни. 

 

ПРИНЦИПИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ИЗСЛЕД-

ВАНЕ. 

1. Екологична валидност - хората и обкръжаващата 

ги среда са взаимозависими. Човек е първична единица 

на анализа в рамките на средата. Изследвания (наблюде-

ния) в естествена среда. Според Бронфербренер, еколо-

гически валидното изследване трябва да отговаря на три 

условия:  

 да поддържа цялостност от реални ситуации, 

които да се изследват;  

 да е съответстващо на широкия социален и кул-

турен контекст, в който пребивават предметите;  

 да е съвместимо с дефинициите на ситуацията 

от страна на участниците. [64] 

2. Изучаване на две или повече култури. 

3. Позиция на външен наблюдател на изследовате-

ля и дистанцираност от изследваната култура. 

4. Предварителна формулировка на структурата на 

изследването и описателните категории, формулииране на 

хипотези.  

5. Възможност за приложение на компаративния 
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подход не само при сравнение на две и повече култури, 

но и при изследване на една култура, но в различно вре-

ме. [31] 

 

2.1. ОСНОВНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБ-
ЛЕМИ НА ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ - ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА НА 

ЗНАЧЕНИЯТА. Като основен проблем винаги се посочва 

еквивалентността на значенията - съответствието на уни-

версалните феномени на техните културно-различни зна-

чения [31; 35].  

 Значението и разбирането на едно или друго 

понятие зависят както от светогледа на изсле-

дователя, така и от културния контекст (култур-

ни и мултикултурни норми). 

 Лингвистична еквивалентност на методите като 

цяло и по айтеми (превод на инструмента, съз-

даване на  еквивалентни за различните култури 

методи).   

 Еквивалентност при обучението на изследовате-

лите и изпълнителите.  

 Еквивалентност в процедурите на кодиране  

 

ДРУГИ ПРОБЛЕМИ. Такива опити правят Adler 

(1984), Bock (2000) и др.: 

 Определяне на особеностите на взаимодейства-

щите или сравнявани култури. 

 Определяне, дали явлението е културно специ-

фично или универсално и кои аспекти на изс-

ледването трябва да се интерпретират от пози-

циите на културата.  

 Откриване и отстраняване на собствените кул-

турни предразсъдъци на изследователя при про-

ектирането и провеждането на изследването.  

 Идентифициране на заплахите за интерпрета-

цията, предизвикани от взаимодействието на 
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изследователските и културните променливи. 

[103] 

 Грешно предположение за културна еднород-

ност (отъждествяване) на нация и етнос, на кул-

тура и страна, култура и етнос. [75] 

 Сравненията на културите могат да водят до 

обективни оценки на националния характер, но 

може да бъдат неточни или безкритично да се 

отнасят към всички членове на дадена култура 

и да станат основата на вредни стереотипи.  

 Неустановена актуалност на изследваната проб-

лематика в културата, водеща до интерпретаци-

онни неточности и етноцентристки изводи.  

 Грешно предположение за културна стабилност 

в течение на дълго време. Културите се разви-

ват, макар и бавно, но това развитие трябва да 

се отчита. 

 Изкривявания на процедурата за сбор на данни 

(неправомерно приложение на инструменти и 

съпътстващи неточности).  

 Игнориране на своеобразието на изучаваните 

култури при избора и приложението на измери-

телния инструмент (например, пригодността на 

многостепенна скала за конкретната култура). 

[31] 

 

2.2. ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪЩНОСТТА НА КУЛ-

ТУРАТА 

 

2.2.1. ВРЪЗКА НА ПСИХОЛОГИЯ И КУЛТУРА 
 

ПСИХОЛОГИЯ И КУЛТУРА. Психологията дълго 

време не признава културата като формиращ фактор или 

по-скоро като фактор, който се разбира от само себе си. 

Възможният отговор дава М.Маклуан: Това е както (защо-
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то) рибата не забелязва водата. 

С развитието на мултикултурното разнообразие и 

международните контакти, психолозите повече на могат 

да заемат акултурна или уникултурна позиция. [93] 

Културата се разглежда като включване на ред не-

зависими или контекстни променливи, засягащи различни 

аспекти на индивидуалното поведение (Lonner & 

Adamopoulos, 1997; Segall, 1984). Кроскултурното изслед-

ване типично търси свидетелство за такива ефекти. [93] 

 

ТРИ НИВА НА АНАЛИЗА. Чертите на личността, 

изучени в течение на много десетилетия от Западните 

психолози обикновено се осмислят като ендогенни основ-

ни тенденции, които в пределите на културния контекст 

дават основата на привичките, отношенията, уменията, 

мненията и другите характеристики на адаптацията. Това 

осмисляне е основа за изучаване на отношението на чер-

тите на личността и културата чрез Five-Factor Model на 

McCrae и Costa на три нива: 

Транскултурно – идентифициране на човешки уни-

версалии: структура и развитие; еднакви черти в различ-

ни култури. Изследванията показват много подобни струк-

тури във всички култури. 

Вътрекултурно -  уникални изражения на чертите в 

определени култури;  

Интеркултурно – характеристика на културите и 

техните подгрупи от позициите на чертите на личността в 

тях и търсене на асоциации между културните променливи 

и съвкупните черти на личността. Най-често се прави опи-

сание на най-важните черти на националния характер в 

личностен план.  [75] 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА КУЛТУРИ-

ТЕ. Според Н.М.Лебедева (1998), има универсални и спе-

цифични културни фактори, потенциално влияещи на ин-

дивидуално-психологическите различия.  

X.Триандис (H.С.Triandis, 1994) формулира поняти-

ето „културен синдром‖ – определен набор от ценности, 
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нагласи, убеждения, норми и модели на поведение, които 

отличават една културна група от друга: простота–слож-

ност, индивидуализъм–колективизъм, откритост–закри-

тост. [13] 

 

МЕТАТЕОРИЯ ЗА ПСИХИЧНИТЕ ЧЕРТИ (ПСИХО-

ЛОГИЯ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ). Автор на  господстващата 

психологическа теория е Стефан Щрошнайдер (S.Stroh-

schneider). Хората и човешките феномени са съвкупности 

от променливи. Те са свойства или особености на психи-

ката, които могат да се променят (названието им), могат 

да бъдат измерени надлежно и корелират с други промен-

ливи. 

Изследването има за цел да се открият нови и по-

добри променливи и да се проектират инструменти за тях-

ното измерване. 

Теоретическите проблеми се решават с правилното 

формулиране на хипотеза за емпиричните отношения 

между такива променливи. 

Културните различия се търсят в отношенията на 

променливите. [101] 

 

МОДЕЛ НА ПЛАТФОРМАТА. Автори са Карл Рат-

нър и Ху Люмай (C.Ratner, Hui Lumei) Кроскултурната 

психология обикновено описва психологическите особе-

ности на различни народи, без да се опитва да обясни 

културното основание на тези психически различия. Кул-

турата се разглежда като платформа, на която се опира 

психологията и която е външна за психологията, а не като 

психологическо образование – част от психологията. Изу-

чава се психологията в културата, а не културата в психо-

логията. [90] 

 

ДВЕ ОСНОВНИ АКСИОМИ В КРОСКУЛТУРНАТА 

ПСИХОЛОГИЯ. Това са две основни концепции за отно-

шението психика-култура: 

Основните структури и механизми на човешката 

психика са универсални. Вариациите са резултат от изме-
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нения в определени параметри, които управляват работа-

та на тази система. 

Макар културата да е споделена от голямо количес-

тво хора, самата култура е вътре в хората и няма свръх-

индивидуална "масова душа" (Le Bon). [101] 

 

ПРИЕМАНЕ НА ВРЪЗКАТА КУЛТУРА-ЛИЧНОСТ: 

БЕРИ. Джон Бери (J.Berry, 1992) представя много разно-

образни фактори (биологически и културни), всички свър-

зани с психологическите явления. Факторите са подреде-

ни еклектично, без последователна, систематична интег-

рация и без никакво обсъждане на ролята на всеки фак-

тор като детерминант на психиката. 

 

ОТРИЦАНИЕ НА ВРЪЗКАТА КУЛТУРА-ЛИЧНОСТ: 

КЕТЪЛ. В 1950 г. Кетъл (R. Cattell) постулира, че няма 

никакви количествени научни резултати за връзката меж-

ду личностни черти и култура. По-късно, през 70-те годи-

ни, обаче неговият личностен въпросник 16PF е преведен 

и валидизиран на 19 езика и са проведени множество 

кроскултурни изследвания на тази основа. Това дава ос-

нование на McCrae и Church през 2000 г. да дефинират 

нова научна дисциплина: „личностни черти и култура‖ 

(personality traits and culture), която изследва как култу-

рата е повлияла на формирането на личността; как лич-

ностните черти си взаимодействат с културата в живота на 

хората. Личностните черти се осмислят като независими, а 

не като зависими променливи.  

 

ОТРИЦАНИЕ НА ВРЪЗКАТА КУЛТУРА-ЛИЧНОСТ: 

МАЦУМОТО. Дейвид Мацумото (2001) дава предимство 

на биологическите фактори над културните. Универсални-

те биологични механизми определят съществените психо-

логически особености, а културните фактори въздействат 

на периферийни аспекти. Тази формулировка минимизира 

културните аспекти на психологията и малко помага за 

разбирането им. Психиката има общочовешка основа и 

културният фактор я модифицира. Мацумото отбелязва 
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наличието на друга ориентация в културната психология, 

която подчертава културната организация и изменчивост 

на психиката, но й отделя малко внимание. 

 

ОТРИЦАНИЕ НА ВРЪЗКАТА КУЛТУРА-ЛИЧНОСТ: 

КОСТА И МАКРИЙ. Пол Коста и Робърт Макрий (Costa & 

McCrae) са автори на една от най-популярните съвремен-

ни теории за личността. NEO Personality Inventory (NEO-

PI-R) оценява 30 специфични черти или аспекти, които 

определят пет основни личностни фактори: N (Невроти-

зъм), E (Екстраверсия), O (Отвореност към нов опит), A 

(Насоченост към другите), C (Съзнателност).  

Инструментът е преведен на над 30 езика с обратни 

преводи на английски. [75] 

Тези пет фактора не са културно обусловени, няма 

свидетелства за това, въпреки, че Schwartz (1994), съоб-

щава за подобни структури от ценности в хората и в кул-

турите - доверие, алтруизъм, скромност. Това по-скоро се 

дължи на генетични влияния (McCrae, Jang, Livesley, 

Riemann, & Angleitner, 2001). Няма априорни причини за 

връзка култура-личност. 

Основни изводи на Маккрий и неговите сътрудни-

ци: (McCrae, 2000): 

Лонгитюдинални изследвания доказват, че чертите 

са устойчиви през продължителни периоди, независимо от 

житейските събития. 

Генетични изследвания на поведението показват, 

че гените, а не методите на отглеждане и възпитание на 

децата са главните детерминанти на чертите при възраст-

ните. 

Кроскултурните изследвания доказват, че и 5-

факторната структура на чертите на личността и тяхното 

развитие с възрастта са универсални. Културите могат да 

имат някакво забележимо влияние върху чертите на лич-

ността, но то винаги е вторично и по-слабо. 

Културите влияят безспорно на придобитите уме-

ния, навици, привички, отношения, интереси, роли, което 

Коста и Макрий (1999) наричат характерна адаптация. 
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Чертите също влияят на характерната адаптация и чрез 

тях на поведението, което е изражение на чертите. Общи-

телният французин и мълчаливият кореец могат да са ед-

накво екстровертни, но това да се изразява по различен и 

определен от съответните култури форми и език. 

Защо трябва две култури да се отличават по доми-

ниращите личностни черти? Антропологическото обясне-

ние е, че културните институции или методи поощряват 

или възпрепятстват развитието на определени черти. Ге-

нетическото обяснение е, че различията в генофондовете 

могат да предизвикат различия във фенотипите.  

Асоциациите между чертите на личността и особе-

ностите на културите могат да се интерпретират по два 

начина.Пчц;   

Културата може да формира личността. Пример е 

Властовата дистанция - в общества с висока дистанция 

има акцент на статуса, властта, дисциплината. Нормално е 

високото равнище на съзнателност (С). 

Личността може да формира културата. Пример е 

Избягването на несигурността - ако много членове на гру-

пата са особено склонни към тревожност и гняв, групата 

може да развие социални структури, за да минимизира 

напрежението. [75] 

 

 

2.2.2. АСПЕКТИ НА ИЗУЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА 
 

СЪДЪРЖАТЕЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА КУЛТУРА-

ТА. Диапазонът от определения е огромен.  

Frisby (1992) дефинира шест конотативни значения 

на „култура‖ и „културни различия‖: 

1. Културата се състои от характерни начини на 

живот, обичаи, традиции, ценности и отношения. 

2. Културата е свързана с артистичните, хумани-

тарни или научни достижения на членовете на дадена 

расова или етническа група. 

3. Културата е „расово (етническо) съзнание‖ и 

предлага единен набор от нагласи и разбирания, които 
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водят човек към идентификация с неговата група. 

4. Културата включва ценности и норми на непос-

редствения контекст, в който децата се социализират – 

„култура на семейството‖, „училищна култура‖, „култура 

на бедността‖. 

5. Културата включва относително повърхностни 

различия между етническите или расови групи в дрехи, 

моден стил, музика, танц, религия, кулинарни традиции 

или езикови и речеви стилове. 

6. Културата включва хора, които са различни от 

другите. 

 

АСПЕКТИ НА ИЗУЧАВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ. Кул-

турата може да се изучава в седем аспекта: 

1. Културни артефакти - различни културни про-

дукти и описания: кухня, изкуство, архитектура, музика, 

костюми и танц. 

2. Повтарящи се образци на поведение - различни 

практики, методи, традиции, ритуали, празници, как чо-

век планира един свой ден и пр. 

3. Колективни религиозни концепции и системи от 

убеждения - различни концепции, ценности, вярвания, 

системи от мнения, норми и оценки, за това, кое е пра-

вилно и неправилно. 

4. Начинът на мислене - абстракции, понятия, кате-

гории, метафори, функции на паметта, и т.н.  

5. Емоции, настроения и емоционални изражения и 

чувства. 

6. Начин на общуване и взаимодействие - семейни 

отношения и отношения между половете, зависимост от 

обкръжаващото общество и култура в социално–конструк-

тивистка перспектива. 

7. Аз концепция – лична и културна идентичност. 

[68] 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУЛТУРИТЕ. Проблеми с инте-

ресуващите изследователя култури:  

Отъждествяване на страна и култура (напр. при 
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Хофстеде).  

Определяне на културата като общ конгломерат от 

отношения, ценности, поведения и убеждения, предавани 

от поколение към поколение посредством езика - субек-

тивно, а не обективно определение.   

Недостиг на адекватни способи за измерване на 

психологическите характеристики на културата. Вместо 

тях се вземат свойства, които по-лесно се мерят - раса, 

етничност или националност. Изследванията на много ав-

тори (напр. Цукерман) показват, че вътре в расовите гру-

пи са възможни много големи различия. [24] 

Същото важи и за етническата идентичност, която 

се формира и съществува в контекста на социалния опит и 

процесите, с които се идентифицират хората или са иден-

тифицирани от другите, като членове на определена ет-

ническа група. Идентичността се основава на комплекс от 

културни черти. Вътрегруповите различия обикновено са 

значителни, докато външните представи за групата имат 

тенденция към генерализация и стереотипизация. 

 

БРОЙ СРАВНЯВАНИ КУЛТУРИ. Болшинството из-

следвания сравняват минимум две културни групи. 

Като общо правило се приема идеята на Кемпбъл 

(1961), че всички изследвания, които са направени на ед-

на единствена двойка култури са неинтерпретируеми. Има 

и монокултурни изследвания, като сравнението е косвено, 

неявно, с данни, събрани по-рано, обикновено от други 

изследователи. [93] 

Сравненията само на две култури трудно иденти-

фицират особености на културите, които може да бъдат 

причинно свързани с личностни различия. Това е възмож-

но само при сравнение на множество култури. Минимумът 

за значимо изследване са три и повече култури.  

 

„ГОЛЯМА” И „МАЛКА” КУЛТУРА. Аткинсън раз-

работва модел на културата като продукт вместо процес 

[50]. В него присъстват два вида култури. 

„Голяма‖ култура: национална или етническа и 
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„малка‖ култура - култура на класната стая, дисциплинар-

на култура, младежка култура, ученическа култура и т.н.  

Малките култури взаимодействат с голямата.  

Големите култури са статични, а малките - дина-

мични. 

Културното действие винаги е комплексно и ги съ-

четава.  

 

РАЗЛИЧНИ КУЛТУРНИ КОНЦЕПТУАЛНИ СИСТЕ-

МИ. Количествените изследователски парадигми се осно-

вават на Евроцентристка концептуална система. Jackson и 

Meadows (1991) я дефинират като позитивистка система, 

която подчертава материалната онтология с най-висока 

ценност (аксиология). Външното знание, е основание на 

цялото знание (епистемология) и подлежи на измерване. 

Логиката е дихотомична (или...или), процесът е техноло-

гия (повторяемост и възстановяемост). Обективност, ли-

нейност, причина и следствие, възпроизводимост и предс-

казуемост, основава се върху количествени данни. 

Други културни концептуални системи са основани 

на нелинейност; цялостни подходи; взаимосвързаност на 

елементи в системи като космос, тяло, ум и дух; между-

личностни отношения; и познаване на символни образи и 

ритми. Например, такива са азиатската и африканската 

концептуални системи. [77] 

 

 

2.2.3. СТРАТЕГИИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗСЛЕДВА-
НИЯ НА РАЗЛИЧИЯТА 

  

СТРАТЕГИИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-

ТА НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ. Има три основни стра-

тегии, прилагани при работа с различията: 

Конструктивно игнориране – групата се приема за 

качествено хомогенна. Това дава възможност да се говори 

за „индивидуалистични‖ или „колективистични‖ култури и 

пр. 
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Фокус върху междуличностните различия – обикно-

вено в психологията, когато се регистрират неочаквани 

различия в рамките на изследваната група. 

Фокус върху вътреличностните различия (развитие) 

– стратегия, основана на предположения, свързани с раз-

витието: всеки човек се изменя в някаква степен, като 

остава временно устойчив – относителна, временна ста-

билност. 

От тях кроскултурната психология използва главно 

първите две - отделно или в някаква комбинация. [109] 

 

СТРАТЕГИИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

НА ВЪТРЕГРУПОВИТЕ РАЗЛИЧИЯ. Съществуват две 

стратегии, прилагани в социалните науки  по отношение 

на различията в рамките на една група (култура).  

Групите (културите) да се считат за качествено хо-

могенни. Това дава възможност да се говори за абстракт-

но хомогенизирани същности от типа на индивидуалис-

тични или колективистични култури, мъжки или женски 

джендърни роли, развити или развиващи се общества и 

т.н. При такива изследвания се създава изключителна 

опозиция 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 присъстват в една 

група.  

Вътрегруповите различия стават предмет на специ-

ално изучаване. Доказва се, че интериндивидуалните 

различия (вътре в извадката или в популацията) не са 

изоморфни на интраиндивидуалните различия (т.е. изме-

нения във времето от взаимоотношенията на индивида със 

средата). Поради това, голяма част от изводите за особе-

ности на един отделен индивид, на базата на интеринди-

видуалните различия (разкрити вътре в извадката), не са 

валидни. [8] 
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2.3. ПОДХОДИ В ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ  
 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОДИ.  Кристофър Ърли 

и Харбър Синг (C. Earley, H. Singh) разглеждат четири 

подхода: 

Унитарна форма. Изследователят не прави срав-

нения. Стилът е подобен на "emic" или "pseudo-emic" – 

акцентът се поставя върху разбирането на единствена 

културна група. Този тип изследване е много важен за 

разбирането на дадената група, но не дава възможност за 

установяване на универсални принципи. 

Гешталт форма. Акцент върху системата като ця-

ло. Особености: 

Изследват се различията на културните променливи 

през призмата на определена (основна) културна система.  

Конструират се хипотези, че тези различия са ре-

зултат от общи принципи, а не непосредствено от ситуа-

цията.  

Интерпретацията на резултатите за дадената кул-

тура трябва да се развие по посока на специфичните й 

особености. Тези интерпретации информират изследова-

теля за универсалността на дадения принцип. 

За разлика от първия случай, тук има елемент на 

сравнение. 

Редуцирана форма. Системата се разлага на ком-

поненти, за да се разбере по-добре нейното функциони-

ране. Особености: 

Изучават се различията на културните променливи 

в компонента отделно от другите компоненти. 

Интерпретацията на резултатите трябва да се раз-

вие по посока на определени аспекти на системата. 

Счита се, че частичните различия са значими извън 

контекста.  

Теоретичните заключения се достигат дедуктивно и 

са основани на общи принципи, наблюдавани в различни-

те културни системи. 

Хибридна форма. Подход, комбиниращ аспекти 
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на гешталт и редуцирана форма. Особености:  

Системите се изучават от позициите на гещалта, за 

да се идентифицират техните  важни аспекти.  

Хипотетичните различия не са задължителни за 

системата като цяло.  

Установените различия са частични и на определе-

ни компоненти на системата. Те се интерпретират в отно-

шение с цялата система и могат в последствие да доведат 

до формулирането на общи принципи. [53] 

 

ПОДХОДИ В КРОСКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 

Методологията не се е развивала като нещо единно. В 

областта на кроскултурните изследвания има няколко 

направления, част от които имат своите теоретични про-

тивоположности. [22] 

Кроскултурните подходи не са темоспецифични. Те 

засягат широк кръг феномени, свързани с човешкото по-

ведение - от възприятието да езика, възпитанието на де-

цата и пр. чак до патологията. Кроскултурни изследвания 

може да се срещнат във всяка специална област или дис-

циплина. Следователно кроскултурният подход се отлича-

ва от традиционния  или профилиращ подход. Подходът, а 

не темата определя кроскултурността. [24] 

Комплексен подход - отчитат се особености не 

само на макросредата, но и микросредата -  конкретната 

етнокултурна обстановка.  

Културологичен подход – поведението на хората 

се разглежда и обяснява чрез господстващите в дадената 

култура ценности и правила за поведение. 

Колективистки подход (Смелзер) – разглеждане 

на фактите през съвместната социална дейност на хората 

– в нейния ход възникват особени комуникативни връзки. 

Такъв подход дава възможност да се види как хората, 

свързани от представите за своя общ произход образуват 

група с цел защита на своите интереси. Особено подхо-

дящ за анализ на съперничество, конкуренция, конфлик-

ти. 

Интеракционистки подход - подход, в основата 
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на който са взаимоотношенията на хората и техните роли. 

Ролите са поведение, което очакват от тях, когато заемат 

определена позиция в групата: семейни, трудови, нефор-

мални и пр. 

Психологически подход – обяснява се поведени-

ето на хората като личности, т.е. не просто като индиви-

ди, а хора, включени в етническа група – в техните пред-

стави или поведение присъства в някаква степен етнич-

ността. Етническата идентичност, възгледи, мотиви, соци-

ални нагласи и пр. се разбират като резултат от взаимо-

действието на личността и обществото. [22] 

 

ВЪЗХОДЯШ И НИЗХОДЯЩ ПОДХОДИ. Дейвид 

Мацумото [24] дефинира два подхода в кроскултурните 

изследвания: 

Възходящ – избор на обект на интерес, наблюдаем 

при изучаването на определена култура, а след това – 

изучаването му в много други култури с цел да се усъ-

вършенства теорията за него. 

Низходящ подход – началото е теория за поведени-

ето и включване на културни аспекти в проверката на 

нейните качества.  

Много по-популярно е разглеждането на количест-

вен и качествен подход. 

 

2.3.1. КОЛИЧЕСТВЕН (КВАНТИТАТИВЕН) ПОД-
ХОД  

 

ОСОБЕНОСТИ НА ПОДХОДА:  

 Епистемологична увереност в обективната дейс-

твителност.  

 Основан на позитивизма подход.  

 Изследователят се стреми да е безличен и обек-

тивен.  

 Изследване на единици, които представят опре-

делена популация.  

 Анализ на действителността в измерими в числа 
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променливи.  

 Наличие на тестируема хипотеза, включваща 

понятия, които могат да бъдат измерени с чис-

ла. 

 Изследователските методи дават като резултат 

числа, подходящи за статистическа обработка. 

 Статистически методи за анализ на данните, 

процес на опровержение на нулева статистичес-

ка хипотеза. 

 Контрол над изучаваните променливи и опреде-

ляне кои от тях са причина, кои са ефект и кои 

са корелативни.  

 Изследваните извадки (групи) трябва да са дос-

татъчно големи, за да осигурят статистически 

представителни резултати. 

 Описанието на постановката и резултатите 

трябва да е достатъчно пълно за да може да се 

повтори от други изследователи. 

 

СЛАБОСТИ НА ПОДХОДА. Тези особености на ко-

личествения подход водят до някои негови слабости: 

Въпреки, че количественото изследване е по-обек-

тивно от качественото, то не е изцяло обективно – субек-

тивен е изборът на променливите и техните степени, еле-

ментите на извадките, както и на методите за регистрация 

и анализ, 

Вярата в статистиката и числата може да ни подве-

де. 

Резултатите не са значими за всички елементи, тъй 

като не се отнасят за всички случаи. 

 

2.3.2. КАЧЕСТВЕН (КВАЛИТАТИВЕН) ПОДХОД 
 

ИСТОРИЯ. Качествената социология се свързва с 

Чикагската школа в 20-30-те години на ХХ век: У.Томас, 

Ф. Знанецки, Р. Парк, Е. Богардус, П. Янг, К. Шоу и др. 

Подложени на остра критика от позитивистите. Възраждат 
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се в 70-те години на ХХ век. 

 

СЪЩНОСТ. Качественото изследване е индуктив-

но, производително, конструктивно и субективно (Goetz и 

LeCompte, 1984). То е концентрирано върху „качеството‖ - 

същност или среда на нещо. Изследването се нарича ка-

чествено, ако изследва „какви неща има‖, а не „колко 

неща има‖. Фокусът е върху цялостността, а не частите и 

върху значения и същности, а не външни измерения.  

Има субективна методология и самият изследовател 

е разглеждан като инструмент за изследване. Анализира 

се субективният опит на изследователя или опита на cъ-

изследователите. Ориентация към продължителен непос-

редствен контакт на изследователя с обекта. 

Качественото изследване е най-често тип „обосно-

вана теория‖ - теория, построена от основания. Цел е раз-

витието на идеи и теории за човешкия опит, а не опреде-

лени количествено, възпроизводими сравнения на групи 

хора.  

Провежда се чрез методи за сбор на данни и ана-

лиз, които са неколичествени.  

То е съсредоточено върху описание, а не върху 

обяснение - опит да представи действителността през 

погледа на участника. Резултат е описание, а не доказа-

телство. 

Наблюдават се и се описват един или повече слу-

чая, най-често 3-4, като максимумът в студентски работи 

(магистърски тези) е шест. 

Качественото изследване изследва това, което пра-

вят хората и как го интерпретират, а не разкрива причини 

и следствия. 

По правило качествените изследвания се провеж-

дат в естествена среда. Затова е важно фактите да се раз-

бират и тълкуват в техния естествен контекст. 

Диалогов процес, способност за съхранение на про-

тиворечиви идеи в паметта, висока толерантност към 

двусмислеността и различията; доверие в отношенията 

между изследовател и изследвани от разни култури.  
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За разлика от количественото изследване, което е 

основано на априорни хипотези, качественото изследване 

няма предварително определени параметри. Стратегията 

на качествения подход: открит, търсещ, неструктуриран 

анализ на проблемната ситуация.  

Индивидите се възприемат като агенти, а не като 

продукти или дори „жертви‖ - мислещи, чувстващи, дейст-

ващи субекти, които творчески участват в създаването на 

света, придават свой смисъл и значение както на собстве-

ното поведение, така и на поведението на другите. 

Тези субективни значения се интерпретират от изс-

ледователя и се подреждат в определена логическа пос-

ледователност за конструиране на типични модели на по-

ведение. 

Интерпретативна и разбираща методология – дейс-

твията на социалните агенти се разглеждат като мотиви-

рани, имащи смисъл и ориентирани към другите. Тези 

действия подлежат на анализ именно посредством разк-

риването на тези  смисли и значения. Изучаване на ин-

формация за субективния смисъл на непосредствени чо-

вешки взаимодействия. 

Езикът е ключов фактор за интерпретацията (сим-

волен интеракционизъм) Комуникацията е обмен на сим-

воли. Качественият анализ започва с анализ на езика и 

символите в него (устна или писмена реч). Анализ на ин-

терактивната информация (думи, жест, комуникативни 

символи). Използване на няколко разнопланови източни-

ци на информация за обекта и различни методи. Всест-

ранно описание и интерпретация на феномена. 

Изследването се базира на емпирично наблюдение 

на рутинната ежедневна практика на хората (Гарфинкел) 

и напомня работата на журналиста. [32;77;88] 

 

ОБЕКТИВНОСТ НА КАЧЕСТВЕНОТО ИЗСЛЕДВА-

НЕ. Качествената епистемология е основана на разбира-

нето, че субективността е  неизбежна.  

Обективността на качественото изследване се оси-

гурява не чрез контрол на променливите като в количест-
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веното, а чрез процес, наречен „поставяне в скоби‖ – 

преодоляване на уклоните и предразсъдъците на изследо-

вателя, за да се гарантира валидността на наблюденията 

(Taylor & Bogdan, 1984).  

Изследователят се разглежда като инструмент за 

изследване, част от процеса и произведеното знание. [77] 

Независимо от свободата в подхода, остава задъл-

жението за концептуализиране на наблюденията и интер-

претация в теоретични понятия, обосновка на аргументи, 

достоверност на данните (текстове, наблюдения, докумен-

ти, данни от други изследвания). [32] 

 

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ НА МЕТОДОЛОГИ-

ЯТА НА КАЧЕСТВЕНИТЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВА-

НИЯ. 3. Лемнек (Lamnek, 1988) обосновава следните шест 

принципа: 

Откритост, отвореност на изследването по отно-

шение на изследваните лица, конкретната ситуация, при-

лаганите методи. Предварително осигуряване на възмож-

ност за отклонение от първоначалния план - пренастрой-

ване на изследователския инструментариум и организаци-

ята. Готовност за ревизия на теоретично изясняване на 

проблема, както и формулирането на адекватни хипотези. 

Изследователските хипотези се създават не преди изслед-

ването, а на основата на получените от него конкретни 

данни.  

Изследването като комуникация - активно вза-

имодействие между изследователя изследваните лица.   

Процесуален характер на изследването и на 

неговия предмет – насоченост към протичащите процеси.  

Рефлексивност на предмета и на анализа – 

придаване на определен смисъл на изследваните явления 

в процеса на техния анализ. 

Открито показване на отделните етапи изследова-

телския процес – повишаване на доверието в изследова-

теля.  

Подвижност между изследователя и изследваните 

лица – възможност за изменение и адаптация, отказ от 
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стандартизация. [По: 6] 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НА КАЧЕСТВЕНОТО ИЗСЛЕД-

ВАНЕ. То е основано на обяснителна епистемология. По-

добре отразява природата на действителността (описание, 

обяснение или оценка на специфични социални явления). 

Позволява разглеждането на явлението от гледна точка и 

на изследователя, и на участника, от различни аспекти. 

 

СЛАБОСТИ НА КАЧЕСТВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. То 

е твърде трудоемко. Трудно се избират елементи на из-

вадката – които имат специално  знание или информация. 

Процедурата е силно зависима от настроението на 

участниците - резултатите имат тенденция да са зависими 

от условията на изследването. 

За да се избегне субективизма, трябва да се фор-

мулират  ясни критерии за резултатите, което се прави 

според гледната точка на изследователя – т.е. субектив-

но. Винаги има субективизъм.  [77] 

 

2.3.3. КОЛИЧЕСТВЕН ИЛИ КАЧЕСТВЕН ПОДХОД 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ИСТОРИ-

ЧЕСКИ ПЛАН. В методологическите разбирания през 

първата половина на ХХ век господства убеждението, че 

педагогиката (психологията, социологията) може да се 

доближи до стандартите на естествените науки благода-

рение на обективния характер на данните и количестве-

ната (статистическа) обработка на резултатите.  

Възраженията на този възглед бяха по няколко 

направления: човешкото поведение е твърде различно от 

другите явления, за да може да се обработи статистичес-

ки; тази част от данните, която би могла да се изрази в 

количествена форма е по своя характер най-маловажна 

относно човешките характеристики и поради това не си 

струва усилията и средствата за това. [22] 

Към средата на 60-те години на ХХ век използване-
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то на количествени методи в хуманитарните науки достига 

своя апогей – около 90% от публикациите са на тази ос-

нова [32]. 

В момента ситуацията е променена. Количественият 

подход е критикуван по много направления. 

Започна хуманизация, преориентация от рационал-

ното познание на глобалните  проблеми към познание и 

обяснение на локални общности, специфика на малцинст-

вата от всякакъв вид, ежедневието. Това е преход от мак-

ро- към микро-анализ на социалните и психически явле-

ния; от знание, основано на описание и обяснение на 

обобщени данни към познание на опита, чувствата, прак-

тиката на конкретни хора. 

 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТ-

ВЕН ПОДХОД. Данните в количественото изследване из-

ползват числа за описанието на събития или отношения 

между събития – позитивизъм. В същото време качестве-

ното изследване използва думи (реч или писмо) като дан-

ни за описание на човешкия опит или видимо поведение – 

феноменология.  

Качественото изследване възниква в лоното на по-

левото антропологическо изследване, в наблюдението на 

ежедневието и става стандарт в социологията през 20-30-

те години на ХХ век, но никога на става популярно сред 

педагозите и психолозите, които тотално адаптират емпи-

ричния подход на природните науки. 

Болшинството програми за подготовки на специа-

листи в областта на педагогическите изследвания имат 

тенденция да подчертават статистическите сравнения (то-

ест, експериментален дизайн) или числово описание (то-

ест, обзори), подход, основан на традиционната позивис-

тична методология. 

Главните различия между качествено и количест-

вено изследване според Babbie (1983) са по линията на 

разбирането за целите на изследванията. Всеки тип опре-

деля проблемите по-различен начин и всеки търси раз-

лични решения или отговори. [42] 
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качествено изследване количествено изследване 

Нечислова експертиза и 

интерпретация на наблю-

дения с цел разкриване на  

основни значения и образ-

ци на отношения. 

Числово представяне и ма-

нипулация на наблюдения с 

цел описание и обяснение 

на явления, които отразя-

ват тези наблюдения. 

Кой? Как? Какво? Защо? 

Значения и образци, субек-

тивна природа на хората и 

групите, индуктивен ана-

лиз, генерализация. 

 

Причини и отношения, под-

крепени статистически, 

теория, факти, прогнози и 

причинност, дедуктивна 

логика, проверка на хипо-

тези и теории. 

 

 Различия  между качествената и количествена ме-

тодологии: 

 

 
Парадигма на коли-

чествения подход 

Парадигма на качест-

вения подход 

Теоретико-

методоло-

гическа 

база 

Реализъм Феноменология 

Достоверно, обектив-

но знание 
Релативизъм 

Описание на логичес-

ки връзки 

Описание на общата 

картина на събитието 

или явлението 

Фокус на 

анализа 

Общо, генерално Особено, частно 

Класификация чрез 

отъждествяване на 

събития и случаи 

Описание на събития 

и случаи 

В центъра на внима-

нието – структури, 

външно, обективно 

В центъра на внима-

нието – човек, вът-

решно, субективно 

Изследова-

телски це-

ли и зада-

чи 

Причинно обяснение 

Интерпретация, раз-

биране на наблюда-

ваното 

Измерване на връзки Концептуализация 
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Парадигма на коли-

чествения подход 

Парадигма на качест-

вения подход 

Единици 

на анализа 
Факти, събития 

Субективни значе-

ния, чувства 

Валидност 

(надежд-

ност) 

Достоверно повторе-

ние на установените 

връзки 

Реално насищане с 

информация 

Логика на 

анализа 

Дедуктивна – от абс-

тракция към факти по 

пътя на операциона-

лизация на понятия 

Индуктивна – от фак-

ти от разкази за жи-

вота и пр. към кон-

цепция 

Стил Твърд, хладен Мек, топъл 

Системати-

зация 

Въображение, предс-

тава за… 
 

 

2.3.4. СМЕСЕН КАЧЕСТВЕНО-КОЛИЧЕСТВЕН 
ПОДХОД 

 

ЛЪЖЛИВА ДИХОТОМИЯ. По мнението на редица 

автори [8], противопоставянето на количествен и качест-

вен подход е неправомерно – те не се изключват и не са 

опозиция един на друг (или – или). 

Отказът от крайни позиции води до няколко следс-

твия [22]:  

Независимо от точността на измерването, това, ко-

ето се измерва е качеството. 

Квантификацията е огромно достижение, позволява 

достоверност и точност в измерването на качества, имащи 

теоретично значение. Основа на количествените процеду-

ри е теорията, определяща какво ще се измери.  

Много често в количественото изследване се изпол-

зват термини като: „нарастващ‖, „увеличаващ се‖, „пове-

че‖, „по-малко‖ и пр. – признаци на латентна квантифи-

кация.  

Измерването на субективни явления се прави не 

непосредствено чрез обективни индекси.  

Статистиката, давайки потвърждение или непот-
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върждение на хипотези, само подсказва обяснението.  

 

ПРЕЛИВАНЕ И ПРИЕМСТВЕНОСТ НА ПОДХОДИ-

ТЕ. Методологически изследването започва с феномено-

логия – регистриране на психическите феномени по пътя 

на интроспекция и екстероспекция на динамични структу-

ри: идеи, преживявания и външни форми на поведение. 

Психическите феномени имат качествен характер и всич-

ки стратегии за получаване на количествени показатели 

са производни от качествения анализ.  

Още в 1894 г. Лойд Морган (Morgan) изказва идея-

та, че научната епистемология винаги включва координа-

ция на интроспекцията на изследователя (първична ин-

дукция) с неговата екстероспекция (вторична индукция). 

Мисленето по начало е качествен феномен, но може да 

включва движение от мислене с помощта на структурни 

понятия (номинална скала) към техните количествени де-

ривати (рангова, интервална или абсолютна скали). В 

края на количествения анализ, изследователят интерпре-

тира резултатите в качествени термини. [8] 

 

ПРОЦЕС НА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ДАННИТЕ. На 

всяка степен от превода на качествени данни в количест-

вени, те стават все по-малко репрезентиращи изходните 

феномени и все по-малко адекватни за научен анализ. [8]  

 

ИЗБОР НА ТИП ИЗСЛЕДВАНЕ. Изборът на типа 

изследване – качествено или количествено да се прави 

според възможностите на изследователя. [60] 

Качествените изследвания обикновено се провеж-

дат в области, които по-рано не са били изследвани. Ко-

личествените изследвания  - когато променливите вече са 

определени и целта е да се проверят хипотези за разви-

тие на теорията, да се направи обобщение или  прогноза. 

[77] 

 

СМЕСЕН КАЧЕСТВЕНО-КОЛИЧЕСТВЕН ДИЗАЙН 

НА ИЗСЛЕДВАНЕ. Подходът изисква интеграция на ка-
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чествен и количествен дизайн на изследването и/или ме-

тоди, за да отговори на въпроси от смесен психологичес-

ки, социокултурен и контекстен характер.  

Много методи, характерни за една или друга от те-

зи традиции се разглеждат и в рамките на смесения под-

ход.  

Подходът е приложим и при изследване на група и 

на единствен случай. [77] 

 

2.4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИН-

ТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
 

МЕТОДОЛОГИЯ. Методология - принципи за орга-

низация на изследването, норми за избор и оформяне на 

процедурата и техниката. [22] 

Епистемология, метод, методология и теория са 

свързани. Методологията често се разглежда като частна 

епистемология. 

Изборът на методология не е само научен, но и по-

литически въпрос. Знанието е сила. 

Нещо, което трябва да се има предвид преди да за-

почне изследването: Кои са целите? Какви инструмент са 

в наше разположение? Правилата на играта? Кое е но-

вост, новина? Как да създадем новината? Как да гаранти-

раме, че ще добавим знание за научната общност? 

 

ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. Епистемологията (на старог-
ръцки: ἐπιστήμη, «знание» и λόγος — «слово, учение») е 

наука за познанието. Терминът „епистемология― се упот-

ребява в англоезичната, по-рядко във френско- и немско-

езичната философия.  

Епистемологията е противоположност на доксологи-

ята (doxology: от гр. - славословие, отправено към Бога).  

Епистемологията изследва как опознаваме нещата, 

какви са границите на нашето познание и доколко можем 

да припишем достоверност на това наше познание. 

Епистемологията вербализира мисълта, че знаем 
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нещо като аргументираме и обусловим именно онова, кое-

то твърдим, че знаем. Епистемологията не трябва да се 

бърка с изследванията върху познанието на психологията, 

макар че и тя се занимава, но далеч по-небрежно, с меха-

низмите на познанието. (Уикипедия) 

 

ПАРАДИГМИ. В методологиите на социалните нау-

ки съществуват няколко опита за формулирането на общи 

„парадигми‖, всяка от които обединява няколко модели на 

изследване (Р.Фридихс, Дж.Ритцер, П.Рот и др.). За най-

добра се счита класификацията на Ритцер на базата на 

четири признака: образцово изследване; представи за 

предмета на науката (онтология); методи на изследване; 

модел за теоретическо обяснение или теоретическа перс-

пектива. 

Ритцер отделя три парадигми:  

Фактистска парадигма (парадигма на социал-

ните факти) - основен предмет са социалните факти, т.е. 

структури и институти, и влиянието им на действията и 

предпочитанията на личността; водещи изследователски 

методи са сравнително-историческият и анкетата. Ритцер 

отнася тук и структурния функционалиъм, системното те-

оретизиране, теориите за конфликта. 

Дефиниционистка парадигма (парадигма на 

социалните дефиниции), още и конструкционистска 

или интерпретативна. Предмет на изследване е определя-

нето на ситуацията от гледна точка на действащия и вли-

янието на това определение на взаимодействията между 

хората; предпочитани методи - етнографични (включено 

наблюдение) и биографични; модели на теоретично обяс-

нение - символен интеракционизъм, феноменология, ет-

нометодология, екзистенциализъм. 

Бихевиористска парадигма. Предмет на изслед-

ване е поведението на индивидите; доминиращ метод е 

експериментът, а основен теоретичен модел – теорията за 

социалното учене и теорията за обмена. [22] 
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2.4.1. EMIC И ETIC ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРАТЕ-

ГИИ  
 

ДВЕ ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРАТЕГИИ: 

ПОДХОДИ EMIC И ETIC. Два основни раздела на етноп-

сихологията: етнопсихология на личността («психологи-

ческа антропология») и етносоциална психология (психо-

логия на междуетническите отношения и етническите об-

щности). 

Лингвистът Pike (1954) пръв дефинира термините 

„emic‖ и „etic‖.  

Lett (1990) предлага основното определение:  

Emic конструктите са отчети, описания и анализи, 

изразени в термини и категории от концептуални схеми, 

оценявани като значещи и уместни от представителите на 

една култура, чиито мислене и поведение се изучават 

(insider, participant). 

Etic конструктите са отчети, описания и анализи, 

изразени в термини и категории от концептуални схеми, 

оценявани като значещи и уместни от общността на изс-

ледователите (outsider, researcher).   

 

ОСОБЕНОСТИ НА EMIC-ПОДХОДА. Това е хума-

нитарно-психологически подход, който е основан на раз-

бирането и интерпретацията на етнокултурните явления, 

на «разбиращо» изучаване на една култура и нейните 

специфични елементи, на изследване на културата от по-

зицията на наблюдаеми („отвътре‖ на системата). По тези 

причини той води до съчувствие към дадена културна гру-

па, „емпатичен‖ подход, който е по-уместен за интерпре-

тация на културните нюанси; подход, инструментален за 

разбирането на културния опит на специфичната общност. 

ОСОБЕНОСТИ НА ЕTIC-ПОДХОДА. Социално-пси-

хологически подход, базиран на обяснението на етничес-

ките явления и отношения. Той е основа на сравнително-

културния подход: „обясняващо‖ изучаване на две и по-

вече култури, свързано с използване на методи за анализ 

на културата от позицията на външен наблюдател и раз-
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биране, водещо до предсказване относно дадена културна 

група. [56] 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ СЛАБОСТИ НА ЕTIC-ПОД-

ХОДА. След Pike (1967), много културни психолози из-

ползват термините etic и emic, отнесени към сравнителни, 

кроскултурни изследвания, и към вътрешни изследвания 

на психологическите явления в локална култура.  

Emic изследването дава локални, културно базира-

щи се значения, които най-вероятно биха пропуснати, ако 

е приложен etic подхода към психическите явления в раз-

лични култури. Berry нарича ситуацията „предпочитане на 

произтичащия etic пред наложения emic." 

Доминирането на etic подхода води до там, че мно-

го теории, понятия и инструменти, разработени и апроби-

рани в САЩ се прилагат за изследване на други култури, 

за регистриране на културни различия.  [93] 

 

2.4.2. НОМОТЕТИЧЕН И ИДИОГРАФИЧЕН ПОД-
ХОД  

 

ПРИРОДНИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ. В края на ХІХ 

век се води диспут, като се противопоставят науките за 

природата и науките за човека (Natur- и Geisteswissen-

schaften). Този диспут поражда няколко частни спора: за 

метода на социалните науки: обяснение или разбиране, за 

целите на научното изследване на човека и обществото: 

социален контрол или ръст на самосъзнанието; за предме-

та: природа или култура.  

 

НОМОТЕТИЧНО И ИДИОГРАФИЧНО НАПРАВЛЕ-

НИЯ. Като реакция против позитивизма започва деленето 

на науките (Вилхелм Винделбанд, 1904) на такива с номо-

тетичен или обобщаващ характер, които изучават общите 

природни закони (природо-математически науки) или на-

уки с идиографичен, индивидуализиращ характер, изуча-

ващи частности в техните исторически детерминирани 
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конфигурации (хуманитарни науки). 

 „Номотетичен‖ от гръцки nomos (закон) и thetes 

(поставящ, полагащ) = законополагащ,  

„Идиографичен‖ от idios (особен, своеобразен) и 

graphein (пиша, описвам) = описващ особеното. 

Идиографичният подход предполага описание и 

обяснение на сложното цяло. Описанието трябва да е 

пълно и конкретно, единичният елемент (личност) трябва 

да се представи като уникален феномен.  

Номотетичният подход в противоположност е ори-

ентиран към откриване на общи закони, справедливи за 

всеки частен случай. Това става чрез експериментална 

процедура. 

Винделбанд счита, че всеки обект може да бъде 

изучен и по двата начина. 

Хуманитаристите интуитивно предпочитат идиогра-

фичния метод.  

 

КРИТИКА НА ИДИОГРАФИЧНИЯ ПОДХОД. Ос-

новната критика е за отсъствие на обективност - получе-

ните резултати в определена степен зависят от теоретич-

ната ориентация на изследователя и неговия опит. Крити-

кувано е разбирането, че с помощта на този метод не е 

възможно да бъдат открити общи закони. Проблем е из-

ползването на специфични термини и „излишното многос-

ловие‖. 

 

КРИТИКА НА НОМОТЕТИЧНИЯ ПОДХОД. На не-

говата основе може да бъдат открити общи закони, но те 

не дават достатъчно пълна представа за личността, тъй 

като всяка личност е уникална.  

Описанието се опира на данни за „средното‖, „отк-

лонение от средното‖, на корелации между променливите 

в извадката. Но средните показатели и корелациите не са 

данни за всеки отделен индивид, а много изводи за инди-

видуалните различия се правят именно за индивидите. 

[65] 
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СИТУАЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ. Модерни-

те социални науки почти напълно възприемат номотетич-

ния идеал, въпреки, че естествените закони са заменени с 

емпирични обобщения. Те се стремят да изучават общите, 

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 

аспект: съдържат наред с обобщенията многочислени час-

тни положения (частности, описателни данни относно кон-

кретни хора, места и събития). [22] 

 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИДИОГРАФИЧНОТО 

НАПРАВЛЕНИЕ. Подчертава се неповторимостта, а сле-

дователно, конкретността на всяка социална ситуация, 

превръщаща изследователя й в идиографичен наблюдател 

и регистратор. 

Статистическите описателни методи са изключи-

телно идиографични по своя характер. Номотетичните 

аспекти на статистиката се свързват с корелацията, вари-

ациите и вероятностите. И до сега доминира нагласата да 

се трупат статистически данни, не зависещи от хипотези и 

общи категории. 

 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА АБСТРАКЦИЯТА. Всички явления 

са уникални, ако се разглеждат на достатъчно ниско ниво 

на абстракция. Задача на науката е концептуализацията 

на тези явления в абстрактни термини, за ад се разбере 

техния общ характер. Проблемът възниква когато се изс-

ледват неповторими явления или присъщи на малко коли-

чество случаи. [22] 

 

ЕДИНСТВО НА ПОДХОДИТЕ. Херманс (1988) сти-

га до извода, че не съществуват противоречия между но-

мотетичните и идиографични изследвания, що се отнася 

да психологията. Тя трябва да се стреми към извеждането 

на общи закони, но те не трябва да се отхвърлят само за-

щото не могат да бъдат напълно приложени в специфични 

случаи. Законите трябва да бъдат адаптирани към конк-



 
  60 
 
 
 
 

ретни ситуации. Контекстите може да се различават от 

гл.т. на време, място и участници. [65] 

 

2.4.3. ОСНОВНИ МЕТОДОЛОГИИ В СФЕРАТА НА 

ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА КУЛТУРИТЕ 
 

ТЕОРЕТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ. Berry, Poortinga, 

Segall, & Dasen (1992) налагат три теоретични ориентации 

в кроскултурната психология – „абсолютизъм", „релативи-

зъм" и „универсализъм"  

Има големи концептуални различия относно взаи-

мовръзката на култура и поведение. Основните методоло-

гии - абсолютизъм и релативизъм имат сериозни последс-

твия за такива съвременни изследователски проблеми 

като ценности, джендърни различия, познание, агресия, 

междугрупови отношения, акултурация. [93] 

Два главни подхода в Западната наука - позитиви-

зъм (наричан научен) и интерпретизъм (антипозитивист-

ки). Според Hirschheim (1985), най-известните позитивис-

ти са Платон, Аристотел, Бейкън, Декарт, Мил, Дюркем, 

Ръсел, Попър, а най-известните антипозитивисти - Софис-

тите, Кант, Хегел, Маркс, Фройд, Кун 

 

КУЛТУРЕН АБСОЛЮТИЗЪМ (КУЛТУРИТЕ СА 

РАВНИ И ЕДНАКВИ). Предполага се, че човешките про-

явления в основното са еднакви във всички култури: чес-

тността е честност и депресията е депресия.  

Културата играе малка или никаква роля за разби-

ране или демонстрация на човешките  особености. Оцен-

ката на тези особености се прави с контекстно-свободни 

измервания чрез стандартни психологически инструменти 

(възможно с лингвистически превод) и интерпретациите 

се правят повърхностно и най-вероятно грешно, без ал-

тернатива за културно базирани обяснения. 

Тази ориентация напомня etic подхода.[93] 

 

КУЛТУРЕН РЕЛАТИВИЗЪМ (КУЛТУРИТЕ СА 



 
  61 
 
 
 
 

РАВНИ, НО РАЗЛИЧНИ). Термин, наложен от Boas 

(1911), и разширен и наложен от Herskovits (1948).  

Първоначално е бил предназначен за да предпази 

от невалидни кроскултурни сравнения, направени от по-

зициите на ценностите на етноцентризма.  

Berry et al. (1992) налагат понятието като противо-

положност на абсолютизма.  

За релативистите общите черти на психиката пред-

ставляват малък или никакъв интерес. 

Склонност към emic подход, като контекстно-

свободните понятия и тяхното измерване е невъзможно.  

Опит за избягване на каквито и да е сравнения и 

оценки.[93] 

 

КУЛТУРЕН УНИВЕРСАЛИЗЪМ (КУЛТУРИТЕ СА 

РАВНИ, ВЪНШНО РАЗЛИЧНИ, НО В ОСНОВАТА СИ ЕД-

НАКВИ). Съществува и трета ориентация, която заимства 

от двата полюса, двете крайности на абсолютизма и рела-

тивизма.  

Приема се, че и биологичните, и културните факто-

ри влияят на човешкото поведение, но предполагат, че 

ролята на културата за изменение на човешките качества 

се проявява чрез групата. 

Подходът се нарича „очистване на луковицата‖ (Po-

ortinga, van de Vijver, Joe, and Van de Koppel (1987), като 

в периферията се културните слоеве (люспи), а в сърце-

вината – психическото единство на човечеството. 

Има общи черти на психиката поради еднаквостта 

на основните процеси, но тяхното съществование подлежи 

на емпирична демонстрация.  

Основните човешки особености са психически да-

дености ("variform universals", Lonner, 1980) и културата 

влияе на тяхното развитие и демонстрация.  

Сравненията се правят внимателно, чрез разнооб-

разни методологически принципи и гаранции.  

Подходът е по-близък до etic. [93] 
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2.4.3.1. ИСТОРИЧЕСКИ КОМПАРАТИВИЗЪМ 

 

СЪЩНОСТ. Историческият компаративизъм изс-

ледва как културните и социални различия и общи черти 

са били формирани, институциализирани и представени в 

миналото.  

Изследват се сравнително исторически събития, 

спомени, виждания за историята, разкази (наративи) и 

пътища на развитие, за да се разберат и обяснят минали и 

настоящи различия и общи черти между различни общес-

тва и култури.  

Тези сравнения на общества и култури се правят с 

цел не само доказателство на универсални теории за си-

лата на определени социални структури и културни дис-

курси, теориите се проверяват не само пространствено и 

социално, но и културно.  

Сравнителна социална и културна история – специ-

ална насока в историческия компаративизъм. Анализ на 

структурните общи черти и различия но и процеси и моти-

ви, интереси,  конфликти, решения и актьори, свързани с 

тях. 

 

НАСОКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ. Сравнителните изс-

ледвания се концентрират върху определена тема или 

проблем и ги изследват в контекста на относително ста-

тични единици на сравнение - области, нации, етноси и 

цивилизации.  

 систематично историческо сравнение на проце-

си на социално и културно диференциране и 

асимилация в пространството и времето;  

 пространствени и временни сравнения на соци-

ални институции и структури;  

 сравнения на способите за организиране на 

знание и значение, символи и дискурси.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. Сравнителният компаративи-

зъм се отличава с мултиперспективност и интеркултурност 
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от традиционната история с нейната генетична индивиду-

ализация, моноперспективност и монокултурализъм. 

Има в някаква степен относително универсални чо-

вешки модели, познавателни и емоционални възможности 

и потребности, и интернационални и транскултурни сим-

волни и обществени действия. Ключов елемент в сравни-

телната социална и културна история е проблемът за кул-

турното и социално различие (Wieviorka, 2003). [96] 

     

2.4.3.2. ИНДУКЦИЯ И ДЕДУКЦИЯ  

 

ИНДУКТИВНА И ДЕДУКТИВНА  ПРОЦЕДУРА. Ос-

новна методологическа  дихотомия е между индуктивна и 

дедуктивна  процедура. 

Индукция - процес на извеждане на общо положе-

ние от наблюдения на частни факти.  

Дедукция - процес на аналитично разсъждение от 

общото към частното или по-малко общото.  

Тези две процедури не са взаимно изключващи се. 

Във всяко изследване може да се регистрира тяхното вза-

имодействие. Обобщенията се правят отначало с обичай-

ни и ограничени понятия, които постоянно се усъвършен-

стват чрез уточнения, отстраняване на противоречията и 

уточняване на областта на приложението им.  

 

ВИДОВЕ ИНДУКЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ ХУМА-

НИТАРНИ НАУКИ. В съвременните хуманитарни науки 

индуктивният метод се прилага в една от неговите две 

главни форми – аналитична индукция и описателна ин-

дукция. 

 

ОПИСАТЕЛНА ИНДУКЦИЯ. Широко разпространен 

метод. Статистическо обобщение, основано на разглежда-

нето на избрани случаи (извадка). Ако се разглеждат вси-

чки случаи, методът е пълна индукция. Проблемите се по-

раждат от приложимостта на изводите за всички случай, 

което е възможно само при пълната индукция и не е ва-

лидно за ограничената индукция. Статистическите методи 
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винаги поставят въпросите за причинността и корелация-

та. Корелацията винаги е тотална и може да включва мно-

го фактори, влияещи на връзката извън каузалните. Ста-

тистическите методи се основават на предположението за 

еднородност на популацията, оттам и акцента върху сред-

ното. Техните изводи за причинните връзки винаги са ве-

роятностни. 

 

АНАЛИТИЧНА ИНДУКЦИЯ.  Води до универсални 

положения вместо прости заявления за вероятности, ос-

новани на корелация. Обобщенията стават чрез абстрак-

ции. Аналитичната индукция абстрахира характерните 

черти от конкретния случай, съществени за него, а след 

това ги обобщава на основата на техния предполагаем 

съществен характер. Аналитичната индукция води до ис-

тинни закони за причинността и валидно знание за всички 

изучавани случаи. 

В процедурно отношение аналитичната индукция 

започва с обяснителна хипотеза и предварително опреде-

ляне на това, което трябва да бъде обяснено. Хипотезата 

се проверява чрез разглеждане на данните, след което се 

модифицира така, че да обхваща всички разглеждани 

факти, за да се изключат необяснимите случаи, които се 

причисляват към друга хипотеза.  

Различието между двата вида индукция е различие 

в степента, а не в качеството. Те обслужват различни изс-

ледователски проблеми и ситуации.  

 

ИНДУКТИВНИЯТ МИТ. Индукцията господства в 

социалните науки. Индуктивният мит (наричан заблужде-

ние tabula rasa) за това, че истинският учен наблюдава 

фактите без никаква предварителна хипотеза (концеп-

ция), теория, понятия или оценъчни съждения. 

Това е логически невъзможно и е в противоречие с 

действителната история на науката. 

 

ДЕДУКТИВЕН ПОДХОД. Дедукцията е необходима 

част или оръдие на изследването. Тя е най-добре изразе-
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на в методологията в концептуални схеми за систематични 

теории, конструирани типове и математически и емпирич-

ни модели.  

 

РОЛЯ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ ТЕОРИИ. Концепту-

алните конструкции могат да помогнат при кодификацията 

на постоянно растящото конкретно знание. Дискретните 

хипотези и наблюдения могат да бъдат обединени в общи 

категории и предварително поместени в по-широк кон-

текст; тяхното значение може да бъде оценено в светли-

ната на по-общи изводи. Различието между описание и 

обяснение е различие между фрагментарно и систематич-

но знание.  

Дедуктивните конструкции могат да служат за ръ-

ководство при изследването; позволяват да се локализи-

рат и определят сферите на знанието, указвайки на проб-

лемните области.  

 

РОЛЯ НА ТИПОВЕТЕ (КОНСТРУКТИТЕ). Констру-

ирането на типове (конструкти) е мост между систематич-

ната теория и емпиричното наблюдение. Конструктът е 

целенасочен планов отбор, абстракция, комбинация и 

подчертаване на ред критерии, имащи емпирични рефе-

ренти, които служат за основа за сравнение в емпирични-

те случаи.  

 

РОЛЯ НА МОДЕЛИРАНЕТО. Моделите са експли-

цитни построения и значението им се увеличава.  Анали-

зът с помощта на модел включва съставяне на модела и 

тест за определяне доколко данните от извадката се при-

ближават до модела.  

На модела, като на дедуктивна конструкция се при-

дава емпирично тълкование чрез сравнение с данните. 

Ако различията на данни и модел може с основание да се 

припишат на случайност, а не на фактори извън модела, 

тогава може да се предположи, че данните имат структу-

ра, сходна с модела. Това е дедуктивната основа на ста-

тистическите методи за проверка на хипотези. [22] 
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2.4.3.3. ПОЗИТИВИЗЪМ 

 

КЛАСИЧЕСКИ ПОЗИТИВИСТКИ ИДЕИ. Позити-

визмът създава последователна логическа доктрина за 

теоретичното обяснение в науката - дедуктивно-номо-

логическият модел на обяснение или моделът на закона. 

Основната особеност на научните обяснения, отличаваща 

ги от описанията и семантичните обяснения е в това, че 

основа на научните обяснения са общите закони.  

Позитивизмът се основава на две централни идеи: 

 емпиризъм - източник на научното знание е не-

посредственият опит, определящ предмета на 

научното изследване); идеал за наука, основан 

на емпирично наблюдение;  

 натурализъм - цел на научните търсения е съз-

даването на единна наука чрез приложение на 

логически анализ на емпиричния материал); те-

зис за единство на метода. 

 

КЛАСИЧЕСКИ ПОЗИТИВИЗЪМ, НАТУРИЗЪМ, 

ЕМПИРИЗЪМ. В периода на формиране на модерните со-

циални науки – социология, психология, педагогика и др. 

основните автори не са се съмнявали в това, че тези нау-

ки ще се базират на същия тип знания, които вече са се 

утвърдили като образци в природните науки. В основата 

на този възглед е фундаменталната предпоставка за 

единство на метода на всички науки. Това довело до на-

туралистичната концепция (позитивистска или емпири-

цистска), според която методите, природата и целите на 

научното изследване на обществото и човека принципно 

не се отличават от тези, които са характерни за естестве-

ните науки.  

Емпиризмът е стил на мислене и обработка на дан-

ни; комплекс от възгледи: вяра в чувствата, твърдо убеж-

дение в ефективността на наблюдението, готовност да се 

ръководим от наблюдаемото и убеждение, че научните 

изводи никога не излизат извън предела на екстрапола-

цията и че рационалната наука е само обикновена асоци-
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ация на определени идеи в ума на субекта. 

 

РАЦИОНАЛИЗЪМ И ЕМПИРИЗЪМ. Рационализмът 

е подход, при който критерият за истина е не чувствен, а 

интелектуален и дедуктивен. Предполага се универсал-

ност на природните закони, и оттам към чувственото въз-

приятие се подхожда само при търсене на частни случаи. 

Правят се концептуални схеми, построения и логически 

манипулации. Висшето въплъщение на рационализма е 

чистата математика. 

Рационализмът в неговата груба, нематематическа 

форма  господства до Първата световна война, след което 

е заменен от тоталния ръст на емпиризма (емпирични изс-

ледвания).  

Съпротива на радикалния емпиризъм е съществу-

вала още от началото на ХХ век. 

Системният подход; настояването за обяснение 

вместо за описание, при което се дава концептуален кон-

текст, в рамките на който може да се изтълкуват индиви-

дуалните елементи. 

Акцент върху концептуалния апарат – конструира-

не на емпирични и математически модели и концептуални 

схеми.  

Планиране на изследването по логиката на експе-

римента. Съставянето на експериментален план е по съ-

щество рационализация. [22] 

 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ЕМПИРИЗМА. Ем-

пиризмът води до искрен стремеж към обективност и ис-

тина и скромност в изводите; съставяне на правила за 

процедурата на изследването и задължително съгласуване 

теорията с доказателствата и с натрупаните факти. Това 

води също до точност на изводите на базата на данни, 

събрани с помощта на най-надеждни инструменти - коли-

чествени методи и стандартни изследователски подходи, 

гарантиращи обективност и точност. Въвежда се  контрол-

но наблюдение и планиране като задължителни части на 

научното изследване. По тази причина „грубият факт‖ за-
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почва да господства за сметка на експлицитната теория. 

Дискредитира се чисто спекулативния подход.  

  

ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЕМПИРИЗМА. Въз-

никва особена форма на методологическа наивност. Ем-

пиризмът отстранява някои външни форми на субектив-

ност, но не я отстранява изцяло: субективност на висши 

нива при използване на имплицитна, а не експлицитна 

теория; неточно разграничение на проблема на изследва-

нето; небрежност и неточност в техниката; грешна интер-

претация на резултатите - недостатъчно внимание към 

предположенията и ограничение в своята собствена тео-

рия. 

Много изследвания водят до прост набор от огра-

ничено число факти и са далеч от истинския емпиричен 

модел. 

Теорията и практиката си сменят местата. Вместо 

да се оцени изследването по резултатите - неговия принос 

в теорията, емпириците оценяват теорията изключително 

по нейната полезност за изследването.  

Радикалният емпиризъм води до случайни, хаотич-

ни, дребни, некодифицирани изследвания; акцент върху 

непосредствените резултати. 

Затруднява се формирането на теоретични принци-

пи и обобщения от огромната маса факти. Идеалът на на-

уката е създаването на системи положения, които обясня-

ват фактите в тази област на абстракции, с която тя се 

занимава. Нито изолираните предпоставки, нито наборите 

от факти не съставят науката. 

 

ПОСТУЛАТИ НА ПОЗИТИВИЗМА. Действителност-

та е устойчива и може да бъде наблюдавана и описана от 

обективна гледна точка. Зотова явленията трябва да бъ-

дат изолирани и наблюденията трябва да бъдат повтори-

ми.  

Това често води до манипулация на действител-

ността, за да се осигури една единствена независима про-

менлива. 
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Предсказания могат да бъдат направени на основа-

та на по-рано наблюдавани и обяснени факти и техните 

взаимовръзки. 

Позитивизмът е толкова вкоренен н традицията, че 

всеки друг подход априорно се счита за ненаучен. 

Позитивизмът се асоциира с медицински преглед. 

 

ПОЗИВИСТКИ МОДЕЛИ НА ОБЯСНЕНИЕ. Извест-

ни са няколко такива модела.  

 

МОДЕЛ НА ХЕМПЕЛ. Първи формален логически 

модел, описващ ролята на общите закони в науката прави 

К.Хемпел (1942). Концептуално ядро са три тезиса: (1). 

обяснението и предсказанието са симетрични; (2). общите 

закони, в крайна сметка са каузални изказвания - описват 

причинна връзка между събитията; (3). доброто обясне-

ние съответства на три нормативно-логически критерии за 

оценка: експланандумът (това, което подлежи на обясне-

ние) може да бъде логически изведен от експланантите 

(обясняващи изказвания); в числото на експланантите 

влиза правдоподобен общ закон, от който експланандумът 

се извежда с логическа необходимост; експланантите 

трябва да са емпирично проверяеми. Експлананти са: об-

щи закони, обхващащи подлежащите на обяснение явле-

ния и предпоставки, описващи началните условия (анте-

цеденти) на обясняваните събития. 

 

МОДЕЛ НА РАЦИОНАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ. Крити-

ците на Хемпел (У.Дрей, М.Манделбаум) показват, че в 

социалните науки има и друг модел за обяснение, неосно-

ваващ се на общи закони, в който постъпките на хората се 

обясняват от позициите на  целите, които те се стремят да 

постигнат. Това са обясненията от позициите на „следване 

на нормите‖ и модела на рационалния избор от принципа 

на максимизация на полезността. 

 

ИНТЕНЦИОНАЛИСТСКИ МОДЕЛ. Действията на 

хората се обясняват на базата на техните мотиви, интере-



 
  70 
 
 
 
 

си, намерения, дълг, норми, културни образци. Проблемът 

е, че е невъзможно да се зададе единен обективен крите-

рий за интенционални състояния на субектите. Още по-

трудно, дори невъзможно е да се направи това за цели 

групи. [11] 

 

НЕОПОЗИТИВИСТКИ ПОСТУЛАТИ НА ЛУНД-

БЕРГ. Класическо изложение на неопозитивизма прави 

Лундберг в 1939 г. То съдържа три предпоставки:  

 обществените явления се подчиняват на при-

родните закони;  

 не съществуват различия между науките за хо-

рата и науките, отнасящи се за други явления;  

 субективните аспекти на обществените явления 

могат да бъдат изучавани научно само на осно-

вата на тяхното обективно открито проявление. 

[22] 

 

БИХЕВИОРИЗЪМ. Бихевиоризмът се заражда в 

края на XIX век като една от класическите психологичес-

ки школи.   

Бихевиоризмът е неопозитивистски опит за изуча-

ване на човешкото поведение по модела на природните 

науки.  

Удовлетворява изискванията за обективност и ме-

ханична сигурност. 

Особено подходящ за класификации, освобожда-

ващ от субективизма. 

 

ОСНОВНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА 

БИХЕВИОРИЗМА. Формулирани са от Дж.Б.Уотсън (20-те 

години на ХХ век):  

Психологията трябва да изучава и обяснява пове-

дението като съвкупност от наблюдаеми реакции, детер-

минирани от стимулите на външната среда.  

Използването на обективен метод и обяснителни 

модел от естествените науки изисква радикален отказ от 

менталистска терминология (усещания, възприятия, наме-
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рения, мотиви, воля, образи, умствен опит, неврофизио-

логични механизми) от търсене на причините за поведе-

нието в съзнанието на субекта.  

Описанията на поведението трябва да бъдат преве-

дени от езика на хипотетичните същности на съзнанието 

на езика на емпирически наблюдаемите реакции и стиму-

ли (явно поведение).  

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА СКИНЪР. Най-силно влияние 

върху съвременната бихевиористка методология оказва Б. 

Ф. Скинър с неговата оперантна концепция за действието, 

основана на идеята за рекурсивна взаимообусловеност на 

поведение и обкръжение.  

Активните действия на организма предизвикват из-

менения на външното обкръжение, а тези изменения 

оказват обратно въздействие на организма, увеличавайки 

или намалявайки вероятността от възпроизвеждане на 

предизвикалите тези изменения поведенчески реакции 

(операнти). Отношението на действието към неговия из-

ход (резултат) е случайно.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ХОМАНС. Дж. Хоманс разра-

ботва различен модел. 

Приемане на тезиса за единство на метода и дедук-

тивно-номологичния модел на обяснение; редукционизъм; 

методологически индивидуализъм (номинализъм). 

Въпреки, че човешкото взаимодействие води до 

възникване на нови, собствено социални явления, но за 

обяснението на това взаимодействие не се изисква да се 

въвеждат някакви нови пропозиции, принципно отлича-

ващи го от пропозициите, описващи индивидуалното по-

ведение.  

Редукционизъм на Хоманс: недостатъчно е да се 

обясни социалният факт чрез друг социален факт, послу-

жил за причина на първия. Механизмът свързващ причина 

и резултат винаги се реализира чрез поведението на от-

делните хора и следователно, по необходимост е психоло-

гически. Индивидуалните поведенчески реакции са уни-
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версални психологически посредници между социалните 

факти. Трябва да се приложи дедуктивно-номологичния 

модел на обяснение и редукция на макросоциалното към 

фундаменталните законоподобни пропозиции, отнасящи 

се към поведенческата психология. [11; 22] 

 

ПОСТПОЗИТИВИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ. След 60-те 

години на ХХ век все по-силно се налагат новите постпо-

зитивистки тенденции.  

Под съмнение се поставя не само идеята за единна 

наука, но и съществуването на универсален канон на на-

учна рационалност.  

Ключова роля изиграват постановките на Т.Кун за 

научните парадигми. Те са  модели на научна дейност, 

включващи теоретични стандарти, критерии за оценка на 

изследователската практика, методологически норми, об-

разцови решения на  изследователски задачи и пр. 

При смяната на парадигмите новите теории по-

различен начин определят областта на теоретически-ре-

левантните (потвърждаващи или опровергаващи теория-

та) факти. Теориите, всяка със свой ―набор‖ релевантно 

емпирично знание, често се оказват несъизмерими и ре-

алната практика не е тържество на единия метод, а кон-

курентна борба на парадигми и научни школи.  

Най-радикалните интерпретации на идеите на Кун 

предполагат, че решаваща роля в утвърждаването и гос-

подството на една или друга парадигма играят имено екс-

транаучните обстоятелства: борба на различни групи в 

научното общество, социалният контекст на науката.  

Теоретичните перспективи, разположени в по-

широки социални и исторически рамки, в които се прила-

гат и изменят се наричат изследователски програми (И. 

Лакатош).  
 

СЛАБОСТИ НА ПОЗИТИВИЗМА ПРИ ИНТЕРКУЛ-

ТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Доминираща в интеркултурни-

те изследвания е позитивистката методология.  

Позитивистичният подход, с неговия акцент върху 
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строги количествени методи, измерване, точност и вът-

решна и външна валидност, рязко контрастира с потреб-

ността от по-интерпретиращ подход; количеството изс-

ледвани случаи (отбор на случаи, процедура на детайли-

зация и генерализация на данни); голямото количество 

изследвани променливи и страни (невъзможност за конт-

ролиран експеримент, тъй като няма страни, идентични с 

другите); ограниченото количество страни, пригодни за 

изследване – приложение на ограничено количество про-

менливи; субективността на изследователя. 

Позитивистичната постановка на измерване и ана-

лиз често води до затъмнение на културния произход и 

особеностите на психологическите феномени. 

Много тестови условия и инструменти са екологи-

чески невалидни. По презумпция те трябва да моделират 

социалната обкръжаваща среда. Често, обаче се използ-

ват изкуствени, непознати материали, като основанието 

за това е, че те са валидизирани и нормирани. Принципи-

те на позитивизма изискват това да са манипулативни, 

измерими стимули, които предизвикват прости, количест-

вени отговори. Изкуствените условия и инструменти на 

тестирането съответстват на тези критерии повече от ес-

тествените обстоятелства. Същевременно, резултатите от 

изследването са силно зависими от конкретния социален 

контекст. 

Пример за елементарност в подхода е инструмента-

риумът на Хофстеде. Основните му скали се свързват с 3-

6 айтема. Или отделните култури са характеризирани като 

повече или по-малко индивидуалистични чрез 6 въпроса 

[90].  

Колективизъм-индивидуализъм (Hofstede, 1980):  

Колко важно е: Много е важно; Важно е; Не мога 

да отговоря; Не е важно; Никак не е важно. 

1. Да имаш стимулираща работа - дейности, от кои-

то можете да получите лично усещане за постижение 

2. Да имаш значителна свобода за собствен подход 

в работата. 

3. Да имаш работа, която ти остава достатъчно вре-
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ме за личен и семеен живот. 

4. Напълно да използваш своите умения и способ-

ности в работата. 

5. Да имаш добри физически условия на труд. 

6. Да имаш възможности за учене и подобряване на 

вашите умения. 

Първите три пункта оперативно определят индиви-

дуализма (независимост от организацията), последните 

три - колективизма. Това са изключително неясни поста-

новки и всяка от тях може с пълно право да се тълкува и 

като своята противоположност – напр. човек може да иска 

да има творчески подход (айтем 2) не воден от индивиду-

алистични, а от колективистични подбуди.  

Измерението „Отношение към несигурността‖ се 

измерва с три айтема (Hofstede, 1980): 

1. Колко често Вие се чувствате нервни или възбу-

дени по време на работа? Винаги, Често, Не мога да отго-

воря, Рядко, Никога. 

2. Правилата на компанията не трябва да се нару-

шават, даже когато служителят мисли, че това е в интерес 

на компанията. Да, По-скоро да, Не мога да отговоря, По-

скоро не, Не. 

3. Колко дълго Вие мислите, че ще продължите да 

работите за тази компания? (2 г., 2-5 г., повече от 5 г., 

докато не се уволня). 

Всички въпроси засягат работата. Хофстеде, обаче 

предполага, че те измерват общи социални ценности като 

отношение към несигурността, които обхващат много ас-

пекти на живота.  

Човек може да нервничи на работа по безброй при-

чини и няма никакви основания положителният отговор да 

е указание за отношение към несигурността. 

Операционалните дефиниции на културните и пси-

хически явления съдържат фрагментарни елементи, които 

не обхващат цялостно явленията. Затова и заключенията 

на тяхната основа не са гарантирани. [90] 

 



 
  75 
 
 
 
 

2.4.3.4. СТРУКТУРАЛИЗЪМ 

 

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ. Структурализмът не при-

ема противопоставянето на природните науки и науките 

за човека, както и опитите да се замени научното обясне-

ние със семантическо в социалните науки.  

Поведението на хората не се обяснява с помощта 

на универсални закони и дедуктивно-номологически схе-

ми, а има стремеж да се открие в поведението на хората 

смисъл, който е скрит от непосредственото възприятие на 

самите действащи.  

Изходна точка е идеята за детерминираност на ези-

ка, правилата, участието в ритуали и т.н. от структурни 

детерминанти, създаващи макросоциален контекст на 

действията: системите за родство (и етнос), фонологичес-

ки системи, социални структури, институции и нормативни 

системи. Версии: 

Някои приемат принципа за методологически инди-

видуализъм - структурните и релационни свойства на со-

циалните явления, по принцип могат да бъдат обяснени с 

действията, целите, свойствата и т.н. на отделните инди-

види (теория на структурацията на Е.Хиденс). 

Други търсят смисли, скрити от ежедневното съзна-

ние на действащите – „неинтенционалистски‖, „несъзна-

телни‖ обяснения. Структурните инварианти, задаващи 

неявните правила или закони на действията, могат да са 

системи като езика (Ф.де Сосюр), граматическите и син-

тактически структури (Р.Якобсън, Н.Чомски).  

 

ОСОБЕНОСТИ НА СТРУКТУРАЛИСТСКИТЕ ОБЯС-

НЕНИЯ. Социалните явления се интерпретират като 

сложноорганизирани системи от отношения, единичните 

елементи на които (например, фонеми или елементи на 

ритуала) могат да бъдат обяснени само в съотнасяне с 

другите елементи. 

Структурният анализ разглежда видимото поведе-

ние (практика, дискурс и т.н.) като система от знаци, код, 

нуждаещ се от дешифровка - т.е. структурното обяснение 
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винаги е семиотично в широк смисъл. 

Универсалните и инвариантните елементи на струк-

турите може да се анализират синхронно, т.е. относително 

независимо от историческите и частни (диахронни) кон-

тексти на възникването им. 

Универсализмът на „тайните‖ структури на езика, 

родството, социалния обмен, властта и т.н. дават широки 

възможности за комуникация и взаимна трансформация. 

[11] 

 

КРИТИКА НА СТРУКТУРАЛИСТСКИТЕ ОБЯСНЕ-

НИЯ. Силно се критикува „децентрацията на субекта‖ – 

неотчитането на автономията на субекта, преживяването 

на смисъла на действието и пр. Хуманистична критика 

(Ж.-П. Сартр).  

Много често влиянието на макроструктурите се 

подкрепя от микросоциални теории, извеждащи „факти за 

структурите‖ от „факти за индивидите‖.  

Структурализмът абсолютизира противопоставянето 

на съдържание и концептуална структура - структуралист-

ското обяснение се превръща в набор от безсъдържателни 

логически тавтологии. [11] 

 

2.4.3.5. ОПЕРАЦИОНАЛИЗЪМ  

 

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ. Теорията за операциона-

лизма, възникнала във физиката (Бриджмен, 1927) по-

късно е пренесена в хуманитарната област. 

Централната идея е изразена от Пърси Уилямс Бри-

джмен (P.U.Bridgman): „Под понятие ние разбираме не 

нещо друго, а ред операции; …понятието е синоним на 

ред операции... Значението на съждението се определя от 

неговата проверяемост.‖ 

Операционализацията се счита за единствения ра-

ционален подход (Лундберг), тъй като не съществува еди-

нодушие за значението дари на най-простите понятия и 

понятията се използвате в най-различни значения, озна-
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чават разни неща за разни хора, а в различни случаи да-

же разни неща за едни и същи хора. Единственият начин 

за определяне на нещо обективно е операционното опре-

деление – от елементи, които може да бъдат измерени. 

 

ВЪЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ОПЕРАЦИОНИЗМА. Те са 

в няколко насоки: 

Физическата операция за измерване на величини 

винаги определя само величината на дадения конкретен 

обект. Понятията са винаги общи, а операцията – винаги 

конкретна и следователно, се определя от общото.  

Омаловажава се ролята на систематичната теория. 

Типично операционистско заявление е, че интелектът е 

това, което се тестира чрез тестове за интелигентност. В 

резултат се получава краен еклектизъм и става невъз-

можно да се създаде система от взаимосвързани понятия с 

общо емпирично значение. 

Операционализмът често се среща в емпиричните 

изследвания, особено в дисертациите.  

 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗЪМ. Операционализмът спо-

собства за развитието и приемането на по-умереното те-

чение инструментализъм (Джон Дюи):  

Понятията трябва да се подлагат на изследване и 

могат да бъдат хипотеза за целите на изследването.  

Теориите, дискретни или систематични, трябва да 

се оценяват от гледна точка на тяхната годност, достовер-

ност и плодотворност за нуждите на изследването. [22] 

 
 

2.4.3.6. ПРАГМАТИЗЪМ 

 

ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ. Прагматизмът е философ-

ски термин, но по-скоро е гледна точка, проявяваща се в 

много различни подходи и системи. Изразява се в интерп-

ретацията на идеи и събития в термините на техните пос-

ледствия. Той е тясно свързан с логиката на експеримен-
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та, включващ всичко, което се счита за ефективно от изс-

ледователска гледна точка и по тази причина има основа-

ния прагматизмът да се счита за разширение на емпириз-

ма. 

Практическото научно изследване се състои от пос-

тоянно формулиране на нови проблеми, нови хипотези, 

проверка на тези хипотези с подходящи инструменти. Ос-

новната теория, математиката, инструментите, техниката 

и пр. са само апарат за разработка на хипотези, отнасящи 

се към опита. Прагматизмът като теория е изражение на 

научния метод в този вид, в какъвто той се е оказал ефек-

тивен в миналото. 

Т.Парсънс: всяко емпирично изследване се про-

вежда в рамките на някаква концептуална схема, която е 

или имплицитна, или експлицитна и единствено оправда-

ние на тази схема е нейната полезност, степента, в която 

тя облекчава достигането на целта на научното изследва-

не. 

 

ОСНОВНИ СЛЕДСТВИЯ. Всеки евристичен прийом 

се разглежда и оценява от гледна точка на неговата инст-

рументална полза при провеждане на експерименталния 

(изследователски) процес (инструментализъм). Огромно 

значение има планирането на експеримента (контрол над 

опита). Скромна работна теория.  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОСТИ. Методология-

та е гъвкава и приспособителна, макар и с това да са 

свързани известни опасности, които са близки до тези при 

емпиризма: опортюнизъм, недостатъчна насоченост и при-

емственост, колебание при избора между противоречащи 

си подходи, интерес към непосредствени проблеми и сле-

дователно, отсъствие на перспектива. [22] 

 

2.4.3.7. ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ 

 

СЪЩНОСТ. Функционалните обяснения имат осо-

бено място в социалните науки. Това са обясненията от 
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позициите на гледната точка на действащите лица, целите 

(осъзнавани или не). Те могат да бъдат разглеждани като 

един от типовете телеологически обяснения, в които ня-

какви събития или действия стават понятни чрез съотна-

сяне с техните последствия, очаквани в бъдеще. [11]  

Има няколко типа функционализъм: 

 

СТРУКТУРЕН ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ. Типичното (но 

не задължително) разбиране в социалните науки – подход 

на изучаване на функционалните възможности на социал-

ните структури и обратното - структурна реализация на 

определени функции от социалната система. Прави се 

аналогия с организма като биологическа метафора на об-

ществото. Основни инициатори – Конт, Спенсър, Дюркем. 

Освен класическия има и други типове функциона-

лизъм (М.Абрамсън): 

 Индивидуалистки функционализъм – характе-

рен за традиционната културна антропология и 

ориентиран към анализ на начина, по който со-

циалните институти и култури удовлетворяват 

потребностите на индивида (Б.Малиновски);  

 Междуличностен (вътрегрупов) функционали-

зъм - функционалност на културните ресурси, 

системите на родство и т.н. за живот и интегра-

ция на групата (А.Радклиф-Браун); 

 Социетален функционализъм - П.Щомпк, Т. 

Парсънс, Р.Мертън.[11]  

 

ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ. Разглеждане 

на индивидуалните (или институционални) цели като ло-

гически необходими условия за съществуване на опреде-

лени средства за действие или, съответно, функции на от-

делните подсистеми на социалното действие (Т.Парсънс).  

Функцията е логическо отношение на способа на 

действие към целта. Източник на самата цел са потреб-

ностите на системата на по-високо ниво. [11]  

 

КРАЕН ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ. Представител е Би-
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шоф (Bischof, 1985, 1995).  Изразява се в опит да се раз-

бере целта на системата, процеса или определено пове-

дение; обяснение на общите и културни особености на 

човешкото поведение. Това е подход, основан на еволю-

ционна перспектива – поведението и психическите меха-

низми, които предизвикват това поведение са били разви-

ти, защото изпълняват определени функции - увеличават 

възможностите, удовлетворяват адаптивни цели (Barkow, 

Cosmides & Tooby, 1996).  

 

ПРИСЪСТВИЕ В КРОСКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВА-

НИЯ.  Присъствието му е силно. Различията се пораждат 

от контекста или житейските обстоятелства в разглежда-

ните култури. Културите развиват норми, отношения, по-

ведения и пр., защото удовлетворяват адаптивна цел и 

правят живота на хората и групата по-лесен. 

Някои примери: 

Културни различия в познавателния стил (напри-

мер, Witkin). Аргумент за различията - функционален: хо-

рата от някои култури са по-независими от контекста, за-

щото средата е структурирана така. 

Джон Бери (1976, 1993) - екологичен модел на кул-

турата: културните феномени (мисли и действия) не са 

случайни, а се развиват като „функционален отговор‖ на 

житейските обстоятелства. Хората по такъв начин се при-

способяват към определени екокултурни обстоятелства. 

Хеерт Хофстеде (2001) – основните измерения на 

културата са отговор на фундаментални проблеми. [101]  

 

НЕПОСРЕДСТВЕН ФУНКЦИОНАЛИЗЪМ. Опит да 

се разберат механизмите, които произвеждат въпросното 

поведение и емпирични ефекти. Значително по-слабо зас-

тъпен. 

Ако моделът на може да обясни наблюдаваните 

културни различия,  той трябва да се промени и усъвър-

шенства. 

Регистрираните културни различия се свързват по 

опитен път с общата теория. [101] 
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2.4.3.8. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ   

 

СЪЩНОСТ. Подходите на съвременната феномено-

логия се прилагат в широк кръг хуманитарни области. Все 

по-често това се прави и при изучаването на образова-

телни проблеми. 

Феноменологията е движение за признаване на чо-

вешкото разбиране, съзнание и възприятие в пределите 

на собствения жизнен опит като ядро на действителност-

та. По този начин се прави опит за избягване на абстракт-

ните идеологически и теоретически интерпретации на 

данните.  

Феноменологията критикува количествените емпи-

рични изследвания заради широките обобщения, основа-

ни на статистическа интерпретация на данните. 

Цел на феноменологическия анализ е изследването 

на съзнанието на хората с цел да бъде идентифицирано и 

интерпретирано. 

 

ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ. Съвре-

менните феноменолози черпят вдъхновение от Кант: раз-

лика между явлението (феномен) или отражението на 

действителността в собственото съзнание и noumena - 

метафизическо, концептуално съществуване на действи-

телността; само феномените могат да са известни, докато 

царството на noumena винаги е абстракция. 

Съвременната феноменология води началото си от 

Franz Brentano (1838-1917) и Edmund Husserl (1859-

1938). Други: M.Heidegger, M.Scheler, K.Jaspers, H.-G. Ga-

damer, M.Buber и др.  В богословието K.Wojtyla. В психоа-

нализата – R.Laing, R.May. [99] 

 

ОСОБЕНОСТИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. Феномено-

логическото изследване е основано на опита и е качест-

вено. Изследователят се опитва да се отърси от своите 

пристрастия и очаквания. Основен метод е дълбинното 

интервю, за лични описания на жизнения опит. Фокус 

върху специфичния аспект на човешкия опит, опит да се 
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обединят опитите на няколко човека. Най-важно е да се 

постигне непосредственост.  

Обектите на интервюиране се избират по близката 

им причастност с това, което се изучава, но самите обекти 

не са първичен фокус в описателния анализ, а същността 

на опита. Търси се значението на опита и общи по-уни-

версални значения. 

 

ЕВРИСТИЧНА МЕТОДОЛОГИЯ. Евристичното изс-

ледване е насочено към отношения и свързаност, а не към 

сепарация.Автобиографичен феноменологически подход. 

Специфичното явление се наблюдава продължително 

време и в един човек.Търси се непосредственост и значе-

ние за човека, на тази основа се правят обобщения.  

Данните от изследването са лични и конфиденци-

ални. Изследователят е обект и субект на изследването и 

анализатор на опита на другите (литературен обзор). 

Следва възвръщане от опита към наблюдението, за да се 

провери опита. 

Методологията изисква развитие на способностите 

за обективност и несубективност. 

Резултат са значения на личностно ниво и има мяс-

то за парадокси и неокончателни резултати. 

 

ШЕСТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ СТЪПКИ. (1). Начал-

но ангажиране - изследователят търси интересен проб-

лем. (2). Потапяне в проблема. (3). Инкубация – изчаква-

не да се „излюпи‖ нещо ново. (4). Осветяване  - измене-

ние в съзнанието, в което елементи от опита се сблъскват 

и преустрояват с нови значения и релевантност. (5). 

Обяснение - изследват се различните нива на значения 

възникващи чрез тези процеси. (6). Творчески синтез – 

изразяване на резултати. 

 

2.4.3.9. ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ПОДХОДИ 

 

СЪЩНОСТ. Интерпретативизмът има четири главни 
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постановки: (1). Само чрез субективна интерпретация и 

вмешателство в действителността, тя може да бъде разб-

рана напълно. (2). Изследване на явленията в тяхната ес-

тествена обкръжаваща среда. (3). Учените не могат да 

избегнат въздействието върху изучаваните явления. (4). 

Може да има много интерпретации на действителността и 

всяка от тях е част от научното знание. 

 

ФИЛОСОФСКА ОСНОВА. Интерпретативната докт-

рина е контрапункт на натурализма в социалните науки. 

Отрича се единството на метода на социалните и природ-

ни науки. Счита се, че в социалните и хуманитарни науки 

трябва да се използва особен тип обяснения, различни от 

обясненията в естествените науки, тъй като социалното и 

хуманитарно знание описват уникален обект - хора, при-

тежаващи съзнание и влагащи в своите постъпки смисъл 

(или значение), което не е характерно за физическите 

обекти и събития. За изследването на осмисленото пове-

дение на съзнателните човешки същества трябва да се 

прилага особен метод: основан на семантично обяснение 

(херменевтика) или на интерпретация, обединяваща се-

мантичното обяснение с научното. [11] 

 

ХЕРМЕНЕВТИКА - ПРОИЗХОД НА ИДЕИТЕ. Хер-

мес е гръцки бог на комуникацията. Традиционната хер-

меневтика търси значения във и между различни контекс-

ти, чрез сравнение на различни изходни материали.  

 

ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНИЯ ПОДХОД. 

Към интерпретативтния подход се отправят редица крити-

ки.  

Ограниченост и недостоверност на използваните 

данни (т.е. субективни интерпретации от гл.т. на дейст-

ващия агент).  

Свеждане на научното обяснение до семантично и 

следствено, отсъствие на нормативни критерии за сравне-

ние и оценка на различни обяснения.  

Класическата трактовка на емпатическото разбира-
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не (verstehen) означава, че разбирането на смисъла на 

ситуацията или действието „отвътре‖, от гледната точка 

на участниците изисква съотнасяне с историческия кон-

текст, неявни правила, културни кодове и символи и т.н., 

тъй че възможността за разбиране на хора, принадлежащи 

към друга култура или действащи в чужд контекст, става 

твърде съмнителна.  

„Херменевтичен кръг‖ – невъзможност за разбиране 

на текста извън контекста, на частите извън цялото и пр. 

[11] 

 

ТЕОРИЯ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА. Своеобразно 

решение на тези проблеми става създадената през 60-70-

те години на ХХ век Теория за интерпретацията - между-

дисциплинарна парадигма, представяща всички форми на 

човешка дейност като символни текстове, създадени вът-

ре в „света на значенията‖, в определен културен кон-

текст. Културологичният модел на тълкование на текста се 

разглежда като единна методология на хуманитарните 

науки. 

Тази методология може да се прилага, ако обектът 

на интерпретация (текст или ―аналог на текста‖) отговаря 

на следните условия [11]: 

 Да има смисъл и следователно, да се описва в 

категориите ясност, съгласуваност или обратно, 

обърканост, противоречивост и т.н. 

 Този смисъл трябва да е различен от средствата 

за неговото изразяване, т.е. наборът от средст-

ва за изразяване трябва да е пригоден за пре-

даване на няколко смисъла (например, вдигна-

тата ръка може да се тълкува различно). 

 Трябва да съществува субект (индивидуален 

или колективен агент), на когото се приписва 

авторството на текста или „аналога на текста‖.  

От принципната неопределеност на интерпретация-

та следва  възможността и даже желателността за различ-

ни „прочити‖ на един и същ текст,  основани на все по-

задълбочено проникване в него.  
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Всяка интерпретация зависи от цялостния контекст 

(фона) от взаимосвързани убеждения, ценности и практи-

ки, а също и от позициите на интерпретатора (универсал-

на херменевтика).  

 

КРИТИКА НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ-

ТА. Няма нормативен критерий за сравнение и избор на 

най-добра или обоснована интерпретация. Контрааргу-

мент: изборът на най-добра интерпретация също е интер-

претация, освен това, всяко знание (и естественонаучно-

то) може да се разглежда като интерпретация. 

Всяка интерпретация се опира на текст или квази-

текст в качеството на емпирично доказателство за обос-

нованост.  

Предположението за тотална зависимост на дей-

ността от културния или исторически контекст (холизъм) 

не означава, че във всеки конкретен случай актьорът е 

длъжен да знае за всички значения, убеждения и практи-

ки, служещи за фон не неговото поведение. Въпросът за 

конкретните елементи на  контекста,  съществени за него 

и още повече за външния наблюдател-изследовател оста-

ва въпрос строго емпирически и не може да се решава 

априорно. В отсъствието на процедура за емпирична про-

верка на сравнителната обоснованост на конкуриращите 

се „прочити‖ на проблема, изборът се определя от властта 

и интересите, а се обосновава чрез риторика и е въпрос 

на вкус. [11] 

 

ДВОЙНА ХЕРМЕНЕВТИКА (Е.ХИДЕНС). По-уме-

рен модел на интерпретация, съчетаващ черти на семан-

тично (през очите на участника) и научно (от позициите 

на изследователя-наблюдател) обяснение: интерпретация 

на участниците и на интерпретация на тези интерпрета-

ции от изследователя. Това се прави от една страна, за да 

не се игнорират автентичните интерпретации на участни-

ците, но от друга страна тези интерпретации най-често са 

ретроспективни, избирателни, с тенденция за смесване на 

действия и намерения и/или игнориране на съществени 
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причинни връзки. По тази причина семантичните обясне-

ния на актьорите трябва да бъдат опосредствани от науч-

ни обяснения. [11] 

 

ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯ. Етнометодологията (ethno-

methodology) е изследване на ежедневните рутинни дейс-

твия чрез етнографска техника, популяризирано от Ха-

ролд Гарфинкел в края на 60-те години на ХХ век.  

Цел на етнометодологията е не обяснение или раз-

биране на действията на хората в разнообразни социални 

ситуации, а детайлното „проследяване‖ на последовател-

ността на интеракциите (вербални и невербални) и разк-

риването на тези методи (етнометоди), които участниците 

във взаимодействията използват за придаване на смисъл, 

регулярност и „правилен‖ характер на случващото се.  

Според Гарфинкел, опитите да се включат нормите 

в каузалното обяснение на действията превръща хората в 

„културни идиоти‖, пасивно прилагащи в живота си гос-

подстващата нормативна система.  

В етнометодологическия модел на обяснение се 

постулира, че актьорите рефлексивно използват своите 

обширни „запаси от знания‖ за ситуации и обстоятелства 

на взаимодействието, за да си осигурят възможност за 

осмислена интерпретация както на собствените постъпки, 

така и на постъпките на другите. Съответно, социалният 

ред, социалната организираност на ежедневната практика 

възниква само ситуативно, като резултат от описаните 

елементарни взаимодействия и, възниквайки, служи като 

важен ресурс за „народните‖ методи за обяснение, прида-

ване на смисъл на действията и пр. 

Нормите за обективност, рационалност или фактич-

ност напълно зависят от конкретния контекст, от случай-

ната ситуация, те са индексични – напълно се определят 

от конкретните обстоятелства. Даже във фиксиран кон-

текст демонстрацията на обективност или рационалност 

зависят от търпимостта на актьорите към неопределеното 

и ирационалното (принцип „и тъй нататък”). Както е не-

възможна обща теория за контекста (т.е. менящи се конк-
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ретни обстоятелства), така е невъзможна и обща теория 

за рационалното действие, обективното съждение и пр. 

Етнометодологията разглежда интенционалността, 

съотношението на норми и намерения и др. като формал-

ни свойства на дейността, а не на отделните актьори, като 

методи, прилагани ситуативно, за достигането на социал-

на организация, която сама по себе си е съвкупност от 

такива устойчиви методи. 

Етнометодологът трябва да съхрани пълна „етноме-

тодологическа индиферентност‖ (Х.Сакс) и да не се отъж-

дествява с актьорите в ситуацията. Неговата цел е да 

направи очевидни рефлексивните рамки, които позволя-

ват на участниците да обяснят случващото се. 

 

КРИТИКА НА ЕТНОМЕТОДОЛОГИЯТА. Етномето-

дологическият императив: „пълно описание на ситуация-

та‖ демонстрира някаква наивна вяра във възможностите 

на актьорите, които в повечето случаи едва ли могат да 

достигнат до тотална „обяснимост‖.  

Голяма част от  последствията от междуличностното 

или междугруповото взаимодействие се оказват непред-

видени и непредсказуеми за неговите участници.  

Етнометодологията игнорира възможността да съ-

ществуват други, не свързани със „смислоносещите‖ осо-

бености на ситуацията и следователно, други фактори 

(напр. класови интереси или статусни различия), обясня-

ващи случващото се. [11] 

    

2.5. КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 
 

Според Лапиер, Стокроски и Цимерман, (S.La Pier-

re, M.Stokrocki, E.Zimmerman), добрият изследовател 

се нуждае от око на сокол, тяло на муле, памет на 

слон и търпение на котка, да е благодарен и толе-

рантен към другите. [64] 

Критичен: способен да се противопостави на об-

щоприетата истина.  
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Упорит: не се предава лесно. 

Любопитен: задава си въпроса „Защо?‖ 

Страстен: в състояние е да се впечатлява от прости 

неща 

Аналитичен: постоянно анализира проблемите. 

Естет: чувствителен към красотата на изследване-

то. 

Хипер-осведомен, разбиращ ставащото, разбиращ 

стереотипите, пропит от взаимност, отбягващ културните 

табута, рефлексивно дистанциран, разкриващ и обясня-

ващ противоречия, съпоставящ резултатите, грижеще се и 

споделящ реалността.  

 

2.6. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЕТИКА 
 

ЕТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Съществуват редица 

публикации: учебници (Cooper, Schindler 2003); специа-

лизирани книги (Shamoo, Resnik 2003); кодекси (Steneck 

2004).  

Най-често обсъждани въпроси са: лошо поведение 

на изследователя (подправяне на данни, плагиатство); 

злоупотреба със служебно положение (преподавател и 

консултант); собственост и достъп на данни (интелекту-

ална собственост); защита на човешките права (съгласие, 

конфиденциалност, измама); Съвместно изследване (за-

щита на неравните съавтори); публикация на резултатите 

(авторство). [98] 

 

ЕТИКА И ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ. В интеркултурното 

изследване трябва да се признават различията, да се 

уважават и да се избягват обвиненията в академичен ко-

лониализъм или империализъм (Pye, 1992).  

Има опасност да се разминат разбиранията за това, 

което е важно за нас - да е тривиално или несъществено в 

друг контекст (култура). [98] 

 

EMICS, ETICS И ЕТИКА. Има определени аспекти 
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на човешкото поведение, които са универсални (etics) и 

други, които са културно специфични (emics).  

Същото важи и за етиката. Самата природа на кул-

турните различия противопоставя ценности и е свързана с 

етическа двусмисленост.  

Дебатите са в термините на теориите за етическия 

универсализъм и етическия релативизъм. [98] 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСО-

ЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ (ISPA). Меж-

дународната асоциация на училищните психолози (Inter-

national School Psychology Association, ISPA) приема през 

1985 г. свой морален кодекс. След това има няколко ре-

дакции и нови версии. 

В документа се изтъква, че училищните психолози 

уважават достойнството и ценността на хората и всячески 

се стремят да спазват техните права. Стремят се да защи-

щават и повишават благополучието на децата и младежи-

те и качеството на тяхното развитие чрез образователни и 

психологически услуги.  

Работят в границите на своите професионални ком-

петентности и непрекъснато се стремят да подобрят тех-

ните академични и професионални възможности. Стремят 

се да достигнат и поддържат най-високи стандарти на 

професионална компетентност и етическо поведение и на 

изследователска практика. 

Кодексът има две части.  

Първата част: „Професионални стандарти‖ има че-

тири съставки. Първата - Професионални задължения съ-

държа девет стандарта. За кроскултурните изследвания се 

отнасят два:  

Стандарт D. Изисква от тях: „ да не позволяват 

личните предразсъдъци или уклони да се намесват при 

вземането на решения. Те не трябва да участват в диск-

риминационни процедури или методи, основани на соци-

алноикономическа, полова, религиозна, етническа и пр. 

основа. 

Стандарт E: „Училищните психолози уважават кул-
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турната обкръжаваща среда, в която работят и са чувст-

вителни към културните различия и съответните способи 

за оказване на услуги хора от различни култури. 

Останалите съставки на Първата част са: Конфи-

денциалност (4 стандарта), Професионален ръст (3 стан-

дарта), Професионални ограничения (2 стандарта). 

Втората част е озаглавена „Професионални практи-

ки‖ и има три съставки. Първата е „Професионални отно-

шения‖ с общо 16 стандарта. Втората – „Оценка‖ със 7 

стандарта. 

Третата съставка е „Изследване‖ и включва две 

секции:  

A. Общи 

1. Стремят се да избягват културни, расови, соци-

ални, класови или етнически уклони в техните изследва-

ния. 

2. Съобщават на родителите, когато техните а деца 

участват в научно-изследователски проекти. 

3. Уважават правото на родителите да откажат тях-

ното дете да участва или да се оттегли от изследването по 

всяко време. 

4. Всеки път, когато е възможно, подробно инфор-

мират учениците и техните родители за природата и целта 

на изследването. 

5. Гарантират, че учениците, участващи в изслед-

ването няма да понесат умствени или физически вреди от 

процедурите. 

6. Гарантират точността на резултатите и заявяват 

ограниченията на данните. 

7. Съобщават за резултатите от изследванията си 

на педагозите, родителите, учениците и други заинтере-

сувани страни. 

8. Уважават хората, участвали в провеждането на 

изследването. 

9. Открито комуникират между себе си и с хора и 

организации, въвлечени в изследването. 

10. Уважават правата на учениците и защищават 

тяхното благосъстояние и достойнство. 
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11. Доколкото е възможно, изследователските дей-

ности обогатяват и носят полза на хората, въвлечени в 

тях, на институцията и обществото. 

12. Поддържат високи стандарти на професионална 

компетентност, не предприемат изследване без необходи-

мите знания и умения. 

13. Предвиждат непреднамерените преки и косвени 

последствия от изследователските действия за различните 

членове на общността. 

 

B. Кроскултурно изследване 

1. Съблюдават изследователската етика на страна-

та, в която изпълняват своите изследвания. 

2. Демонстрират уважение към културата на изс-

ледваните и избягват действия, които нарушават култур-

ните очаквания или оказват влияние, чрез формулиране 

на проблем на изследването, провеждането му или чрез 

съобщаването на резултатите. 

3. Добре са осведомени за кроскултурната методо-

логия и са запознати с културния контекст на регулиране-

то на изследването. Изследователят трябва внимателно да 

избере измерителни инструменти, особено когато те тряб-

ва да се използват за кроскултурни сравнения и интерп-

ретиране на културни различия. [98] 
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3. ПРОБЛЕМИ НА ПРОГРАМАТА И 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗСЛЕДВА-

НЕТО 

 

3.1. ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

МНОЖЕСТВО ВЪЗМОЖНОСТИ. Кроскултурните 

изследвания имат много възможни източници. 

На първо място, това са данните от конкретните из-

следователски методики. 

Статистически данни от преброяванията на населе-

нието. Използват се във всеки етап от изследването: при 

предварително осмисляне на проблема, планиране на из-

вадката, интерпретация на данните. Те отразяват не само 

обективни дадености, но и факти за съзнанието на рес-

пондента – самоидентификация с дадена етническа или 

езикова група.  

Данни от текущи регистрации и отчети – актове за 

раждане и смърт, сключване на брак, развод; картотеки в 

бюрата по труда, паспортни данни и пр., ако не наруша-

ват законодателството за личните данни. 

Ведомствени източници – в системата на образова-

нието и др.  

Публикации – издания със справочно-енциклопеди-

чен характер (етнография, език, история, политика и пр.); 

статистически сборници; материали по история, психоло-

гия, социология и пр. на етносите. 

Резултати от контент-анализ на периодична преса, 

медии, художествена литература  относно етническото са-

мосъзнание и отношения. [2] 
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3.1.1. ПРОУЧВАНЕ НА ОПИТА НА ПРЕДШЕСТВЕ-
НИЦИТЕ 

 

СИСТЕМАТИЧЕН ОБЗОР. Систематичният обзор 

(Systematic review) е метод за идентификация и синтези-

ране на всички достъпни изследователски факти и дока-

зателства с достатъчно качество относно определен пред-

мет с цел да се увеличи валидността и надеждността на 

резултатите. 

Систематичните обзори се правят организирано: 

определени са областите на обзора, въпросите и протоко-

ла; търсене и избор на факти и доказателства; качествена 

оценка на фактите; извличане на данни и синтез и съоб-

щение и разпространение. 

Систематичният обзор е специфичен метод за иден-

тификация и синтез на факти от изследването. Той се от-

личава от традиционния литературен обзор по акцента 

върху: 

 в максимално възможна степен трябва да е все-

странен по обхвата на  литературата;  

 да се обърне особено внимание на качеството 

на включените доказателства, 

 ясен, систематичен подход към синтеза на дан-

ните. 

Има три вида обзор: традиционен, разширен и/или 

адаптиран и интегрален. 

  

ТРАДИЦИОНЕН ПОДХОД. Заражда се в науки, в 

които има клинични изследвания, за да се получат гаран-

тирано надеждни изводи. Негови ключови методологичес-

ки особености са: високо организирана методология, кон-

тролирани променливи, стандартизирани процедури, ста-

тистически метаанализ. Подходът е адресиран към изсле-

дователски въпроси, засягащи ефекта на вмешателството. 

Главни преимущества – висока валидност и надеж-

дност на резултатите; възможност за строг външен конт-
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рол на качеството на изследването. Главни недостатъци – 

строгата методология го прави приложим в ограничени 

случаи. 

 

РАЗШИРЕН И/ИЛИ АДАПТИРАН ПОДХОД. Пок-

рива диапазон от подходи, разширение и/или адаптация 

на традиционния подход, за да е по-приложим в общест-

вените науки. Ключови методологически особености – той 

е разширение и/или адаптация на традиционната методо-

логия; насочен към широк диапазон типове изследвания и 

съответно различни подходи към качествената оценка. 

Подходът е адресиран към изследователски въпроси за 

ефекта от интервенция; за възгледите на актьорите на 

вмешателствата.  

Главни преимущества – гъвкав и чувствителен към 

природата на социалния свят и ценностите в него; изпол-

зва се в различни видове социални изследвания. Главни 

недостатъци – опасност от загуба на ясна цел и фокус; 

несистематично разглеждане. 

 

ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД. Набор подходи, основани 

на представата, че знанието трябва да бъде натрупано в 

интегрален, а не в кумулативен вид. Широко се използва 

синтетичен наратив; фокус върху развитие на теория; 

малко предписания, много повтарящи се процеси, според 

нуждите на изследователя; целенасочени извадки. Подхо-

дът е адресиран към всеки въпрос, свързан с построява-

нето на теория. 

Главни преимущества – може да произведе сложни 

теории, свързани с разнообразни социални контексти. 

Главни недостатъци – не е задължително всестранен. Ка-

чествените оценки не са толкова ясни. Вероятност за по-

малка прозрачност, оттам трудности с външния контрол и 

доказване на валидността. 

 

ТИПОВЕ ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА. Това са: 

публикувани и непубликувани изследвания; официални 

данни от статистики; тезиси; научни съобщения на кон-



 
  95 
 
 
 
 

ференции; изследвания, които се провеждат в момента.  

 

МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ФАКТИ И 

ДОКАЗАТЕЛСТВА. Към тях спадат: търсене на бази дан-

ни и регистри на изследвания; проследяване на цитати; 

контакт със специалисти.  

 

ПРИНЦИПИ НА СИСТЕМАТИЧНИЯ ОБЗОР.  

Да се използват възможностите на базите данни – 

ключови думи, термини и пр. 

Баланс между чувствителност (стремеж да се изди-

рят всички публикации по дадената тема) и специфичност 

(способност да се изключат нерелевантните публикации 

от резултата).  

Селекцията на факти и доказателства се прави 

според критериите на търсенето преди да се оценява тях-

ното качество. 

 

ОЦЕНКА. Оценката на качеството на фактите и до-

казателствата е важна част от систематичния обзор. Тя 

определя значението им за изводите. Инструментите за 

оценка са различни и зависи от типа на данните. При ко-

личествени оценки се прилагат статистически подходи. 

При качествени оценки най-често се прави експертиза от 

двама независими рецензенти и се осреднява оценката.  

 

ЕТАПИ НА СИСТЕМАТИЧНИЯ ОБЗОР. Сочат се 7 

етапа: 

1. Дефиниране на неговата област и цели.  

2. Определяне на изпълнителите – може да е само 

изследователя, но може да има и други. 

3. Пробно търсене на факти и доказателства, за да 

се определи обхвата от идеи и литература.  

4. Определяне и съгласуване на темите и въпросите 

за обзора. 

5. Разработване на протокол  - детайлно, техничес-

ко описание на методите, които ще бъдат използвани в 

обзора: систематичност, прозрачност. 
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6. Търсене и избор на факти и доказателства. 

7. Съобщение и разпространение.  

Структура на доклада: въведение, методологически 

протокол, коментар на откритите факти и доказателства, 

детайлизирани оценки, заключения, препоръки.  

За да се достигне до потребителите се прави резю-

ме.  
УМСТВЕНО КАРТОГРАФИРАНЕ. Умствено картог-

рафиране (Mind-mapping) за пръв път се въвежда от пси-

холога Tony Buzan (Buzan, 1976), като с течение на вре-

мето се превръща в инструмент за визуално представяне 

на информация.  

При умствената карта (Mind-map) темата се разпо-

лага в центъра на страницата или екрана. Първични гра-

фи я свързват с главните идеи и т.н. от нея към вторични-

те идеи. Ключовите думи, указващи главните идеи са на-

писани непосредствено на връзката. 

Използват се цветове, ескизи и символи. 

Концептуална карта (Concept-map) визуализира 

структурата от понятия, използвани за интерпретация на 

темата на изследването. При нея темата е разположена 

най-отгоре. Другите понятия – с по-малка конкретност 

под нея и т.н. Свързаните идеи са непосредствено една 

под друга.  

Основно различие между умствената и концептуал-

ната карта е, че втората позволява да се видят причинни 

връзки и отношения между понятия. 

 

 

3.1.2. КРОСКУЛТУРЕН МЕТААНАЛИЗ 
 

СЪЩНОСТ. Техника, позволяваща обединение на 

резултати от няколко различни изследвания, които разг-

леждат еднакви или сходни проблеми. 

Метаанализът е количествен, но има и приложение, 

свързано със сортировката и кодирането на данните от 

качественото изследване.  

В огромното количество кроскултурни данни, пуб-
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ликувани през годините трудно може да се посочат образ-

ци. Има потребност от систематизиране на изследванията, 

за да се развие модел на обяснение на културните разли-

чия. 

Метаанализът е полезен метод за комбиниране на 

резултати и развитие на теории. [111] Той обаче не може 

да замени добрия литературен обзор. 

 

СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАСОКИ НА МЕТААНАЛИЗА 

НА ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Ключови мето-

дологически проблеми, концептуална основа на хипотези-

те, особености на типологиите, използвани инструменти и 

статистически методи.  

Метаанализът има за цел да сумира резултатите: 

заглавие; резюме; резултати; дескриптори; терминоло-

гия; демографски данни - пол, възраст, социо-икономи-

чески статус, религия; географска област - селска или 

градска.  

 

ОСНОВИ НА МЕТААНАЛИЗА. Метаанализът е под-

ход за обединяване на резултатите от емпиричните изс-

ледвания, като се използват строги методологически пра-

вила. По този начин се систематизират теми, променливи 

и резултати. 

 Има два метода за кроскултурен метаанализ. 

 основан на инструмента метод за сравнение 

на данни – данни от един и същ инструмент 

за различни страни; 

 основан на област анализ – данни от една и 

съща тематична област, без конкретно опре-

делен инструмент или метод.  

Glass (1976) дефинира метаанализа като статисти-

чески анализ на широка колекция от резултати от инди-

видуални изследвания с цел обединение на резултатите. 

Отчети от научно-изследователска работа в литера-

турата обследвани систематично и закодирани в ред sam-

ple-related и study-related променливи, които след това се 

подлагат на статистическа обработка, за да се изчисли 
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размерът на ефекта (effect sizes). 

Размер на ефекта (effect size) – стандартизирана 

мяра за отношение между независима променлива (пол, 

култура, обработка) и зависима променлива (точки – sco-

res във въпросник или тест).  

Пълна оценка на силата на отношението между не-

зависимата и зависима променлива  измерва обединеният 

ефект от всички включени изследвания.  

Закодираните образци и характеристики на изслед-

ванията се използват за идентифициране на регулатори 

(moderators) – променливи, които влияят на отношенията 

между независими и зависими променливи. Те обясняват 

част от различията в размера на ефекта. [111] 

 

ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА EFFECT SIZE. Ме-

таанализ на връзката между джендър и невротизъм. 

В едно изследване (Goma-I-Freixanet, 1997) се по-

местват резултати от скалата невротизъм на Айзенк 

(Eysenck Personality Questionnaire): 

Жени (N = 97) -  Av 11.35 (SD = 4.04) 

Мъже (N = 101) - Av 9,29 (SD = 5.39) 

Размерът на ефекта (The effect size) (Cohan's g, 

Cohan, 1977) се дефинира като: 

d = (m1 – m2) / Sp 

m1 е Av на първата група, m2  - на втората,  Sp – 

общо стандартно отклонение (pooled sample standard 

deviaiion): 
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d= (11.35-8.29) / 4,78 = 0,64 

Cohen (1992) посочва, че: 
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Ефектът е малък при d под 0,20 

Ефектът е голям при d над 0,80 

Ефектът е среден, умерен при d от 0,20 до 0,80 

[111] 

 

МЕТААНАЛИЗ И КУЛТУРА. Метаанализът осигу-

рява метод за систематично сумиране на множество пред-

ходни резултати. В много публикации се прави акцент на 

различията, а не на общите черти между културите, дори 

когато тези различия са несъществени. Метаанализът е 

метод за оценка на величината на културните различия. 

Метаанализът позволява да се изследват модели и 

теории за кроскултурни различия с използването на мо-

дератори, за да се обясни кроскултурното изменение.  

В кроскултурните изследвания метаанализът се 

счита за допълнително ниво на анализ.  

Метаанализът използва sample-level променливи 

(типови особености, напр. възраст и пол) и study-level 

променливи (особености на изследването, напр. тип на 

инструмента), за да се обяснят различните резултати в 

изследванията.  

В кроскултурния метаанализ нивото на културната 

популация също трябва да участва като променлива – да 

се кодират допълнителни променливи на културно ниво и 

допълнителни променливи – модератори. 

Модераторите могат да бъдат вътрешни и външни. 

Вътрешни – променливи, които са свързани с изследване-

то: композиция на извадката, инструмент, теоретичен фон 

на изследването; кодират се заедно с изследването. Вън-

шните – специфични за кроскултурните изследвания: на-

пример, ниво на индивидуализъм за страната. 

Преди да се оцени размерът на кроскултурните 

различия в метаанализа трябва да се неутрализира влия-

нието на статистическите артефакти и свързаните с мето-

да фактори.  

De Leeuw and Hox (2002) описват три стъпки при 

анализа на данни за различни страни: Оценка на размера 

на различията между страните; оценка доколко различия-
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та между страните се дължат на методологически разли-

чия в процедурите;  да се изследват обяснителните про-

менливи на ниво страни. Така, различието между страните 

се състои от: (1) различие във формирането на извадките, 

(2) различие поради методологически причини, и (3) сис-

тематично и независимо различие. [111] 

 

ПРОБЛЕМИ НА КРОСКУЛТУРНИЯ МЕТААНАЛИЗ. 

Приложението на метаанализа е свързано с някои проб-

леми. 

Различията в културните фактори се обясняват 

след като се обясни различието в статистическите арте-

факти (свързани с размера на ефекта), свързаните с ме-

тода променливи (тип на инструмента) и независимите 

фактори, несвързани с културата (свързани със зависимо-

то измерение).  

Кроскултурният метаанализ съдържа повече моде-

ратори от монокултурния анализ и в този смисъл е по-

трудоемък [111]  

 

ОСНОВАН НА ИНСТРУМЕНТА И ОСНОВАН НА 

ОБЛАСТТА ПОДХОДИ. Това се двата подхода при мета-

танализа.   

Основан на инструмента метаанализ. Болшинс-

твото опити са от този тип. Събират се данни от приложе-

ние на единствен психологически инструмент или метод в 

много култури. Традиционен подход – малко инструменти 

са прилагани в достатъчно култури, за да се правят адек-

ватни сравнения.  

Основан на областта метаанализ. Обрисувана е 

в общи черти тематичната област, от която са избрани 

изследвания. Използват се типови особености, аспекти на 

изследванията и индикатори за нивото на културата. За-

висима променлива е – различието на психологическата 

променлива между две културни групи; размерите на 

ефекта са основани на сравнения по двойки културни 

групи. По-широка база за анализа. 
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВАТА ПОДХОДА.  

При ОИМ се изследва един инструмент или метод, а 

при ООМ - една тематична област. 

ОИМ е фокусиран, а ООМ - широк, общ 

ОИМ е фокусиран върху величината на различията, 

а ООМ - върху интерпретацията на различията - иденти-

фикация на модератори 

ОИМ допуска специфично тестиране на хипотези, а 

ООМ - обобщения за отношението култура – поведение 

ОИМ е с малко модератори, а ООМ – с много моде-

ратори 

В ОИМ културата е променлива-модератор, а в ООМ 

- независима променлива 

В ОИМ се изчислява размер на ефекта за различни-

те сравнявани култури, а в ООМ - културното сравнение 

се определя от размера на ефекта  

В ОИМ размерът на ефекта се определя от  отноше-

нието между независима и зависима променлива в една 

страна, а в ООМ - от  различието в зависимата променли-

ва в две страни (сравнения по двойки) 

ОИМ дава възможност за изследване на еквивален-

тност, а ООМ - не дава такава възможност  

ООМ задължително е по-широк и по-малко детай-

лен; допуска по-широки обобщения.  

ОИМ е по-подходящ за тестиране на определени 

хипотези. Поради това и се използват по-малко променли-

ви-модератори. 

В ОИМ размерът на ефекта е мяра за отношението 

между независима и зависима променлива (например 

между стилове на лидерство и пол). Тези размери на 

ефекта се сравняват в културите.  

В ООМ се използват размерите на ефекта, от срав-

нението на две страни за зависима променлива. Културата 

е независима променлива в размера на ефекта, обясня-

ваща различията в зависимата променлива. 

ОИМ дава възможност за изследване на еквивален-

тността на понятията (сравняване) на различни нива на 

анализа - човек и страна (култура), но ООМ – обикновено 
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не. [111] 

 

СОФТУЕР ЗА МЕТААНАЛИЗ. Има множество прог-

рамни продукти за метаанализ. 

Комерсиален софтуер: Fast*Pro, STATA, True Epi-

stat, DSTAT, DESCARTES, ClinTools, Comprehensive Meta-

Analysis. 

Свободен софтуер: RevMan, Easy MA, Meta-Ana-

lyst, MIX Excel-based tool for meta-analysis,  Metastat, 

Meta-Analyst Free Windows-based, Mantel Haenszel method 

[Базиран на Excel калкулатор в: 78] Peto method [Базиран 

на Excel калкулатор в: 79] 

 

3.2. ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

ПРОБЛЕМ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Дефинира се като 

се мине през следните стъпки: 

Натрупване на информация по темата. Определяне 

на главните теории и автори. 

Ясен отговор на въпроса: Какво Ви кара да изуча-

вате тази област и кой може да има изгода от Вашите отк-

рития? Кои са причастни към проблема, който искате да 

изследвате - институции? 

Критерий за разбирането на проблема е способ-

ността на автора да го изрази с много кратко изречение. 

Да се дефинира неизвестното и да се види дали е измере-

но количествено и ако не, то как може да се измери коли-

чеството. 

При планиранета да се отчетат възможните анало-

гии с друг проблем;  възможността проблемът да се раз-

ложи на по-малки и по-прости проблеми и да се потърсят 

специфичен случай, където и както този проблем може да 

бъде решен. 

 

ПРОЦЕДУРИ И ТЕХНИКИ. Процедурата е общата 

форма или система от действия при изследването.  

Техниката е специална операция за установяване 
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на факти или манипулиране с тях, част от основна проце-

дура.  

Има пет основни процедури, част от методологията 

на всяка наука: статистическа, експериментална, типоло-

гическа, историческа и селективна процедури, както и 

неизчислим брой техники, получени от тези процедури 

непосредствено или в комбинации. [22] 

Всички изследвания се провеждат в определено 

обкръжение, среда, и тези фактори са допълнителни ус-

ловия. [24] 

 

 

3.3. ПРОМЕНЛИВИ В ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

ОСНОВНИ ПРОМЕНЛИВИ. Има множество концеп-

туални подходи при определянето на основните категории 

на интеркултурните изследвания в образованието. Тук ще 

дадем най-пригодните за операционализация. [107] 

 

РАСА. Социална категория, свързана с физически 

особености или фенотип.  

 

КУЛТУРА. Културата е съвкупност от символични, 

въображаеми и неосезаеми аспекти на човешките общест-

ва, проявяващи се в артефакти, инструменти и други кул-

турни елементи, такива като езика и поведението. Те 

идентифицират шест компонента, които са полезни за ин-

терпретация на поведението на учителите и учениците: 

 ценности и поведенчески стилове,  

 езици и диалекти,  

 невербална комуникация,  

 културна когнитивност,  

 перспективи и светоглед,  

 идентификация. (Banks, Banks, 1993)  

 

СОЦИОИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУС. Социалната 
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класа е група хора със сходен социален статус, основан 

на критерии като доход, професия, образование, ценности 

и поведение. Категории: низша класа, работническа кла-

са, средна класа и висша класа (Banks & Banks, 1993). В 

традиционните общества класата на семейството се опре-

деля от възрастните (бащата). Проблеми: Семействата при 

различните етноси са много разнообразни, твърде голям е 

процентът на самотните и разведени родители. 

 

ПОЛ. Джендърните роли и очакванията към мъжете 

и жените са санкционирани в рамките на дадено общество 

и се изменят чрез етническите групи и социалните класи.  

 

ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. Етническата при-

надлежност (етничност) се описва от DeVos (1975) като 

признак (атрибут) за членство в група, определена от ет-

ническа или расова уникалност и лична идентичност.  

Longstreet (1978) и Bennett (1986) – част от кул-

турното развитие, формирана преди всичко чрез ранни 

контакти със семейството, съседите, приятелите, учители-

те и др. Аспекти: 

 устна комуникация,  

 невербална комуникация,  

 способи за ориентация,  

 образци на социални ценности,  

 интелектуални модели на учене.  

Етническата група има споделена история и тради-

ция, общи ценности, поведение, икономически и полити-

чески интереси.  

 

ПРОБЛЕМИ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ. При определяне 

на променливите в интеркултурните изследвания възник-

ват редица проблеми. 

 

ЕТИКЕТАЖ. Много от проблемите на изследвания-

та в областта на интеркултурното образование са свърза-

ни с използването на етикети и поради това нямат нужна-

та валидност. 
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Етническата принадлежност е такъв етикет - нап-

ример, в САЩ се говори за малцинства: азиатец, афро-

американец, латиноамериканец и пр. – най-разнообразни 

групи, за които обобщенията не значат нищо. 

Етикетите се прилагат на принципа „всичко или 

нищо‖, без да се отчитат качествените и количествени 

различия. 

Много често не се дефинира групата, която е в ос-

новата на сравнението – тя се приема по подразбиране и 

се допуска още по-голяма грешка. 

 

СМЕСВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ. Болшинството 

изследвания са направени, за да демонстрират културни, 

социоикономически и расови и етнически различия. Много 

често тези три категории се смесват и трудно може да се 

отделят чисто културните ефекти в достиженията, социа-

лизацията, развитието и/или работата, тъй като липсва 

адекватна контролна (сравнима) група. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА. При про-

веждане на изследване, в което етносът е променлива 

трябва да се направят няколко стъпки: 

1. Да се дефинира проблемът, в който етническата 

принадлежност е променлива. 

2. Да се определи аспекта на етническата принад-

лежност, който се изследва (да се  диференцира от други-

те фактори, смес на култура, раса и етнос). 

3. Да се определи популация, от която може да се 

направи достатъчно представителна извадка. 

4. Да се разработи процедура за проба. 

5. Пробно изследване. 

6. Да се разработят критерии за определяне на ет-

ническата принадлежност. Задължително посочване на 

критериите за включване и ограниченията им. 

7. Избор на елементи на извадката на базата на 

критериите за етнически произход. 

8. Провеждане на експеримент. 

9. Получаване на резултати. 
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10. Анализ на резултатите. Внимание при обобще-

ния за целите етнически групи. [107] 

 

 

3.4. ХИПОТЕЗИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 
 

ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСТРУИРАНЕТО. Теорията е 

организиран и съгласуван набор от факти и предположе-

ния. Някои от тях са проверими - хипотези. Предположе-

нията остават непроверени. [24] 

Особено важно при кроскултурните изследвания е 

да се осъзнава, че теориите са създадени от хора, които 

са културно ограничени и са под влиянието на културата 

на своите създатели.  

Основният проблем е за равноцеността (неравно-

цеността) на хипотезите – дали хипотезата, проверката на 

която ние считаме за важна наистина е толкова важна и 

значима и за хората от другата култура? [24] 

 

3.5. ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗ-

ВАДКА 
 

ИЗБОР НА ПОПУЛАЦИЯ. Възлов въпрос е изборът 

на популация. Той може да се преви от позициите на из-

искванията на финансиращите програмата. Другият вари-

ант е избор от научни предпоставки. Тогава изборът се 

прави от позициите на континуума от свойства, характе-

ризиращи културата (напр. индивидуализъм–колективи-

зъм). Когато се проверява качествена хипотеза за влия-

нието на културата на поведението се избират по правило 

две популации, а за количествена – три: две в краищата и 

една в центъра на континуума. 

Изследвания на естествени групи, които са „под 

ръка‖ не се приветстват, тъй като научните резултати от 

тях са недостатъчно валидни и не се поддават на теоре-

тична интерпретация. [13] 
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ИЗВАДКА. В най-простия случай извадката е от 

две групи от различни култури. 

Основен принцип на отбор е рандомизацията. 

За да се образува случайна извадка, трябва да е 

налице пълен списък от всички членове на етническата 

група, при условие на еднаква достъпност, което е невъз-

можно. 

На практика се използват няколко методи за отбор 

на респонденти. 

1. „Филтър‖ - по стандартна методика се изследват 

множество респонденти, след което допълнително изслед-

ване се преви по филтъра „етнос‖. 

2. „Снежна топка‖ (лавина) – изследват се няколко 

―стартови ядра‖, като всеки дава имена на други респон-

денти и т.н. Важно е в началото подборът да осигури не-

еднородна извадка – по пол, социални и пр. индикации. 

[2] 

 

КАЧЕСТВА НА ИЗВАДКАТА. 

Адекватност – обикновено се допуска, че респон-

дентите в кроскултурното изследване са достатъчно реп-

резентативни за своята култура. Това е нереалистично и 

неприемливо допускане за хомогенност на етноса и може 

да служи само за създаване на стереотипни представи и 

интерпретации.  

Извънкултурна демографска равноценност – дали 

извадката е равноценна по всички други параметри, освен 

културния (възраст, образование, религия, социоиконо-

мически статус), така че, сравнението да е сравнение на 

културите, а не на нещо друго. [24] 

 

ПРОБЛЕМИ НА ИЗВАДКАТА. Критичен елемент в 

процеса на изследване е представителността на извадка-

та. Проблеми: 

Основната демографска информация (пол, възраст, 

социален статус) често се дава за цялата извадка, която е 

разнородна културно. 

Порочна практика, свързана с репрезентативността 
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на извадката — културата се операционализира като 

страна, а фактически данните са на база градско населе-

ние (1-2 града). 

Извадката много често не е качествено представи-

телна. Удобните групи като ученици и студенти могат да 

дадат изкривена представа за културната специфика. При 

сравнението трябва да се формират еднотипни квоти във 

всичките култури. 

Основата на извадката е етнокултурната идентич-

ност. Ефектът на културата се проявява при хора, които 

фактически са приели разбирания, ценности и практики 

на съответната култура, а не само номинално принадле-

жат към нея. 

Учениците и студентите имат тенденция да се иден-

тифицират в по-голяма степен с официалната мнозинстве-

на култура от другите хора. [75] 
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4. ПРОБЛЕМИ НА ДИЗАЙНА НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

4.1. ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ НА КРОМБАХ-СУПЕС. Лий Кромбах и Патрик 

Супес (Crombach, Suppes, 1969) класифицират изследва-

нията в две категории: 

Ориентирано към решение. То е традиционно в об-

разованието; поръчано – от институция или други поръчи-

тели. В това е и големият проблем – много често решения-

та са политически, монокултурни и пр. – ценностно ори-

ентирани. Хипотезите се определят от решенията и са 

предварително дефинирани. 

Ориентирано към заключение. Темата се определя 

от личен/професионален интерес; не се цели спекулатив-

но или прагматично решение [64]  

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРОСКУЛТУРНИТЕ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ НА ВАЙВЕР-ЛЕУН. Ф. Ван де Вайвер и К. 

Леун (1997) класифицират кроскултурните изследвания 

по две основания:  

 отношение към теорията - конфирматорно (на-

сочено към верификация или опровержение на 

теорията) и експлораторно - търсещо,  

 наличие или отсъствие на контекстни промен-

ливи (демографски или психологически).  

Видове изследвания: 

1. Обобщаващо изследване. Не е в същината си 

кроскултурно. Свързано е с пренос или обобщение на ре-

зултати, получени при изследване на една културна общ-

ност, върху други. Опират се на теория и не отчитат влия-

нията на  контекстни променливи. Проверяват универсал-

ни хипотези. 

2. Изследвания, базиращи се на теория и включва-



 
  110 
 
 
 
 

щи фактори с кроскултурен контекст и в тях се проверя-

ват хипотези за конкретни връзки на културни и психи-

чески променливи. В същината си кроскултурни.  

3. Изследвания на психологически различия чрез 

стандартна измерителна процедура и анализ на статисти-

чески значими различия в психичните свойства на две и 

повече различни култури. Културните фактори не се отчи-

тат при планиране на експеримента, а само при интерпре-

тацията на получените различия. 

4. Специални изследвания на външната (екологич-

на) валидност. Разкриване на различия в проявление на 

психичните свойства под влияние на културни фактори 

(обикновено 1 до 3). Прилага се регресионен анализ. Като 

правило няма предварителна нагласа (хипотеза) за това 

кои културни променливи и как влияят върху психичните 

особености. [13] 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРОСКУЛТУРНИТЕ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ НА МАЦУМОТО. Дейвид Мацумото описва 

следните видове кроскултурни изследвания: 

1. Сравнение на две или повече култури по някаква 

интересуваща ни психологическа променлива. Имат за 

цел да докажат наличието или не на значими различия.  

Преодоляват ограничеността 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 променливи, които могат да бъдат свързани с уста-

новените различия.  

3. Екологически анализ и анализ на нивото на кул-

турите. Единица на анализ не е индивида, а страната или 

културата. Данните са сумарни или усреднени – използват 

се за базис за всяка култура. Пример – изследване на 

културите на Хофстеде. Трябва да се прави разлика в ин-

терпретацията на данните на културно (екологическо) и 

индивидуално ниво. Връзката на културно ниво не озна-

чава непременно връзка и на индивидуално. 
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4. Кроскултурно валидизиращо изследване. Прове-

рява се дали е приложимо, значимо и следователно, рав-

ноценно за друга култура измерение на някаква психоло-

гическа конструкция. Не се проверява хипотеза за кул-

турни различия, а равноценността на психологически из-

мерения и тестове.  

5. Етнографско изследване. Посещават се хората – 

обекти и се живее сред тях. Внедряване в културата.  

Сравненията се правят на основата на личния опит. [24] 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРОСКУЛТУРНИТЕ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ НА ВИЙВЕР И ФОНС (VAN DE VIJVER И 

R.FONS, 1997). От методологическа гледна точка крос-

културните изследвания в психологията се отличават с 

три неща: 

Могат да бъдат поискови или да проверяват опре-

делени хипотези.  

Някои кроскултурни изследвания сравняват страни 

или етнически групи, а други свързват определени особе-

ности на страната (етноса) с психически променливи. 

Могат да се сравняват конструкти или нива на из-

мерени стойности. 

Три измерения.  

Включени ли са контекстни фактори в изследването 

– широк кръг разнообразни променливи, които биха могли 

да влияят на наблюдаваните различия - социоикономи-

чески статус, образование, възраст, богатство на страна-

та, институции. Много изследвания не ги включват, но 

има такива, при които  изборът на сравняваните групи се 

прави от някаква такава позиция. 

Могат да бъдат поискови или да проверяват опре-

делени хипотези. Поисковите нямат предварителни очак-

вания за природата и размера на кроскултурните разли-

чия, открити и безпристрастни са. Обикновено се прила-

гат в началния етап на изследователската работа. На по-

късен етап се правят проверяващи хипотеза изследвания. 

И двата вида имат предимства и недостатъци. Поисковите 

изследвания са ефективно средство за събиране на много 
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широкопрофилна информация, но и на дават възможност 

да се види общото – основата на различията. Те са добри 

при разкриване на различия, но не и при интерпретацията 

им. Това е силата на проверяващите хипотези изследва-

ния. 

Видът на основният въпрос на изследването – ори-

ентация към структурата и към нивото (степента). Ориен-

тираните към структурата изследвания са насочени към 

отношенията на променливите и се опитват да разкрият 

общите черти и различия в тези отношения чрез култури-

те. Ориентираните към нивото изследвания са насочени 

към размера на различията. Тези два вида изследвания се 

допълват и често във времето следват едно след друго в 

тази последователност. [110] 

Трите измерения на класификацията: включване 

или не на контекстни фактори; поисково и проверяващо 

хипотези; ориентирано към структура и към ниво, форми-

рат 8 вида. 

Илюстрация на осемте вида: ако има теория за емо-

циите, според която всяка човешка емоция е комбинация 

на два независими компоненти: валентност (положителни 

и отрицателни емоции) и интензивност (ниска и висока) и 

има инструмент, с който са изследвани британски студен-

ти. [110] 

 

1. Поисково изследване, ориентирано към струк-

тура, отчитащо влиянието на контекстни фактори. Резул-

тат: „Екологическа връзка”. Ако двумерната структура не 

е регистрирана навсякъде. Трябва да се определи какви 

контекстни фактори влияят на този факт. Дали страните, в 

които не са регистрирани тези фактори, се отличават от 

другите и по какво - доход, образователно ниво и пр. 

2. Поисково изследване, ориентирано към ниво, от-

читащо влиянието на контекстни фактори. Резултат: „Еко-

логическа връзка”. Ако се установи, че различията не са 

универсални, изследват се факторите, отговорни за раз-

личието. Прави се връзка с различни индикатори – обра-

зование, богатство и пр. 
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3. Проверяващо хипотези изследване, ориентирано 

към структура, отчитащо влиянието на контекстни факто-

ри. Резултат: „Контекстуална теория”. Проверка на теори-

ята за общи черти и различия в структурата. Проверка на 

хипотези, които биха могли да обяснят различията. 

4. Проверяващо хипотези изследване, ориентирано 

към ниво, отчитащо влиянието на контекстни фактори. 

Резултат: „Контекстуална теория”. Проверява се хипотеза 

за причината на тези различия – връзка между някои ха-

рактеристики на емоциите и някои индикатори за нацио-

нално развитие.  

5. Поисково изследване, ориентирано към структу-

ра, неотчитащо влиянието на контекстни фактори. Резул-

тат: „Психологически различия”. Може да се разработи 

нов инструмент. Изследва се дали присъства двумерната 

структура също и в новия случай. 

6. Поисково изследване, ориентирано към ниво, 

неотчитащо влиянието на контекстни фактори. Резултат: 

„Психологически различия”. Проверяват наличието и ста-

тистическата значимост на кроскултурни различия чрез 

статистики – най-често t-критерий на Стюдънт или дис-

персионен анализ. Много популярни в литературата.  

7. Проверяващо хипотези изследване, ориентирано 

към структура, неотчитащо влиянието на контекстни фак-

тори. Резултат: „Генерализация”. Натрупване на данни от 

различни страни с инструмента и тестване до каква сте-

пен двумерната структура присъства във всеки случай. 

8. Проверяващо хипотези изследване, ориентирано 

към ниво, неотчитащо влиянието на контекстни фактори. 

Резултат: „Генерализация”.  Основават се на изследвания 

в някои култури (най-често Западни) и изследват до каква 

степен различията, наблюдавани там, могат да бъдат 

обобщени (генерализирани) и за други (всички) култури.  

 

ДРУГИ КЛАСИФИКАЦИИ НА КРОСКУЛТУРНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ.  

Кроснационални (различни страни) и интранацио-

нални (различни културни групи в една страна) изследва-



 
  114 
 
 
 
 

ния. [110] 

Чисто, приложно и стратегическо.  

Описателно, обяснително, оценяващо. 

Пазарно и академично (близко до класификацията 

на Кромбах-Супес). 

Изследователско, проверяващо, решаващо пробле-

ми. 

Базисно, приложно, инструментално, участващо, 

изследване-действие. [93] 

 

КРОС-КУЛТУРНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ИЗСЛЕД-

ВАНЕ. Srikant Sarangi (1995) определя две доминиращи 

тенденции в научните изследвания: крос-културна и ин-

теркултурна. Крос-културната се занимава с абстрактни 

същности отвъд културните граници, докато интеркултур-

на се занимава с анализ на действителната среща лице в 

лице между двама участници, които представляват раз-

лични езикови и културни среди.  

В първия случай културата става обяснение за 

междукултурния диалог, като ценностните  системи се 

считат за статични. Във втория тип, случващото се между 

участниците се изучава в динамика и изменение. [Цит. 

по: 51] 

Разликата между крос-културно и интеркултурно е 

в това, че интеркултурното произтича от интеракция и 

това е динамична концепция (някакъв аспект на участие 

от страна на носители на културата), докато при кроскул-

турното може да има съпоставка на отделни аспекти от 

двете култури.  

 

 

4.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЙН 
 

ПЛАНИРАНЕ. За правилното планиране на интер-

културното изследване е необходимо: 

Да се определят особеностите на психиката, потен-

циално податливи на влиянието на културни фактори. 
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Да се определят множество параметри на поведе-

нието, съответстващи на тези особености. 

Да се дадат операционални, а не теоретически оп-

ределения на понятието ―култура‖ и ―културен фактор‖ и 

да се опишат множество фактори, които се предполага, че 

могат да повлияят на различията в психическите особе-

ности и поведение на хората от различни културни общ-

ности. 

Да се избере адекватна изследователска методика 

за измерване на особеностите на поведението на хората 

от различни културни общности. 

Да се определи обекта на изследване (популация-

та) – хора от различни култури, които са репрезентативни 

за дадената култура. [13] 

 

НАЙ-ЧЕСТО ПРИЛАГАНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 

ПЛАНОВЕ. Интеркултурното изследване е частен случай 

на плановете за сравнение на групи. (минимум две гру-

пи). Условно може да бъдат описани два основни плана. 

1. Сравнение на две и повече естествени или се-

лектирани чрез рандомизация групи от две популации. 

2. Лонгитюден вариант на първия план, при който 

се съпоставят не само различията в особеностите на пове-

дението на тези групи, но се изучава и процеса на изме-

нение на тези особености под влияние на времето или 

допълнителни външни фактори. 

 

КОНВЕРГЕНТЕН И ДИВЕРГЕНТЕН ПОДХОД. Гла-

вен проблем на интеркултурното изследване е конструи-

рането или избора на методики за регистрация на пара-

метрите на поведението, валидни за изучаемите психи-

чески особености, тъй като всяка методика е продукт на 

определена култура (най-често западноевропейска или 

американска) и може да има адекватно значение само в 

контекста на тази култура.  

Ако изследователят не постигне висока съдържа-

телна валидност на методиката, няма да се получи еднак-

ва пълноценно включване на изследваните. 
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За да се избегне културната едностранност на ме-

тодиката има два подхода: конвергентен и дивергентен.  

 

КОНВЕРГЕНТЕН ПОДХОД. Изследването се прави 

от представители на всички културни групи, които са 

обект на изследване. Всеки изследовател разработва свой 

тест, който след това се прилага към всички групи. Кон-

вергентният план се прилага за туширане на ефекта от 

последователността при тестирането. 

  

 

Група I 

 

 

 О1(І) 

 

 О2(II) 

 

Група II 

 

 

 О3(І) 

 

 О4(II) 

  
За междугрупови различия говорят сравненията на 

О1 и О3 и  О2 и О4.  

Различията О1 и О2, и О3 и О4 са показатели за вли-

янието на методиките за измерване на проявленията на 

поведението в различните групи.  

Сравнението на DО13 и DО24 е индикатор за дифе-

ренцираща сила на методиките О(I) и О(II). 

Сравнението на DО12 и DО34  дава информация за 

ефекта на смесване: влияние на взаимодействието на ме-

тодиките за измерване и състава на групата. 

 

Вариант с удвояване на групите. 
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ДИВЕРГЕНТЕН ПОДХОД. Отчита представите за 

природата на явлението на изследователите от различни-

те култури, при съставяне на една методика и то когато 

разнородността на задачите няма да повлияе на нейната 

надеждност и валидност (например, при ценностни ориен-

тации). 

 

4.3. ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

СЪЩНОСТ. Терминът „предварително изследване‖ 

(пилотно изследване, pilot study) е свързан с подготовката 

на мащабни изследвания. Това е решаващ елемент на 

добрия изследователски дизайн, който не гарантира успе-

ха, но повишава вероятността за него. 

Пилотното изследване може да се възприема като 

малкомащабна версия или подготовка за главното изслед-

ване (Polit, 2001), но може да е и пре-тест или тестиране 

на инструмента за изследване (Baker, 1994). То се възп-

риема и като възможно предупреждение за неудачи в на-

учно-изследователската работа.  

Много често пилотните изследвания са качествени 

и след тях се прилагат количествени методи. 

 

ПРИЧИНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПИЛОТНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ.  

Разработване и проверка на адекватността на инст-

рументите за изследването.  

Оценка на изпълнимостта на пълномащабното изс-

ледване  

Оценка дали протоколът за изследването е реалис-

тичен и осъществим 

Оценка дали са ефективни извадките и техниката  

Оценка на предложените методи 

Определяне какви ресурси (финанси, щат) са необ-

ходими за планираното изследване.  

Оценка на предложените методи за анализ на дан-

ни, за разкриване на потенциални проблеми.  
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Развитие на изследователския план.  

Обучение на изпълнителите. 

Убеждаване на финансиращите в способностите на 

екипа и в изпълнимостта на проекта. 

 

ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. 

 Възможност за създаване на неточни представи: 

успешното предварително изследване не е га-

ранция за успех на основното изследване; ня-

кои проблеми се проявяват едва при големи из-

вадки. 

 Проблеми, породени от възможни грешки и за-

мърсявания: ако данните от предварителното 

изследване се включат в основното; ако участ-

ниците в пилотното изследване се включат в 

извадката на основното, но с тях се правят до-

пълнителни изследвания. 

 Проблеми с финансирането – ако предварител-

ното изследване е скъпо и не може да се преце-

ни доколко увеличаването на мащаба ще увели-

чи средствата. 

 

4.4. ЛОНГИТЮДНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

СЪЩНОСТ. Лонгитюдното изследване е свързано 

със сбор и анализ на данни продължително време. То се 

провежда, когато целта е да се регистрира и измери соци-

ално изменение на условия и събития. Свойства: 

 данните са събрани за всеки айтем или промен-

лива в течение на два или повече различни пе-

риоди;  

 обектите или анализираните случаи са едни и 

същи или най-малкото съпоставими през всички 

периоди;  

 анализът предполага някакво сравнение на 

данните между или сред периодите (Menard, 

1991).  
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ВИДОВЕ ДИЗАЙН НА ЛОНГИТЮДНИТЕ ИЗСЛЕД-

ВАНИЯ. Те са няколко: 

Повторни крос-секционни изследвания. Форма 

на данни, използвани за оценка на детерминантите на по-

ведението. При единични изследвания не може да се ре-

гистрира социалното изменение. При крос-секционните 

изследвания поведението се регистрира в минимум два 

момента (2-3 месеца до година) с нови извадки, които съ-

държат елементи с незначителни различия.  

Проспективни изследвания. Данните се вземат 

от едни и същи групи проектирано във времето. Могат да 

са цели кохорти (поколения). Дават възможност да се ви-

ди индивидуалното изменение. 

Ретроспективни изследвания. Прилагат се тех-

ники за сбор на данни за миналото – жизнеописания и пр. 

Наричат ги още и квази-лонгитюдни.устни истории и ис-

тории на живота и работата. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. Някои автори 

(Magnusson, Bergmann 1990; Menard 1991; Duncan 1992, 

Rose 1993; Blossfeld, Rohwer 1995) посочват такива : 

Ако при повторните крос-секционни изследвания 

едни и същи случаи се използват във всеки период, може 

да има някакво изменение от единия период  до другия в 

резултат на недостиг на данни (отказ, изменение на мес-

тожителството или смърт, промяна на социалния статус и 

пр.) - систематични различия, оказващи влияние на оцен-

ката.   

Ходът на събитията в ненаблюдаваните периоди ос-

тава неизвестен.  

Възможно е отговорите, дадени в едната вълна да 

са под влияние на отговорите от предишната вълна.  

Хората се изменят в своите ценности и поведение. 

Недостатък – могат да осигурят много ограничена 

информация. 

Проблем е конфиденциалността и защитата на дан-

ните. 

Ретроспективните въпроси за мотивация, нагласи, 
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познавателни или емоционални състояния са особено 

проблематични.  

Има предел на търпимост към количеството данни, 

които може да бъдат събрани в един сеанс и този предел 

може да варира. 

 

4.5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ СЛУЧАИ И 

ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ 
 

РАЗЛИЧИЯ. Това са два вида изследователски ди-

зайн, които много често се противопоставят един на друг 

(Vreede, 1995):  

Роля на изследователя: при ИЕС изследователят е 

наблюдател, а при ИД - активен участник. 

Подход: при ИЕС - изследователски, обяснителен 

или описателен, при ИД - предписващ, интервенционен. 

Основни въпроси, на които се търси отговор: при 

ИЕС - Как? Защо?; при ИД - Как? Защо? Как да…? 

Методологическа основа: ИЕС може да бъде и пози-

тивистко, и интерпретивистко; ИД - обикновено е интерп-

ретивистко 

 

4.5.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ СЛУЧАИ  
 

СЪЩНОСТ. Изследователският модел „изследване 

на единичен случай (Case Study)‖ е изключително попу-

лярен.  

В исторически план традицията за изследване на 

единични случаи се заражда в Европа в началото на ХХ 

век, основно във Франция и след това в САЩ - Чикагската 

Школа и антропологическите изследвания на Малиновски. 

Постепенно с времето се създават еднотипни основания и 

започва да се говори за обща методология. 

В приложението на кес стъди може да се забележат 

периоди на интензивно използване и периоди на пренеб-

регване.  

Още от 30-те години на ХХ век се водят спорове за 
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обосноваността на тази методология. Основната критика е 

по линията на зависимостта от единствения случай и нес-

пособността за пълноценни обобщения. Наричат я „мик-

роскопична‖ методология.  

Според Yin (1989), методологията на кес стъди 

трябва да отговаря на трите принципа на качественото 

изследване: описание, разбиране и обяснение. [104] 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. Методът се прилага в случаи-

те, когато не е възможно или не е нужно да се използват 

големи извадки и не се следва строго правилото за ста-

тистическа представителност.  

В отличие от етнографията (изучаване на цялата 

култура) се съсредоточава върху малки единици (човек, 

група). 

Изборът на елементи се обосновава – целенасочена 

извадка. 

Изследване на явлението в неговите естествен вид 

и среда.  

Описват се уникални отношения, които съществу-

ват в действителност.  

Проверяват се множество променливи (повече от 

другите методи) чрез задълбочено, често лонгитюдно обс-

ледване.    

Възможност за голямо детайлизиране.  

Това е систематично наблюдение, сбор на данни, 

анализ и интерпретация на информацията.  

Анализът е контекстуален - за теми или проблеми. 

Резултат е задълбочено разбиране за станалото, 

причините за него и какво е важно за едно по-широко 

изследване.  

Методът е особено подходящ за генериране, а не за 

проверка на хипотези.  

По природа може да е и позитивистко, и интерпре-

тивистко, в зависимост от подхода на изследователя, съб-

раните данни и използваните методи за анализ.  

Няма стандарт за изследване на единични случаи. 

Границите на явлението не са очевидни в началото и ни-
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какъв експериментален контрол или манипулации не се 

използват. 

 

СЛАБОСТИ. Уникалността на случая и оттам не-

възможността за статистическо обобщение.  

Различните изследователи могат да правят различ-

ни интерпретации на едни и същи данни. 

 

ЗНАЧЕНИЕ. Явлението може да се изучи в неговия 

естествен вид и среда. 

Изследователят може да зададе въпросите „как‖ и 

„защо‖, за да разбере природата и сложността на проце-

сите. 

Изследването се провежда в области, където има 

малко или никакви предишни изследвания. 

 

КОГА СЕ ПРИЛАГА. Прилага се ако природата на 

проблема изисква това:  

Ако има потребност от изучаване на нови събития 

или явления в естествен вид. 

Ако няма ясна теоретична основа или ако теорията 

ще се създаде от изследователската работа.  

 

ТИПОЛОГИЯ. В специализираните източници [52] 

се описват шест типа case study.  

1. Илюстративен кес-стъди. Използват се 1-2 

примера, за да се демонстрира ситуацията. Тези примери 

интерпретират други данни, те дават представа за темата. 

Примерите трябва да са характерни и да съдържат най-

важните вариации, за да предизвикат интерес. Техният 

избор е най-големият проблем за изследователя, особено 

при голямо разнообразие на променливи.  

2. Изследователски кес-стъди. Изследването се 

прави преди осъществяването на крупномащабно изслед-

ване, когато съществува значителна неопределеност на 

програмно ниво - цели, хипотези, методи и пр. По този 

начин се уточняват програмните параметри. Големият 

проблем е, че резултатите от анализа могат да въздейст-
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ват на крайния резултат, като го отклонят в неправилна 

посока. Друга тенденция е разширяването на тази изсле-

дователска фаза и неадекватното представяне на разно-

образието. 

3. Критически кес-стъди. Прилага се при необхо-

димост от проверка на различни възможности, цели, хипо-

тези. Много разпространено приложение е обследване на 

ситуации, представляващи уникален интерес и слабо или 

изобщо не подходящи за генерализация (екстремни). 

Друг, по-рядко срещан случай е проверката на универ-

салността на изводите чрез примери. Този метод е особе-

но подходящ за конкретен причинно-следствен анализ. 

Най-големият проблем - източник на грешки е неадекват-

ната спецификация на оценъчния въпрос. 

 4. Помощен кес-стъди. Прилага се при интерп-

ретационни проблеми. Използва се за подсказка. Кориги-

ра и уточнява контекста на интерпретацията, изменчи-

востта. Във всеки конкретен случай  оценъчните въпроси 

трябва да са конкретни.  

5. „Ефект на програмата” кес-стъди. Дава въз-

можност да се определи влиянието на програмата и обез-

печава логически извод за причините за успеха или неус-

пеха. Има инструментален характер. Прилага се в сферите 

на репрезентативно изследване, като случаите се подла-

гат на обследване чрез анкети, наблюдение и др. методи. 

Може да служи и за допълнителна информация след про-

учване с други методи.  

6. Кумулативен кес-стъди. Предоставя информа-

ция, която е събирана друго време. Анализът е ретроспек-

тивен или е насочен към бъдещето или към друго изслед-

ване. 

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. Ин (1994) 

идентифицира пет компонента на изследователския ди-

зайн, които са важни за кес стъди: 

 Изследователски въпроси. Обикновено са „как‖ 

и „защо‖.  

 Съждения, ако има такива. Произтичат от въп-
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росите и са свързани с определянето на целите. 

Това не е задължително. Може предварително 

да са определени цели и критерии. 

 Единици на анализа - групи, организации или 

страни. 

 Логика, свързваща данните със съжденията.  

Campbell (1975) – техниката „съответствие на 

патерна‖ -  ситуация, в която някаква информа-

ция от случая може да се свърже с някакво тео-

ретично положение.  

 Критерии за интерпретация на резултатите. 

[104] 
 

ДВА ВИДА ДИЗАЙН НА КЕС СТЪДИ. Дизайнът на 

Кес стъди може да се организира или като единствен слу-

чай (single design), или като множество еднотипни случаи 

(multiple-case design).  

Дизайн „Единствен случай” се използва за да се 

потвърди или отхвърли хипотеза (теория) или да се пред-

стави уникален или краен случай. Единствените кес стъди 

са идеални за случаи, когато наблюдателят получава дос-

тъп до явление, което е било по-рано недостъпно. Това 

изисква внимателна организация, избягване на изкривя-

ванията и максимален достъп до фактите. То може да е 

цялостно или частично – ако има повече единици на ана-

лиза. 

Дизайн „Множество случаи” следва логиката на 

отговора. Тя не бива да се бърка с логиката на извадката. 

[104] 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПЛАНОВЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА ЕДИНСТВЕН СЛУЧАЙ. Известни са няколко такива.  

1. Опростен вариант. Най-простият вариант, A-B 

или „Опростен времеви ред‖. Измерва се проблема или 

условието преди въздействието (A) и се повтаря измерва-

нето по време на въздействието (B). Анализът е просто 

сравнение на двете измервания.  

2. Дизайн „единствен случай” - оценка на със-
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тоянието през продължителен период. В образованието 

„състояние" е най-често (макар и не винаги) проблем, 

академични или поведенчески. Този модел се нарича A-B-

A или „Класически реверсивен дизайн‖. 

Количествено измерване състоянието преди (А), по 

време на въздействието (В) и след въздействието (А) до 

тогава, до като се счита, че ефектът от въздействието ос-

тава. 

Въздействието се приема за независима променли-

ва, а измерваното условие – зависима. Ефектът е положи-

телно изменение в зависимата променлива, сравнено с 

началното състояние. 

Варианти: 

 повторно въздействие (A-B-A-B);  

 друго въздействие (A-B-A-C) и т.н.  

3. Редуващи се въздействия. Моделът „Редуващи 

се въздействия‖ се прилага когато контролът на странич-

ните променливи е особено важен. Същност: случайно 

редуване на минимум две форми на въздействие и непре-

къснат контрол на ефектите. Съществува и вариант с ед-

новременно въздействие на повече фактори. Случайност-

та е важен елемент на плана.  

4. Многократни въздействия. Друг вариант за 

установяване или опровергаване на причинни или функ-

ционални отношения между независими променливи (въз-

действие) и зависима променлива. Ефектът може да се 

дължи на  

 допълнителен ученик или ученици, 

 допълнителни проблеми за този същия ученик, 

 същият проблем и същият ученик в различни 

параметри на въздействието 

 

ИЗМЕРВАНЕ. Качеството на кес стъди се определя 

от точността на измерването. Общи принципи: 

Адекватна надеждност и валидност на инструмен-

тите на измерване. 

Приложимост на процеса на измерване – гаранция, 

че инструментът не нарушава учебния процес. 
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Чувствителност към най-малките изменения в изу-

чаваното условие. 

Минимална реактивност на инструмента – доколко 

самото измерване води до изменение в поведението. 

Допълнителни принципи: 

Използване на данните, които вече съществуват от 

други измервания на същия обект  

Използване на данни от ученически самооценки  

Използване на стандартни инструменти 

Използване на данни от пряко наблюдение на по-

ведението 

 

ВАЛИДНОСТ И НАДЕЖДНОСТ НА ДАННИТЕ. 

Конструктната валидност е особено проблематична в кес 

стъди. Тя е източник на критика поради потенциалната 

субективност на изследователя. Има три средства за про-

тиводействие на това:  

Използване на много и различни източници на до-

казателства,  

Използване на ключови осведомители, 

създаване на верига от доказателства. 

Вътрешната валидност е свързана с проблемите на 

изводите и обясненията.  

Външната валидност е свързана с това, дали зна-

нието е резултат от обобщения извън конкретния случай. 

В случая става дума не за статистическо, а за аналитично 

обобщение. 

Надеждността се постига най-вече с развитие на 

протокола. 
 

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ. Stake (1995) и Yin 

(1994) определят шест източника на данни (доказателст-

ва): 

Документи - писма, бележки, административни до-

кументи, статии от вестници или други, релевантни на 

изследването. Служат за потвърждаване на свидетелства 

от други източници. Полезни са за правене на изводи от 

събитията. Могат да заблудят неопитни изследователи. 
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Архиви - отчети, списъци, данни от предишни изс-

ледвания, от оценки. Внимателно трябва да се прецени 

обективността им. Дори когато са количествени, те може 

да не са точни. 

Интервю. Може да е различни видове. Основно е да 

се коментират определени събития; да се потвърди даден 

факт.  

Непосредствено наблюдение на действия и явления 

тяхната естествена среда. Полезно е за предоставяне на 

допълнителна информация по темата.  

Участващо наблюдение. Изследователят е активен 

участник в изучаваните събития. Проблем е именно него-

вото влияние. 

Физически артефакти [104] 

 

ПРОТОКОЛ ЗА СБОР НА ДАННИ. Протоколът на 

кес стъди е повече от инструмент за наблюдение, той 

трябва да съдържа процедури и общи правила. Той трябва 

да бъде създаден преди фазата на сбор на данни. Типич-

ният протокол трябва да съдържа следните секции: 

Кратък обзор на проекта (цели, проблеми, изслед-

вани теми)  

Полеви процедури (достъп до източници на инфор-

мация)  

Въпроси, които изследователят трябва да има пред-

вид по време на сбора на данните.  

Ръководство за отчета (схема, формат на разказа) 

 

ПРИНЦИПИ НА СБОРА НА ДАННИ.  

1. Събиране на всички данни за случая.  

2. Данните се организират така, че да е явен фоку-

сът на изследването.  

3. Развитие на наратива за случая - история, която 

обединява и сумира ключова информация около фокуса 

на изследвания случай. Разказът трябва да е пълен до 

степен външния наблюдател да разбере какво се е случи-

ло. [104] 
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СТРАТЕГИИ ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ. Този ас-

пект от методологията на кес стъди е най-малко развит.  

Miles и Huberman (1984) предлагат аналитични ме-

тоди - разпределение на фактите в матрица на категории-

те, създаване на блок-схеми, таблица на честотата на 

различни събития, използване на средни величини, вели-

чини на вариация и крос-талубация за изследване на от-

ношенията между променливите и други такива методи, за 

да се облекчи анализа. 

Необходима е аналитична стратегия, която да 

води до заключения. Има универсални такива стратегии:  

На основата на теоретични постановки да се анали-

зират фактите от случая;  

Да се развие описание на случая, което да е струк-

тура за организиране на по-обемно изследване; 

Да се използва структурата на други описани изс-

ледвания с подобна тематика; 

Оригиналната цел на изследването може да помог-

не за разкриването на причинни връзки, които след това 

да бъдат анализирани. 

Съответствие на патерна - друг главен модел на 

анализ. Сравнява се емпиричния образец с хипотезите. 

Вътрешната валидност се увеличава, когато образците 

съвпадат. Ако изследването е от обяснителен тип, образ-

ците могат да бъдат свързани със зависими или независи-

ми променливи. Ако е описателно – предсказващият обра-

зец трябва да бъде определен преди сбора на данни (хи-

потеза). Препоръчва се да има конкуриращи се обяснения 

като образци, когато има въвлечени независими промен-

лив. Това изисква развитие на конкуриращи се теоретич-

ни съждения, но въпросът е в степента на съответствие с 

образеца. [104] 

 

ПРИНЦИПИ НА АНАЛИЗ. Yin (1994) формулира 

четири принципи на анализ: 

1. Анализът да се основава на всички регистрира-

ни факти. 

2. При анализа да се отчитат всички главни конку-
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риращи си интерпретации. 

3. Да се намери най-съществения аспект на изс-

ледвания случай.  

4. Да се използва предшестващото опитно знание 

на изследователя. [104] 

 

4.5.2. ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ 
 

УЧИТЕЛЯТ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ. Понятието 

„учител-изследовател" се среща все по-често в последни-

те публикации, свързани с реформите в образованието. 

Идеята е, че учителят трябва да е сътрудник в разработ-

ването на новите програми, подобряването на работната 

среда и подобряването на обучението. Учителските изс-

ледвания са тясно свързани с подхода наречен изследва-

не-действие (action research). [61]  

 

ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ (АКТИВНО ИЗСЛЕДВА-

НЕ). Идеята за изследователски процес, чрез който прак-

тикуващите изследват и подобряват своята собствена 

практика се среща още в 20-те години на ХХ век при Дюи. 

По-късно се прилага в антропологията в Айова през 1948 

при полево изследване на индианци. 

„Изследване-действие” (action research, превежда-

но и като „активно изследване”) може да бъде описано 

като семейство научно-изследователски методологии, ко-

ито преследват едновременно действието (или изменение-

то) и изследването (или разбирането). Чрез него се изп-

робват идеи на практика като средство за подобряване на 

качеството на обучението - преподаване, учене, курику-

лум. То се различава много от академичното, кабинетно и 

теоретично изследване именно по своята прагматичност и 

актуалност. Основен компонент е активната обратна връз-

ка, мотивираща динамиката на изследователския процес, 

насочена към корекционна или развиваща дейност.  

Ориентируемо изменение - от положителни социал-

ни ценности, за практиката (Elden, Chisholm, 1993)  

Форма на съсредоточено върху проблема изследва-
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не, което съединява теория и практика (Sanford, 1970)  

Учените участват заедно с практиците в съвместен 

процес на критическо разследване на практически проб-

лем в естествен контекст (Argyris, 1985)  

Съставките на „изследване-действие‖ се дават с 

абревиатурата RACE: 

R - research,   

A - action,  

C - communication,  

E - evaluation. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА „ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТ-
ВИЕ”.  То е преднамерено, ориентирано към решение изс-

ледване, което се провежда от един или група учители 

(колаборативно).  

Особено значение има колаборативното „изследва-

не-действие‖, при което учителската група става група за 

анализ, като по този начин дава възможности за професи-

онален диалог и общо за повишаване на професионалната 

култура в училище.  

Това е един участващ процес (учителят участва не-

посредствено във всички фази), тъй като измененията по-

лесно се извършват „отвътре", с участието на самия изс-

ледовател.   

Изследователят е или участник или консултант, 

конструктор, а не наблюдател (както е в кес-стъди). 

От методологическа гл.т., силно преобладават ква-

литативните методи, основно включени наблюдения. 

форма на приложно изследване, при която изсле-

дователят се опитва да постигне резултати или решения, 

които имат практическа ценност за хора, с които той ра-

боти и в същото време развива теоретическото знание.  

Получава се обратна връзка от изследваната ситу-

ация и тя се използва за изменение на съществуващите 

условия. Чрез пряко вмешателство в проблемите изследо-

вателят се стреми да създава практически резултати, да 

прилага съществуващата теория в изучената област.  

Има сходство с кес-стъди: ограничени обобщения; 



 
  131 
 
 
 
 

различни интерпретации; силна зависимост от личните 

качества и морал на изследователя – лично вмешателство. 

Изследователят и общността определят заедно 

проблемите, които ще разработват и възможните насоки 

за изменение. 

 

СТРУКТУРА. В повечето си форми това се прави 

чрез организирането на циклически или спирален процес, 

при който се редуват: 

 проблемна идентификация,  

 планиране с отчитане на ценностите, убеждени-

ята и намеренията на участниците,  

 систематически сбор на данни,  

 наблюдение и критическо отражение, анализ,  

 предизвикано действие (вмешателство),  

 повторна проблемна идентификация, 

 планиране на нов цикъл (Checkland, 1991; Zu-

ber-Skerrit, 1991; Dick, 1993). 

В следващите цикли се усъвършенстват методите, 

на базата на сбора и интерпретацията на данните, полу-

чени в по-ранните цикли.  

Това е един непрекъснат и непредвидим, интерак-

тивен процес, който постепенно придобива определена 

форма и се развива към по-добро разбиране на това, кое-

то се случва.  

 

ЦЕЛИ НА „ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ”. Подходът об-

лекчава преследването на специфични местни и/или ре-

гионални цели:  

(1). за разработка на специфични училищни прог-

рами;  

(2). като стратегия за професионално развитие;  

(3). за обучение на студенти и за квалификация на 

учители;  

(4). за планиране и развитие на училищната поли-

тика (преструктуриране);  

(5). като независимо оценъчно и самооценъчно 

средство на личността и професионалните качества на 
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учителя. [61]  
 

НАСОКИ НА „ИЗСЛЕДВАНЕ-ДЕЙСТВИЕ”. Специални-

те изследвания на практиката на „изследване-действие‖ 

[39] показват, че изследванията най-често се мотивират 

от вътрешни, присъщи източници, динамични и иноваци-

онни са; водят до високо ниво на рефлексивност и кола-

боративност с колегите. Методите за изследване са праг-

матични, универсални и взаимно допълняеми.  

 

ЗНАЧЕНИЕ. Значението на подхода „изследване-

действие‖ се определя от повсеместното децентрализира-

не на образованието, което увеличава специфичните про-

блеми, които трябва да се решават от училището. Реше-

нията трябва да са конкретни и творчески, а не наложени 

отгоре и отвън.  

Подпомага теорията с нови знания, необходими за 

усъвършенстване на практиката. 

Помага на практиците систематично да идентифи-

цират проблеми и да търсят решения.  

Приложимо е на всички нива и във всички области 

на образованието.  

„Изследване-действие‖ има силен ефект по отноше-

ние на личните и професионални качества на учителите 

[61]:  

 дава им възможност да натрупат знания и уме-

ния в научно-изследователската работа и при-

ложението й за подобряване на педагогическия 

процес;  

 прави ги по-квалифицирани в областта на въз-

можностите и методите за вмешателство и изме-

нение;  

 прави ги по-критични и взискателни към собст-

вената практика; да преосмислят теорията;  

 подобрява като цяло педагогическата им ефек-

тивност;  

 създава условия за формиране на колегиална 

мрежа. 
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5. ПРОБЛЕМИ ПРИ АНАЛИЗА НА 

ДАННИТЕ  
 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С АНАЛИЗА. Анализът 

включва три паралелни дейности (Miles, Huberman, 1984): 

редукция на данните, демонстрация на данните  и вери-

фикация на заключенията.  

Редукция на данните – процес на отбор на части от 

масива думи за перифразиране така, че резултатът да е 

по-сбит и по-лесно да представя  цялото. Ако се използ-

ват числа, те трябва да се съпровождат от обясняващи 

думи.  

Демонстрация (представяне) на данните - органи-

зация на информацията в достъпна и компактна  форма - 

логически графи, диаграми, матрици и мрежи. Самото 

представяне  влияе на смисъла, който извличат изследо-

вателите и потребителите.  

Верификация на заключенията – обяснение какво 

означават данните, проверка на заключенията за източ-

ници на грешки. Проверката в качественото изследване е 

това, което е за количественото проверката за надежд-

ност и валидност на методите.[24; 42] 

 

ХОД НА АНАЛИЗА. Основното решение за анализа 

на данните трябва да бъде взето едновременно с първона-

чалния изследователски план и неговите методи, а не 

след сбора на данните. [24] 

Винаги трябва да се започне с обзор на целите на 

изследването - причина, поради която е предприето; това 

помага да се организират данните и да се структурира 

анализа. 

Анализ на количествена информация - да се напра-

ви копие на данните и да се съхрани като еталон. Копието 

да се обработва, редактира, съкращава и т.н. 

Анализ на качествена информация (устни отговори 

в интервю, фокус-групи или писмени отговори на анкетни 

въпроси):  
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 Да се групират коментарите в категории: проб-

леми, предложения, силни страни, слабости, 

подобни събития, вход в програмата, препоръ-

ки, изход, индикатори за резултат и т.н. 

 Да се определят категории или теми, например, 

проблеми, предложения и т.н. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА АНА-

ЛИЗА ПРИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  

Първичен текст (дневници, автобиографии, писма, 

интервюта). Собствен опит на изследователя. 

Редактиран първичен документ 

Систематичен тематичен анализ, „плътно‖ описание 

на събития, клъстеризация. 

Верификация на хипотези чрез примери. 

Концептуализация, обоснована теория. 

Проверка чрез данни от наблюдения. 

 

«ПЛЪТНО» ОПИСАНИЕ. Аналитично описание на 

всички интересуващи изследователя характеристики на 

обекта на анализ (човек, събития, групи). В качественото 

изследване се нарича „плътно описание‖ (thick descripti-

on). 

 самото събитие или отношенията, 

 неговият контекст (място и време),  

 субективната значимост на това събитие за 

участниците в действието, 

 начинът на протичане на процеса. 

Единица на анализа е отделен епизод, съдържащ 

вътрешно завършен сюжет (пасаж, секвенция) -  жизнени 

епизоди, следващи в определен ред, най-често в хроноло-

гически. [32] 

«ПЛЪТНО» ОПИСАНИЕ – ИЗИСКВАНИЯ. Описа-

нието трябва да е максимално конкретизирано и всест-

ранно, без изследователски оценки.  

Субективните значения и смисли в разказа се опис-

ват и анализират в определен пространствено-времеви 

контекст. 
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Преди да се фиксират тези смисли и значения, е 

полезно да се обсъдят с други участници в изследването. 

Възможно е няколкократно да се уточни с респон-

дента смисъла за него на дадено явление, събитие, пос-

тъпка. 

Субективните намерения на респондента сами по 

себе си не могат да служат като достатъчна основа за ин-

терпретации и хипотези. 

Текстовият материал винаги съдържа данни за из-

мененията в живота и дейността на хората - фази, ключо-

ви събития и техните последствия или скрити фактори. 

[32] 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ. Класификацията е първа крачка 

на концептуалния анализ. Тя предполага разпадане на 

основния текст на фрагменти и наново конструиране вече 

на основата на обобщени понятия. 

Главната цел на класификацията е сравнение на 

фрагментарните данни и обобщение, разкриване на зави-

симости. Заключителната концептуализация трябва да 

съответства на проблемните цели на изследването. [32] 

 

КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ. Съединяване на номиналните 

класификации в клъстери – обединения на вътрешно  

тъждествени и не свързани по между си категории в по-

обемни „образи‖. 

 

ВТОРИЧЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ. Анализ на данни, 

които са били първоначално събрани от други изследова-

тели за  други цели.  

Вторичният анализ се провежда със съществуващи-

те данни, събрани за целите на предшестващото изслед-

ване, за получаване на информация, различна от ориги-

налната – нови изследователски въпроси или алтернатив-

на на оригиналния подход.  

Форми на вторичен анализ: 

 Допълнителен задълбочен анализ: по-интензив-

но насочване към специфична тема или аспект, 
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които са част от първичната работа.  

 Допълнителен анализ на подмножества: анализ 

на подмножество от данните от оригиналното 

изследване.  

 Нова перспектива / концептуален център: рет-

роспективен анализ на цялото или част от набо-

ра данни от различна перспектива, за да се изс-

ледват понятия, които не са били централни в 

оригиналното изследване.  

 

ГРЕШКИ ПРИ АНАЛИЗА НА ДАННИТЕ.  

1. Субективизъм на интерпретацията, произтичащ 

от едностранчивостта на анализа; преодолява се чрез 

триангулация. Триангулацията е специфичен термин, съз-

даден за описание на многоизмерните аспекти на изсле-

дователските действия.  

 изследователска триангулация - повече от един 

изследовател, проучващ един и същи феномен,  

 триангулация на данните - когато изводите и 

препоръките се основават на няколко източника 

на доказателства) и  

 триангулация на метода - когато получените 

данни се анализират чрез разгръщане на раз-

лични аналитични изследователски методи. 

 теоретична триангулация – единен изследова-

телски фокус може да бъде анализиран, като се 

използват няколко теоретични рамки.  

2. Прибързано обобщение на данните, основано на 

малко количество случаи. 

3. Пренебрегване на проверката на надеждността 

на информацията. 

4. Пренебрегване на проблема за паметта на хората 

(дати и детайли). 

5. Актуалната ситуация и днешните оценки могат 

да наложат отпечатък на описанието на минали събития. 

[32] 

 

ПРОБЛЕМИ НА АНАЛИЗА НА ДАННИТЕ В ИН-
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ТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.  

Един от най-важните въпроси е възможността за 

съществуване на културни набори от реакции. Това са 

тенденции у представителите на една култура да използ-

ват за отговори определени участъци от скалите. Ако съ-

ществуват, то всички различия, регистрирани между кул-

турите са съмнителни.  

Културни набори от реакции са регистрирани при 

представители на азиатските колективистични култури – 

не се решават да използват пределните значения, за да 

не се различават от другите; обратно реагират афроаме-

риканците  и испанците. [24] 

Друг проблем е нелинейната причинност. Според 

Stiles (1993), качественото изследване има нелинейна и 

хаотична причинност. Hoshmund (1989) свързва това с из-

следването на процеси, които са органични, в стадий на 

формиране и субективни. [77] 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ. Наличието на коли-

чествени данни в изследването води до необходимост от 

статистическа обработка, чрез която от тях се извлича 

някакво значение.  

Статистическата обработка може да бъда много 

проста или много сложна, но независимо от названията и 

сложността на статистическите методи, всички те имат 

една цел: да преобразуват данните, получени в хода на 

експеримента, в нещо, от което може да се извлече няка-

къв смисъл.  

Изборът на статистически методи зависи от задача-

та на изследването. Основните са два вида: 

Описателни статистики - сумират или описват дан-

ните: средни значения, стандартно отклонение, плътност 

на разпределението.  

Логически методи - позволяват да ес направят зак-

лючения за възможни различия между групите или усло-

вията или връзки между променливите в една популация: 

дисперсионен анализ, Хи-квадрат, коефициенти на коре-

лация. [24] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ. Те 

съпоставят различията, наблюдавани между групите с 

различия, които могат да се обяснят със случайността, а 

след това се изчислява вероятността от случайно получа-

ване на тези различия. Ако тази вероятност е много ниска 

(под 5%), то се прави извод, че резултатите не са случай-

ни, т.е. отразяват съществуващите различия между култу-

рите.  

 
Само статистически значимите различия между 

груповите тенденции (например, между средните величи-

ни) не показват степента на различия между групите.  

Истинската проверка на различията може да се 

направи чрез други методи – например, при прилогонето 

на корелационен анализ.   

 

Акоре-

лация 
21 rAk 

 

доколко зависимостта е функцио-

нална (тогава е 0) 

Детер-

минация 
D r 2

 каква част от дисперсията на единия 

признак е предизвикана от промени-

те в другия (може да се изрази и в 

%). 

Неопре-

де-

леност 

  100*1 2rN 

 

каква част (в %) от дисперсията на 

единия признак е предизвикана от 

фактори извън другия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ОСНОВАТА НА СТАТИСТИ-

ЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ЧЕСТО ПРЕДИЗВИКВАТ ТЕОРЕТИЧ-

НИ ПРОБЛЕМИ. Малките количествени различия се пре-

увеличават като независими качествени различия. Статис-

тическите тестове дават заключение, че множествата са 

различни, даже когато количествено са много подобни. 

Статистическата значима разлика означава само, че чис-

ловите различия, възможно, не са случайни, но това не-

означава тотално различие, особено в културните и пси-

хичните качества. Всички позитивстки насочени изследо-

ватели обикновено игнорират този факт и приемат статис-

тическите различия за съществени систематични и качес-

твени психически и културни различия. Културният про-

изход, особености и функции на психическите явления 

могат да бъдат сравнени чрез социалните системи. Качес-

твеното сравнение е по-значимо от количественото срав-

нение на множества, лишени от културно и психологичес-

ко значение. [90]  
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6. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНТЕРПРЕТА-

ЦИЯТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Всяко изс-

ледване трябва да завърши със заключения на основата 

на резултатите от проверката на хипотезите, които се съ-

отнасят към теорията.   

Общи фактори, влияещи на интерпретацията: 

 Характер на получените резултати. 

 По-рано получени резултати от други изследва-

ния. 

 Отсъствие на резултати. 

 Първоизточници. 

 Методологически ограничения.  

 Всяко от множеството решения на изследовате-

ля в хода на работата. 

 Възможността за генерализация на голяма по-

пулация.  

 Квалификация и възпитание на изследователя. 

 Особени теоретични предубеждения и пристрас-

тия на изследователя. [24] 

 

При интерпретацията на резултатите от интеркул-

турното изследване се появяват редица проблеми. 

 

НЕДОСТАТЪЦИ НА КОЛИЧЕСТВЕНИЯ ПОДХОД. 

Приоритетното използване на количествени подходи спо-

ред Ю.Бюр (Buer) води до недостатъците на анализа и 

интерпретацията на данните: 

 „Стеснен ъгъл‖ на виждане.  

 Подценяване на съдържателните аспекти на 

обучението.  

 Информационна бедност на инструментариума 

за наблюдение.  

 „Разпиляване‖ на явленията с цялостен харак-
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тер.  

 Оставяне на заден план на перспективите на 

педагогическите дейци.  

 Едномерност на схемите за наблюдение.  

 Оставяне на заден план на комуникативната ва-

лидизация на изследванията.  

 Подценяване па екологичната валидизация.  

 Подценяване на индивидуалността на изследва-

ните лица.  

 Подценяване индивидуалния характер на дан-

ните при тяхната обработка. [По: 6] 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАВНОЦЕННОСТТА. Равноцен-

ността в интеркултурното изследване е състояние или ус-

ловия на сходимост в концептуално отношение и в емпи-

ричния метод между културите, което дава  възможност за 

сравнение. Ако всеки аспект на изследването не е съвсем 

равноценен по значение или метод в сравняваните култу-

ри, сравнението губи смисъл.  

 теоретични рамки и хипотези,  

 методи за сбор на данни, управление и анализ 

[24]. 

Специфичен фактор за тези изследвания е неиз-

бежната неравноценност на данните. Пуртинга описва 

четири различни решения на този проблем.  

 Изключване на сравнението - отказ от сравне-

ние поради неговата безсмисленост.  

 Намаляване на неравноценността на данните – 

оценка и разделяне на методите на равноценни 

и неравноценни и сравнение само по равноцен-

ните части.  

 Интерпретиране на неравноценността като важ-

на информация за културни различия.  

 Игнориране на неравноценността - убеждение в 

инвариантността на методиките за изучаемите 

култури без доказателства. 

 

ЛИНГВИСТИЧНА РАВНОЦЕННОСТ НА ДАННИТЕ. 
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Проблем е избора на езика на изследването. За сравнение 

на отговорите на методиката от различни етноси трябва 

да има съответно и различни варианти на методиката, на 

различни езици. Прилага се процедурата „обратен пре-

вод‖ – превод от единия език на другия и обратното до 

получаването на идентични варианти. „Абсолютна екви-

валентност‖ е невъзможна и това трябва да се отчита. [24] 

Съществени проблеми могат да възникнат и на ета-

па на операционализация на термините, тъй като в един и 

същ термин, представителите на различни етноси могат да 

влагат различно значение в следствие от културните раз-

личия. 

 

ОБЯСНЕНИЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ. 

Понятията „обяснение‖ и „да обясня‖ се използват в два 

съвършено различни смисъла (А.Каплан). 

Семантично обяснение – обясняваме смисъла на 

събития и постъпки на другите хора; например, за обяс-

нение на неизвестна дума се дава парафраза, превод или 

дума със сходно значение, уточнения, аналогии, указания 

за предисторията и смисловия контекст. Става превод на 

езика на другия, от позициите на предполагаемия опит, 

осведоменост, нормативни представи и т.н. Такова обяс-

нение е акт на комуникация, насочен към конкретна ауди-

тория и имащ прагматична цел – разбиране, открит и до-

говорен характер.  

Научно обяснение - ориентирано не към конкретен 

слушател, а към някакви обективни стандарти за логичес-

ки извод - процедура, позволяваща да се получи от ис-

тинни (!!!) съждения – предпоставки заключение, което е 

също истинно. В основата лежи общ закон. Критерий за 

успешност е възможността за разкриване на обща законо-

мерност. При това на съгласието между даващия обясне-

ние и слушателя се придава сравнително малко  значе-

ние.  

Разликата между семантичното и научно обяснение 

е между понятно и истинно изказване. Понятното  не е 

задължително да е истинно и обратното. 
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Интерпретации - обяснения, които съчетават качес-

твата на двата типа (научни и семантични) или в идеал-

ния 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 дейс-

твителност много описания са смесени с обяснения. 

 

ОБОБЩЕНИЯ. Обобщението (генерализирано зна-

ние) е цел на науката, до която може да се стигне по раз-

личен път. 

На схемата Ян Валсинер [8] представя механизма 

на такова обобщение. 

 

 
 

Идеята е, че много хора от двете култури са резул-

тат от влиянието на различни и много често смесени фак-

тори – културите са нехомогенни. Много рисково е гене-

рализирането на изводите върху всички представители на 

дадената социална група. 

Излишно широките обобщения са съмнителни. До-

пускането за хомогенност на извадките е некоректно, а и 
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сравненията разкриват същността на някои феномени, но 

маскират  други. [8] 

 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ИЛИ КОРЕЛАЦИОННА 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ. Данните, стоящи в основата на интер-

културните изследвания по същество са корелационни и 

заключенията от тях трябва да са в тази насока. Причин-

но-следствените заключения за връзка между културната 

принадлежност и дадена характеристика на психиката са 

неоправдани.  

Друг вид невярна интерпретация, която често се 

допуска е предположението за съществуването на специ-

фични причини за възникването на културни различия, 

даже ако тези причини никога не са били измервани в 

изследването. Това често се прави като се ползват поста-

новки от други изследвания – напр. по скалата колекти-

визъм-индивидуализъм. Приема се, че американците са 

индивидуалисти, а японците – колективисти без да се из-

мерват конкретните показатели на извадките. [24] 

 

ФАКТОРИТЕ, ОБЯСНЯВАЩИ КУЛТУРНИТЕ РАЗ-

ЛИЧИЯ СА НЕВЯРНО ИЗТЪЛКУВАНИ ИЛИ НЕРАЗПОЗ-

НАТИ. Много грешки възникват при идентифицирането на 

културните фактори, които организират психологическите 

явления.  

Влиянието на културните фактори на психологи-

ческите различия се основава на дефектна логика.  

Страните A и B имат различни социални ценности. 

Регистрирани са психологически различия между 

хората в страните A и B. 

Извод: психологическите различия са резултат от 

различия в социалните ценности. 

Пренебрегват се фактори от типа на богатство, об-

разователно ниво, политическа система. [90] 

 

КУЛТУРНИТЕ ФАКТОРИ СА АБСТРАКТНИ. Много 

от културните променливи са абстрактни и лишени от 

конкретно съдържание, което отразява особеностите на 
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определена социална система.  

Ефектът са засилва, когато факторът невярно се 

тълкува като дискретна променлива с изключителен, не-

подвижен характер.  

Определението за променлива е, че тя е фактор, 

който е качествен инвариант и само количествено се из-

меня. 

Културният фактор, който се свързва с други фак-

тори, влияе им в комплекс, изучава се в контекст и има 

конкретно качество. 

Пример за неспособността на абстрактните промен-

ливи да обхванат богатото културно съдържание е кон-

цепцията на Хофстеде за културните различия. 

Например измерението „Отношение към несигур-

ността‖ познава безбройни начини по които хората го пос-

тигат. Неувереността може да е икономическа, лична, со-

циална или интелектуална. Неувереността е винаги ежед-

невно контекстна. 

Също неопределено и неинформативно е измерени-

ето „Индивидуализъм- колективизъм‖. Колективните взаи-

модействия могат да бъдат демократични или тоталитарни 

и да характеризират коренно различни социални системи. 

Това може да е реално психично качество и лицемерно 

поведение и пр. Triandis идентифицира 60 признаци, по 

които може да се разминават колективистичните култури 

и че няма моно- култура – всички са смес от индивидуа-

лизъм и колективизъм. 

Човек не винаги или изобщо и индивидуалист; ин-

дивидуализмът се проявява в специфични ситуации. Хо-

рата от индивидуалистичните култури могат да проявят 

индивидуалистични качества в едни ситуации (например 

учене), но да имат колективистично поведение когато са в 

семейството си и с приятелите си. 

Същото важи и за „Властовата дистанция‖, по нача-

ло дефинирана като тавтология – приемане на властовите 

различия. [90] 

 

КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Сред 
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факторите, имащи огромно значение за изследването на 

културни феномени, културният контекст се признава за 

необходимо условие за адекватна интерпретация. 

Контекстът има смислообразуващ аспект, цялост-

ност, възникваща в резултат от взаимодействието на су-

бекта и обекта.  

Всеки феномен трябва да се разглежда като част от 

екологическата подсистема, а не като продукт или следст-

вие от това, което остава от контекста, след като от него 

изрежем това, което искаме да обясним (Гр. Бейтсън).  

Обекти и контексти възникват заедно като чест от 

единен процес на биосоциално и културно развитие.  

Контекстът е свързваща категория за явленията на 

макро- и микрониво, а признанието на неговата многос-

лойна структура е изключително важно за цялостната му 

интерпретация. 

Контекстът има особено методологическо значение 

за науките за културата, поради тесните му връзки с ре-

шенията не само на най-важните теоретични, но и емпи-

рико-изследователски задачи, тъй като неговата специ-

фика определя в много голяма степен избора на изследо-

вателска тема, теоретичната концепция, а също и методи-

те на изследване. [31] 

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ. Формулирането 

на препоръки е крайният резултат от интерпретацията на 

информацията. За целта е необходима да се разгледа ин-

формацията в перспектива - да се сравнят резултатите с 

очакваните; сила и слабости.  

Препоръките трябва да са насочени към общи стан-

дарти за продукти или услуги; към цели; към управление-

то и персонала.  

Препоръките трябва да визират подобряване на си-

туацията. [57] 

 

МЕЖДУКУЛТУРНА ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ИЗСЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ И РЕСПОНДЕНТА. Преодоляване на между-

културната дистанция, почти неизбежно възникваща в 
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хода на изследването между изследователя и респонден-

та. Тази дистанция често води до отказ от участие или до 

даване на отговори, които са социално желателни. 

Езикът на беседата трябва да е този, който всички 

владеят свободно. Само в редки случаи се прибягва до 

преводачи – посредници в диалога, което винаги се счита 

за нежелателно. 

Изследователите по принцип получават по-етно-

центристки отговори, съобразно собствения си етнос. Те 

като правило, имат собствени достатъчно изразени нагла-

си и неволно (а може и съзнателно) коригират отговорите 

на респондента в съответствие със собствените възгледи. 

Различията не са само в езика, но и в поведенчески сте-

реотипи, умения за общуване и т.н. и могат да са толкова 

големи, че напълно да изкривят резултатите. [2; 13] 

 

РОЛЯ НА ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ НА ИЗСЛЕДОВА-

ТЕЛЯ. Болшинството изследователи неизбежно интерпре-

тират получените данни през собствените културни филт-

ри - предубеждения и пристрастия и те в различна степен 

влияят на интерпретациията и това често става безсъзна-

телно и автоматически. [24] 
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7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВО-

ТО НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

7.1. СТАНДАРТИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНИ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ   
 

ПОДХОДИ. В множество публикации, сред които и: 

Standards For Multicultural Assessment (2 nd Ed.), 2003; 

Prediger, Dale J., Multicultural assessment standards: A com-

pilation  for counselors. // Measurement & Evaluation in Co-

unseling & Development, 07481756, Jul94, Vol. 27, Issue 

234,  се посочват различен брой стандарти – от 34 до 68. 

Най-често са групирани в 4 групи: 

 Селекция на инструментите: съдържание и цел 

 Селекция на инструментите: нормиране, валид-

ност, надеждност  

 Администриране на инструментите  

 Интерпретация и приложение на резултатите  

 

СЕЛЕКЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: СЪДЪРЖАНИЕ 

И ЦЕЛ. Трябва да се определи целта на тестирането и 

популацията (интеркултурност). Изборът на тест се прави 

от позициите на възможният достъп до информация. 

Да се определят възможните ограничения при тес-

тирането породени от възраст, расов, сексуален, етничес-

ки и културен фон или други особености.  

Тестът трябва да е разработен така, че да отразява 

измененията в мотивацията, скоростта на работа, езико-

вите средства и опита на изпълнителите. 

Трябва да се определи дали е необходим общ тест 

или различни тестове за изследване на специални групи. 

Използването на различни тестове за различни културни, 

етнически и расови групи може да доведе до неефективна 

информация за техните различия. 
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Трябва да се избират тестове, които поставят всич-

ки изследвани при равни условия. Тестовете трябва да са  

подходящи за особеностите и фона на всички изследвани. 

При разработването на тестовете трябва да се отст-

ранят думи, изрази, символи и съдържание, които дразнят 

и обиждат хората на расов, етнически, полов или друг 

признак, освен в случаите, когато това е необходимо за 

целите на изследването.  

При случаи на тестиране на хора с ниско ниво на 

грамотност – писмено и говоримо владеене на езика, лин-

гвистичното ниво на теста трябва да е минималното въз-

можно за действителна оценка на изследвания конструкт.  

Лингвистичните модификации в новите версии на 

теста, както и обясненията им трябва да присъстват в ръ-

ководството за потребителите.  

При тестиране, свързано с професия, занаят, спе-

циална сфера и пр., езикът на теста трябва да отговаря по 

трудност на съответния професионален сленг. 

Изводите за общото ниво на владеене на езика на 

тестираните трябва да се основава на батарея тестове, 

които измерват диапазон от езикови особености, а не на 

единствено лингвистично умение.  

При изследването на хора или групи – билингви, те 

трябва да бъдат проверени отначало за реален билингви-

зъм и изобщо за езикова грамотност. 

Ако се изследват хора с неспособност (инвалиди), 

трябва да се изберат процедури и материали, подходящи 

за тях, както и алтернативни методи.  

Културно компетентните изследователи разбират 

как полът, културата, расата и етническата принадлеж-

ност могат да засегнат формирането на индивидуалността, 

професионалните избори, особеностите на психичните 

реакции и поведение и съответните  уместни или неумест-

ни препоръки. 

Културно компетентните изследователи са обучени 

и са експерти в използването на инструментите за тести-

ране и знаят за техните културни ограничения, което им 

дава възможност да ги прилагат при разнообразни клиен-
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ти. 

Изследователите трябва да внимават при избора на 

тестове за културно разнообразна популация, за да из-

бегнат неуместно тестиране, което е извън границите на 

социализирани поведенчески или познавателни образци.  

Интерпретиращите материали за теста – индивиду-

ални случаи и примери не трябва да са ограничени само 

до илюстрации на традиционни социални роли. 

При избора на типа и съдържанието на айтемите на 

тестовете да се има предвид културния фон и предшест-

ващия опит на разнообразните етнически, културни, въз-

растови и полови групи представени в изследваната по-

пулация. 

 

СЕЛЕКЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: НОРМИРАНЕ, 

НАДЕЖНОСТ, ВАЛИДНОСТ. Да се установи дали съдър-

жанието на теста и груповите норми могат да служат за 

база за сравнение по съответните параметри на хора от 

различен расов, етнически или лингвистичен произход.  

Да се изберат тестове, които са безпристрастни 

(надеждни и валидни) за хора от различен расов, етни-

чески или лингвистичен произход.  

Трябва да се определи дали тестваните умения са 

функция на възраст, ниво на образование, език, културен 

фон и да се оценят резултатите от работата на различните 

подгрупи. Да се определи какви различия в резултатите 

може да са предизвикани от фактори, несвързани с оце-

няваните умения.  

Изследователите трябва да проверяват документи-

рано валидността, обективността, надеждността и психо-

метричните ограничения на инструментите, като избират 

най-подходящите във всяка ситуация, за съответните по-

пулации.  

Когато има общоприети теоретични или емпирични 

причини за очаквания, че коефициентите за надеждност 

ще се различават съществено за различните групи, изда-

телите трябва да предоставят данни за надеждността за 

всички групи. 
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Ако тестът е предложен за използване в различни 

възрастови или с различен образователен ценз групи, 

трябва да се дадат норми и данни за надеждността на 

всяка от тях. 

Ако тестът предвижда вариации в приложението, 

трябва да се дадат данни за надеждността при различните 

варианти. 

Ако се използват норми, те трябва да са валидни за 

ясно дефинирани популации. Те трябва да включват хора-

та или групите, подлежащи на сравнение. 

Когато отчетите за научно-изследователската рабо-

та са свързани с различия между групите, данните за на-

деждност, обективност и валидност трябва да се дадат и 

за изследването като цяло, и за отделните групи. Разли-

чията може да са в съдържанието на теста, вътрешната 

структура на отговорите, отношението на оценките към 

други променливи или процеси. Тези резултати трябва да 

се анализират и интерпретират. 

Когато се провеждат емпирични изследвания на 

различни подгрупи, те трябва да включват статистически 

показатели, изчислени отделно за всяка група.  

Когато се изследват лингвистично разнообразни 

хора и е вероятно резултатите да са повлияни от това, 

трябва да се съберат доказателства за валидността на 

теста във всяка група. 

Когато тестът е преведен от един език на друг, ме-

тодите, използвани за установяване на адекватността на 

превода трябва да бъдат описани и да се представят ем-

пирични и логически доказателства за надеждност и ва-

лидност на превода. 

Когато има много езикови версии на теста и те са 

предназначени за съпоставяне на резултатите, трябва да 

се дадат доказателства за сравнимост.  

При формулирането на изводи или препоръки от 

изследването, трябва да се посочи свързано с критерий 

свидетелство за валидност на теста за съответната въз-

растова или културна група. 

Тестът трябва да е стандартизиран и нормиран за 
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съответните популации. Ако се прилагат норми като осно-

вание за интерпретация на резултатите на хора с недоста-

тъци, регулярните норми се прилагат само ако целта е 

сравнение с общата популация.  

Когато е възможно, тестовете, използвани при хора 

с недостатъци трябва да се проверят експериментално в 

контролна група от същия тип. 

Изводите за различия в работата трябва да се пра-

вят на основата на достатъчно представителни наблюде-

ния. Трябва да се оцени степента, до която различията 

може да са предизвикани от несъществени особености на 

теста.  

 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ. Да се 

провери дали изследователската процедура е възможна за 

всички участници (документ) и дали не е необходима спе-

циално съгласие или друга договореност на страните. 

В отчетите трябва да се опишат всички проблеми и 

договорки, отклонения от предписаните процедури и пр. 

Тестирането трябва да се проведе така, че да може 

да се получи съпоставима и безпристрастна информация 

във всички фази на процеса. 

Процедурата и техниката на тестирането трябва да 

гарантира запазване на нивото на надеждност и валид-

ност на изводите при оценки, които са свързани с езикови 

различия. 

Когато тестът е препоръчван за използване от лин-

гвистично разнообразни лица, разработващите трябва да 

предоставят информация, необходима за приложение и 

интерпретация. 

Ако тестът се провежда на два и повече езика, ад-

министраторът трябва да ги владее и администрирането се 

прави на този език, който той владее най-добре. 

Когато се използва преводач, той трябва да владее 

специфичната терминология. 

Инструкцията на теста и обяснението на природата 

и целите на изследването трябва да се дадат на понятен 

език за изследвания. 
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Изследователят трябва да излъчва спокойствие, ем-

патия, безпристрастност и да има ясен вербален израз за 

всички изследвани. Тестирането може да представлява 

заплаха и да предизвика тревожност и фрустрация за ня-

кои изследвани. 

Трябва да се оценят необичайните обстоятелства, 

специфични за дадения тест – потенциални ефекти, поро-

дени от различията на изследовател и изследван в етни-

чески и културен план, отношения и ценности. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛ-

ТАТИТЕ.  При интерпретацията на значението на резулта-

тите да се отчитат съдържанието, данни от други изслед-

вания, нормите, контролните групи и ограничения. 

При интерпретацията трябва да се отчетат всички 

различия между сравняваните групи.  

Когато се прави обобщение и хора се класифици-

рат, категориите трябва да се избрани внимателно и опи-

сани точно.   

Да се избягва стигматизацията (налагане на соци-

ални етикети - асоциация с някакво качество, по правило, 

отрицателно).  

За хората с неспособности интерпретацията трябва 

да се направи според модификациите в процедурата на 

теста.  

Когато резултатите са под влияние на неотразени 

особености на изследваните (например, пол, възраст, ет-

нос, измама, неподготвеност), използването им е нева-

лидно и потенциално вредно.  

Груповите характеристики (пол, възраст, раса, ет-

нос, социоикономически статус, семейно положение) са 

критически фактор в интерпретацията на резултатите. 

Ако конкретните изследвани се отличават същест-

вено от нормативната популация по пол, етническа при-

надлежност, възраст, езикова компетентност или неспо-

собност, изследователят носи отговорност за описанието 

на тези различия и отчитането им при интерпретацията и 

изводите. 
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Когато тестовете или оценките са предназначени за 

използване в социален, образователен или политически 

план, изследователят носи отговорност за информирането 

на съответните институции и лица за качествата (възмож-

ности и ограничения) на теста. 

Ако резултатите засягат начина на  живот и полу-

чаване на образование на изследваните, тестът не трябва 

да се използва като единствен индикатор, а да се търси 

многопосочна информация. 

Ако се установят големи различия между групите, 

където е възможно, анализът трябва да се направи отдел-

но по групи, като самостоятелни пълноценни отчети. Ко-

гато различията са малки, трябва да се провери дали не 

са причинени от конструкцията на теста. 

При интерпретацията трябва точно да се опишат 

популациите и извадките, за да се определи точно сте-

пента на количествена и качествена представителност на 

изследването за различните групи. 

При интерпретацията трябва да се направи пълно 

описание на контекста на различията. Където такава кон-

текстна информация не е достъпна, това трябва да се 

подчертае. 

Културно компетентните изследователи имат зна-

ние за комуникационните си стилове и за своето социално 

въздействие над другите (малцинствата). 

Културно компетентните изследователи имат зна-

ние за потенциалните уклони в инструментите и използват 

процедури и интерпретират резултатите, като отчитат 

културните и лингвистични особености на изследваните.  

При интерпретацията се отчита социоикономичес-

кият и културен опит на изследваните, които са свързани 

с техните проблеми. 

Особено внимателно се прави интерпретация на 

резултатите от изследвания с ненормирани и нестандар-

тизирани инструменти.  

В отчета за резултатите от изследването трябва да 

се посочи всяка забележка или съмнение в надеждността 

и валидността на оценката. 
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7.2. СХЕМА ЗА РЕЦЕНЗИЯ 
 

МОДЕЛ НА МАЦУМОТО. Дейвид Мацумото разра-

ботва основно проблема за изискванията към качеството 

на кроскултурното изследване и схема за систематичното 

му рецензиране. [24] 

Следва схема на най-важните проблеми, която се 

използва при литературни обзори и рецензиране на текс-

тове. 

Целта на рецензията е самостоятелно да се оценят 

достойнствата на изследването по отношение на потенци-

алното им влияние на истината и знанието. 

 

ТЕОРИЯ И ХИПОТЕЗИ 

1. Има ли теорията смисъл за всички култури, обх-

ванати в изследването? Защо да или защо не? 

2. Равноценни ли са по своето значение хипотезите 

за всички участници в изследването?  

 

МЕТОДИ 

3. Подходящ ли е избраният вид изследване за ре-

шението на поставения въпрос?  

4. Дали субектите на изследването са адекватни 

представители на своята култура?  

5. Операционализирана ли е културата според на-

учните понятия? Ако да, то как е операционализирана? 

6. Равноценни ли са субектите на изследването за 

нуждите на сравнението – няма ли други особености или 

демографски затруднения?  

7. Равноценни ли са измерваните в изследването 

понятия за всички участващи в него култури?  

8. Имат ли използваните скали, субскали и айтеми 

еднакви характеристики за валидност и надеждност за 

всички култури, участващи в изследването? 

9. За всички ли субекти на изследването скали-

те/конструкциите са значимо контекстуализирани? 

10. С равноценни ли очаквания субектите на изс-

ледването започват или завършват процедурата на тести-
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рането? 

11. Установена ли е равноценността на процедури-

те на изследването от гледна точка на негативни дразни-

тели? 

12. Установена ли е от изследователите лингвис-

тична еквивалентност на методите и инструментариума 

чрез обратен превод?  

 

ДАННИ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 

13. Предоставят ли субектите на изследването дан-

ни на значимо ниво на измерване, които в същото време 

са равноценни за културите? 

14. Влияят ли на масива от данни културните набо-

ри от реакции? 

15. Разкриват ли изследователите културни набори 

от реакции и контролират ли ги при необходимост? 

16. При откриване на културни различия дават ли 

изследователите показател на величината на тези разли-

чия (статистически показател за ефективния обем)? 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИЗВОДИ 

17. Ограничени ли са интерпретациите и изводите 

от културни филтри и предубеждения на изследователя 

или теорията?  

18. Потвърдени ли са от интерпретацията култур-

ните медиатори във връзка с операционализацията на 

културата в изследването?  

19. Правят ли изследователите неоправдани при-

чинно-следствени интерпретации на връзките между кул-

турата и избраните променливи? 

20. Правят ли изследователите качествена оценка 

на основата на резултатите от изследванията? 

21. В достатъчна ли степен интерпретацията се ре-

гулира от осведомеността за несъзнателните културни 

процеси, които биха могли да оказват влияние на изслед-

ването или на теорията? 

22. Има ли достатъчно методологически съмнения 

за изключване на някои значими изводи, направени на 
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основата на данни от изследването? 

23. Какъв принос прави изследването в нашите 

знания за културните влияния върху интересуващата ни 

променлива?  

 

ДРУГИ ВЪПРОСИ 

24. Как биха влияли на резултатите от изследвани-

ята изменения в който и да е методологически аспект 

(например, културна или демографска основа, методи за 

измерване на основните променливи)?  

25. Могат ли резултатите от изследването да се из-

ползват от когото и да било за укрепване на стереотипите 

на представителите на култури, участващи в изследване-

то?  

26. Могат ли резултатите от изследването да се из-

ползват от когото и да било за укрепване на предразсъ-

дъците за представителите на култури, участващи в изс-

ледването или за тяхната дискриминация? 
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8. МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ИНТЕРКУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

8.1. НАУЧЕН МЕТОД  
 

СЪЩНОСТ НА НАУЧНИЯ МЕТОД. Той е инстру-

мент, който се използва за да се съберат данни или сви-

детелства (доказателства)  

Научният метод включва четири последователни 

фази - Анализ, Хипотеза, Синтез и Валидация, които при-

ложени към задачата многократно и рекурсивно достигат 

целите й. 

Цел на фазата Анализ е да се получи пълно разби-

ране на компонентите от проблемната област и това да 

доведе до формулировка на единствени определени и ра-

зумни цел и задачи. 

Цел на фазата Хипотеза е да предложи решение на 

целите и задачите и фактори и методи за проверка на ва-

лидността на това решение. 

Цел на фазата Синтез е събирането на данни и ар-

гументи за проверката на хипотезите и предположенията. 

Цел на фазата Валидация е проверка ва валидност-

та на решението. 

 

ФАЗИ НА НАУЧНИЯ МЕТОД. Тук бихме направили 

една съпоставка, като и в двата случаи фазите са шест. 

При традиционния подход се следва следната 

схема: наблюдение и експеримент; индуктивно обобще-

ние; формулиране на хипотеза; проверка на хипотезата; 

доказателство или опровержение на хипотезата и дости-

гане до знание.  

При постозитивисткия подход на Карл Попър се 

минава през: формулиране на проблем; предложено ре-

шение (нова теория); извеждане на тестируеми съждения; 



 
  159 
 
 
 
 

тест: опит за опровержение; избор между конкуриращи се 

теории; знание. 

 

8.2. КАЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТО-

ДИ 
 

 
КОЛИЧЕСТВЕНИ 

МЕТОДИ 

КАЧЕСТВЕНИ МЕТО-

ДИ 

Предназначение 
макро- изслед-

ване 
микро- изследване 

Цел на приложе-

нието 

да дадат обяс-

нение на при-

чините на изу-

чаваното явле-

ние 

да разберат изуча-

ваното явление 

(случай, процес) 

Изследователски 

задачи 

да измерят па-

раметрите на 

явлението; да 

установят вза-

имовръзки 

между отделни-

те параметри 

да установят общата 

картина на явление-

то; да концептуали-

зират явлението, да 

го интерпретират 

Позиция на изс-

ледователя 

„страничен 

наблюдател‖ 

 „съчувстващ участ-

ник‖ 

В центъра на 

вниманието на 

изследователя е 

социални 

структури и 

институции; 

обективни фак-

тори; общи со-

циални процеси 

индивида; субектив-

ни фактори; особе-

ни, частни процеси 

Концепция (по-

нятия) 

Формулира се 

от теория и се 

превежда на 

езика на опе-

рации с данни 

Концепцията е ре-

зултат от последова-

телно обобщение на 

терминологични 

„гнезда‖ (таксони), 

живия език, теми, 

понятия 
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КОЛИЧЕСТВЕНИ 

МЕТОДИ 

КАЧЕСТВЕНИ МЕТО-

ДИ 

Теория 

Хипотетико-

дедуктивна, кау-

зална 

Могат да бъдат и ка-

узални и интерпрета-

тивни, преимущест-

вено индуктивни 

Изследова-

телски хипо-

тези  

Формулират се 

преди началото на 

сбора на данните 

Значенията на фак-

тите и явленията се 

осмисля след пота-

пянето на изследова-

теля в анализа 

Изследова-

телски инст-

рументи 

разработват се 

преди полевия 

етап; формализи-

рани; еднакви за 

всички 

определят се и преди 

полевия етап, и в 

неговия ход; нефор-

мализирани; отразя-

ват индивидуалния 

изследователски 

опит 

Изследова-

телски про-

цедури 

стандартизирани, 

предполагат дуб-

лиране 

нестандартизирани, 

дублират се рядко 

Измерителни 

инструменти 

Инструментите се 

разработват, про-

веряват (пилотаж), 

обикновено се 

формализират  

Инструментите се 

формират в резултат 

от полево изследва-

не, често са специ-

фични, отразяват 

индивидуален изсле-

дователски подход 

Единици на 

анализа 

факти, събития, 

изказвания, актове 

на поведение 

субективни значения 

на фактите за инди-

вида 

Логика на 

анализа 

дедуктивна: от 

абстракции към 

факти чрез опера-

ционализация на 

понятия 

индуктивна: от факти 

към концепция 

 



 
  161 
 
 
 
 

 

 
КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕ-

ТОДИ 

КАЧЕСТВЕНИ МЕТО-

ДИ 

Основни 

способи на 

анализ 

 класификация; ста-

тистически методи; 

систематизация 

Отделяне на теми 

или обобщение на 

идеи от събраните 

факти, организация-

та на данните цели 

получаването на ця-

лостна картина 

Данните от 

изследване-

то се предс-

тавят във 

вида 

Статистически разп-

ределения, показа-

тели по скали, из-

мерване на връзки, 

индекси 

Изказвания, фраг-

менти от документи, 

наблюдения, транск-

рипти (текст, отразя-

ващ всички отсенки 

на речта) 

Валидността 

(надежд-

ността) се 

доказва 

чрез 

повторение на уста-

новените връзки 

описание  на случаи 

и изказване на мне-

ния 

Стил на из-

следване 
„твърд, хладен‖ „мек, топъл‖ 

 

По схемите на Л. Нюман [32] С.И.Григориев и 

Ю.Е.Растов [10] 

 

8.3. КЛАСИФИКАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛС-
КИ МЕТОДИ 

 

Alavi и Carlson (1992), Pervan (1994) правят йерар-

хическа таксономия с три нива и 18 категории. Galliers 

(1991) описва 14. 
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Позитивистки  Интерпретативистки   

Лабораторни екс-

перименти 

 Субективни/Аргументативни     

Полеви експери-

менти 

 Обзори    

Обзори    Изследване-Действие    

Изследване на 

единични случаи 

 Изследване на единични случаи    

Доказателство на 

теореми 

 Дескриптивни/Интерпретивни  

Прогнозиране  Изследване на бъдещето   

Моделиране  Роли/Игри  

 

Лабораторни експерименти - идентифицират точни 

отношения между малко променливи, изучени интензивно 

чрез разработена лабораторна ситуация, чрез количест-

вени аналитични методи, с цел създаване на генерализи-

рани изводи, приложими към реални ситуации. Ключова 

слабост – опростената експериментална ситуация и изо-

лация на множество реални променливи. 

Полеви експерименти - разширяват лабораторните 

експерименти в реални ситуации; по-голям реализъм, по-

малка изкуственост. Трудно се определят обектите и труд-

но се постига достатъчен контрол. 

Обзори (Surveys) - получаване на данни за ситуа-

ции или представи чрез анкети или интервю. Количестве-

ни аналитични методи за да се направят изводи за същес-

твуващите отношения. Може да се изследват много про-

менливи и данните да се съберат от реална среда. Ключо-

ва слабост – много трудно е да се разберат причинните 

връзки между измерваните явления. Има и множество 

специфични уклони. 

Моделиране – използва се в ситуации, където е 

трудно да се подходи (аналитично). Трудно е да се осигу-

ри достатъчно реализъм. 

Прогнозните изследвания са свързани със статисти-

чески анализи: регресионен и на времеви редове, за да се 

предскажат бъдещи събития. Резултат е не знание за бъ-
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дещето, а сценарии на възможното. 

Субективни/Аргументативни изследвания (херме-

невтика и феноменология) изискват заемането на твор-

ческа или спекулативна позиция, а не тази на наблюда-

тел. Строят се нови теории и впоследствие се проверяват. 

Силно неструктурирана и субективна форма. 

 

 

8.4. ПРОБЛЕМИ НА МЕТОДИТЕ В ИНТЕРКУЛ-
ТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ. Евроцентристките и универ-

сални парадигми доминират над изследването на расови и 

етнически групи. Основни предположения: 

Белият американец от средната класа (типично 

мъж) е стандарт, с който трябва да се сравняват другите 

групи. 

Инструментите, прилагани за оценка на различията 

са универсално приложими и са възможни само минимал-

ни проблеми с културно разнообразните групи. 

Дори и да признаваме, че има източници на потен-

циални различия, от рода на социална класа, образова-

ние, пол, културна ориентация, професия, владеене на 

езика и пр., те са фактори (културни, екологически и си-

туативни), от които може да се абстрахираме. 

 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВАЛИДНОСТТА. Сборът на данни 

и анализа в качественото изследване е продължителен 

поток от дейности - паралелни действия: редукция на 

данни, демонстрация на данни, формулиране на заключе-

ния и доказателства.  

Дейностите по увеличаване на валидността на изс-

ледването са част от тези действия.  

Повторната и циклична природа на изследователс-

кия процес предоставя на изследователя няколко различ-

ни представи за едно и също явление. Тези представи се 

използват в процедура, наречена „триангулация‖ (Lincoln 
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& Guba, 1985) - данните от различни източници и методи 

се сравняват, за да се увеличи вероятността и точността 

на  резултатите.  

Стратегиите за увеличение на валидността често 

включват [77]: 

 Обратна връзка с изследваните за интервю, 

анализ и заключения.  

 Привличат се съ-изследователи.  

 Проверка на данните за представителност, 

 Преднамерено търсене на особени примери или 

случаи, 

 Проверки на ефектите от изследователя и укло-

ните и предразсъдъците му. 

 

КУЛТУРНА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ. Основен проблем 

е културната еквивалентност на инструментите, прилага-

ни в интеркултурните изследвания. Lonner (1981) описва 

четири типа еквивалентност:  

 функционална еквивалентност,  

 концептуална еквивалентност,  

 лингвистична еквивалентност,   

 психометрична еквивалентност (степен, до коя-

то тестовете измерват едни и същи неща на ед-

ни и същи нива в различните културни групи). 

Втори проблем е дали има нужда от инструменти с 

определени спецификации, за да отговорят на потребнос-

тите на специфичните етнически групи.  

Трети проблем е свързан с нагласите на хората от 

различните групи да изберат отговори в средата или в 

краищата на скалите за отговори, които са свойствени за 

различните култури (Padilla, Lindholm, 1995) 

 

8.5. ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОД 
 

С = стандартен метод за този обект  

В = възможен метод, но изисква допълнителна ин-

терпретация на резултата 
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 ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
Дейст-

вия 

Описа-

ния на 

дейст-

вия 

Лични мнения 

(повърхност-

ни) 

Лични мне-

ния (задъл-

бочени) 

Култур-

но 

знание 

Експерт-

но зна-

ние 

Самостоятелно 

наблюдение 
С      

Участващо 

наблюдение 
(етнография) 

С С С  С С 

Дълбинно 
интервю 

 С С С С С 

Въпросник, 
анкета 

 С С  С  

етнонаука     С С 

Феноменология  С     

Етнометодоло-
гия 

 С   С С 

Интервю за 
критичен инци-

дент 

 С С С С  

Фокус-група   С  С X 

Контент-анализ     С  

Наративен 
анализ 

 В   С  

 
 ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Лични 

отноше-

ния 

Интрапсихич-

ни "черти" 

Самоиден-

тичност 

Опит, проя-

вяващ се в 

съзнанието 

Скрити 

социални 

патерни 

Самостоятелно 

наблюдение 
    С 

Участващо 

наблюдение 

(етнография) 

    С 

Дълбинно 

интервю 
С В С   

Феноменология    С  

Етнометодоло-

гия 
    С 

Интервю за 
критичен инци-

дент 

В     

Психологически 

тест 
 С С   

Контент-анализ  В В  В 

Наративен 

анализ 
  С  В 

Обоснована 

теория 
    С 
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8.6. КВАЛИТАТИВНИ (КАЧЕСТВЕНИ) МЕТО-

ДИ  
 

КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕД-

ВАНИЯ. Основният интерес на качествените методи е на-

сочен към това как хората осмислят средата си чрез сим-

воли, ритуали, социални роли и структури, към това как 

структурират и придават смисъл на всекидневния си свят, 

как във взаимодействията си смислово конструират и пре-

живяват социалния свят - форми, които повечето (но, раз-

бира се, не всички) статистически методи редуцират, до-

колкото изолират индивидите и ги описват статистически 

(постигайки математическа прецизност, която при опре-

делени предпоставки позволява прогнозиране на тенден-

ции), а не символно.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ЕМПИРИЧНИ 

МЕТОДИ. Приложението на качествени методи е приори-

тетно, ако трябва да се изучи своеобразието на отделен 

обект, нови явления или процеси. 

В момента се прилагат над 40 качествени методи.  

Ако интерес представлява уникалността на обекта 

и изясняване на скритите механизми на неговото функци-

ониране, се прилага методът кейс-стади. Резултатите от 

изследването са изключително практически и имат харак-

тер на съвети или препоръки към дадената общност. 

Ако цел на изследването е ново знание за култура-

та на дадената общност, прави се детайлно описание на 

поведението и езика - етнографско изследване. 

Ако цел на изследването е изясняване на субектив-

ната страна на историческо събитие и неговите послед-

ствия за участници или очевидци – „устна история‖. 

Ако цел на изследването е ретроспекция на соци-

алните процеси и механизми на предаване на културния 

капитал между поколенията – „история на семейството‖. 

Ако интерес представлява индивидуалния живот и 

отражението в него на социокултурните норми – „история 

на живота‖. [32] 
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НОМЕНКЛАТУРА. Качествени (феноменологични) 

подходи - етнография (аналитични описания или реконст-

рукции на култури), участващо наблюдение (участие на 

изследователя в изучаваните явления), интервю (субек-

тивните перспективи на участниците), анализ на артефак-

ти (писмени отчети, архивна информация), история и би-

ография (устни и писмени лични истории), и анализ на 

единични случаи. 

Наблюдение - пряко и участващо, наративно.  

Интервю - полустандартизирано и свободно; дъл-

бочинно и наративно; интервю с ключов осведомител;  

интервю с фокус-група, в социални мрежи. 

Дискретно (нереактивно) изследване.  

Етнографски методи (структурирано наблюдение и 

"плътно описание"; метод на обоснована теория; етноме-

тодологическо наблюдение и етнометодологически експе-

римент).  

Биографични методи (наративно биографично ин-

тервю и устна история).  

Обзор на документални текстови масиви.  

Фокус-групи и социодрама.[42] 
 

КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ДАННИ. Под ка-

чествени данни се разбират данни, които се изразяват по 

нечислов начин. Техни носители са рисунки, фотографии, 

видеоматериали, различни символи и знаци, вещи, пред-

мети и пр. Но най-често във вид на вербална информация 

- текст или реч. 

Съдържанието на качествените данни носи смисъл, 

непосредствено характеризиращ самия им носител, докато 

количествените данни показват мащаба, обема, интензив-

ността на характеристиките на изучаваното явление.  

Качествените данни разкриват значението на соци-

алното явление, количествените показват доколко често 

то се случва или доколко интензивно е представено в ре-

алността.  

Качествените данни обозначават предмета на изс-

ледване, количествените показват доколко силно той е 
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проявен в обекта.  

Качествените данни в по-голяма степен са ориен-

тирани към създаване на съждения за явлението, коли-

чествените - за оценка на значимостта на това съждение.  

Тези различия в природата на данните водят до то-

ва, че качествените изследвания се свързват повече с 

етапа на генериране на теория, а количествените - с ней-

ната верификация. [4] 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ. Количествената (пози-

тивистска) методология признава за научни,  достоверни 

и доказателствени само количествените методи. Приложе-

нието на качествени методи в рамките на количествен 

подход се допуска, но в качеството на вспомагателни, 

като данните от тях се считат за предварителни, недосто-

верни. [4] 

Количествените методи се считат за формализира-

ни и масови, насочени към фиксация на строго определен 

набор от анализируеми променливи и количественото им 

измерване, последвано от статистическа обработка. Ха-

рактерна тяхна особеност е, че инструментариумът е раз-

работен предварително и промяната е невъзможна. [4] 

 

КВАЛИТАТИВНИ (КАЧЕСТВЕНИ) МЕТОДИ. Качестве-

ните методи са неформализирани, ориентирани не към 

сбор на масови данни, а към задълбочено разбиране на 

изследваните явления. Липсата на формализация прави 

невъзможен масовият обхват на обекти, в резултат едини-

ците на анали са сведени до минимум. Отказът от ширина 

се компенсира с „дълбочина‖ на анализа – детайлно изу-

чаване на явлението в неговата цялостност и непосредст-

вена взаимовръзка с други явления.  [4] 

 

ВИДОВЕ КВАЛИТАТИВНИ МЕТОДИ И ИЗСЛЕДО-

ВАТЕЛСКИ ЖАНРОВЕ. В специализираните източници се 

описват много видове методи за квалитативни изследва-

ния. Няма единна класификация. Все пак, най-често мето-

дите се делят на: 
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1. Интерпретативни методи – предметът на ана-

лиза се изследва в неговия естествен вид и среда.  

 Обективна херменевтика.  

 Конверсационен анализ.   

 Етнографско изследване. 

 Кейс стъди. 

 Създаване на минитеория (обоснована теория).  

2. Реконструктивни методи 

 Наративно интервю (повествование).  

 Лайтмотивно интервю.  

 Включено наблюдение (наблюдаващо участие)  

 Биографични родови изследвания 

 Групова дискусия – „мозъчна атака‖, „синекти-

ка‖ и др.  

 Беседа. 

 Игрови методи – моделиране на ситуации.  

3. Експериментални методи 

 Социален експеримент – провокиране на соци-

ални действия по авторски сценарий („драмати-

ческа социология‖).  
 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ФУНКЦИИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ 

МЕТОДИ. Качествените методи изпълняват важни познава-

телни функции, които не могат да се реализират от коли-

чествените методи.  

 Връзка със социалните проблеми.  

 Компенсиране на слабостите на теорията.  

 Формиране на цялостен образ на обекта или 

проблема.   

 Установяване на значими социални факти.  

 Динамизация на изследователския процес.  

 Изследване на обекти, които отчасти или изцяло 

не подлежат на количествено описание.  

 Преодоляване на смисловия разпад и логически-

те спекулации поради „разстоянието‖ между из-

мерваните променливи.  

 Преодоляване на митологизираните представи в 

началния етап на изследването. 
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 Взаимодействие с алтернативни концепции. [4] 
 

 

8.6.1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБОСНОВАНА ТЕОРИЯ  
 

СЪЩНОСТ. В качественото изследване вниманието 

се насочва към индивидуалността на всеки отделен слу-

чай. Стремежът е да се разбере и обясни сам за себе си. 

Тук не се изхожда от предварително определена хипоте-

за, а стремежът е да се разработи теория за всеки отделен 

случай и за конкретни условия. Този тип обоснована 

(мини) теория (grounded theory) за пръв път се описва 

от A. Strauss  и B. Glaser (1957). В тяхното разбиране, то-

ва е теория, основана на конкретни данни – с ограничено 

поле и валидност. 

На основата на теорията се търсят други случаи, 

които служат за критична проверка – формира се „теоре-

тична извадка‖. В подходите на Щраус и Глейзър има раз-

личия - принципите са на сходство с първия случай (ми-

нимално сравнение) или явно отличие (максимален конт-

раст).  

Теоретичното знание постепенно кристализира от 

задълбоченото познание на отделните случаи.  Теорията 

се развива. [1] 

Широко се използват компютърни програми за ана-

лиз на данни, например NVivo. 

 

ОСОБЕНОСТИ. Нова теория се създава чрез задъл-

бочен системен анализ на множество данни – от полеви 

наблюдения, интервю и обзорна писмени материали.  

Теорията се създава по време на процеса, а не 

преди него. 

Индуктивен подход – данни; след това теория като 

резултат от тях. Възхождане към теорията на основата на 

жизнени ситуации. Интеракционно построение на теория в 

процеса на сбор и анализ на емпирични данни.  

Акцент на развитието на теорията, родена от ана-

лиза на данните.  
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Фокус върху обяснението на елементите на опита и 

развитие на теорията от това. 

Контекстът и социалната структура се приемат за 

основни елементи на данните и формиращи теорията. 

Интензивно изучаване на отделни случаи в качест-

вото на доказателства, че някаква закономерност има общ 

характер и се разпространява в цялата съвкупност. 

На основата на теорията се търсят други случаи, 

които служат за критична проверка – формира се „теоре-

тична извадка‖. Принципите са два: на сходство с първия 

случай (минимално сравнение) или явно отличие (макси-

мален контраст).  

Теоретичното знание постепенно кристализира от 

задълбоченото познание на отделните случаи.  Теорията 

се развива.  

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. Материалите, 

които ще се анализират трябва да бъдат кодирани и да се 

построят аналитични диаграми. 

Видове кодиране:  

 открито кодиране;  

 осово кодиране - качествено насищане на кате-

гории и количествена представеност; 

 извадково кодиране - процедура за създаване и 

верификация на хипотези за каузални връзки.  

 

ФОРМИРАНЕ НА ТЕОРИЯ. Видове теоретизиране: 

 построяване на „нова локална теория‖,  

 потвърждаване на „традиционна теория‖.   

Създаването на адекватна обоснована теория изис-

ква: 

1. Изучаване на всички достъпни източници на ин-

формация по проблема. 

2. Използване на сравнителния метод като способ 

за построяване на теория. Особено важно е „сравнението 

от противното‖ – търсене на факти и ситуации, които про-

тиворечат (или теоретически биха могли да противоречат) 

на вече намерените закономерности. 
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3. Основаната на факти теория предполага анализ 

на цялата съвкупност от данни, получени в хода на изс-

ледването. Нейната окончателна формулировка се илюст-

рира само от отделни, най-характерни примери. 

4. Концепции и теории, опиращи се на по-широк 

кръг от данни, могат впоследствие да уточнят пър-

воначалната теория, а и да я опровергаят. 

 

8.6.2. ИНТЕРВЮ   

 

8.6.2.1. ИНТЕРВЮ ВЪВ ФОКУС-ГРУПИ 

 

ФОКУС-ГРУПАТА КАТО ФОКУСИРАНО ИНТЕР-

ВЮ. Изследванията на фокус групи (Focus group) са по-

пулярна форма на качествено, квалитативно изследване. 

Те може да са самостоятелни и също така да включват и 

други, количествени методи. Най-често се прилага интер-

вюто.  

Представлява техника на групово интервюиране, 

което обобщава мненията, изразени от участниците инди-

видуално и заедно (Kitzinger 1995). Има за цел събиране-

то на мнения и оценки по повод на конкретна ситуация 

или явление и нейните последствия или причини – конк-

ретен проблем.  

Възниква през 20-те години на ХХ век при марке-

тинговите изследвания. По-късно навлиза в социологията 

и в ред други науки. Терминът е въведен през 1956 г. от 

Р.Мертън и неговите сътрудници.  

Мертън посочва 4 особености на това интервю.  

Интервюираните трябва да са били участници в някаква 

определена ситуация (гледан филм, ТВ или радиопреда-

ване, четена статия, участници в събитие и пр.). Те се на-

ричат „фокус-група”. 

 Хипотетично важните елементи, характера, про-

цесите и общата структура на ситуацията трябва 

да са анализирани предварително от изследова-

теля (съдържателен и ситуационен анализ).  
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 На основата на този анализ се разработва ръко-

водство за провеждане на интервюто, очертава-

що областите на изследване и хипотезите. 

 Интервюто се фокусира върху субективните пре-

живявания на лицата в ситуацията. Освен отго-

вор на хипотезите, се анализират и непредвиде-

ните реакции, които са начало на нови хипоте-

зи. [5] 

 

ФОКУС-ГРУПА. Фокус-групата обикновено се със-

тои от няколко човека, избрани по социоикономически, 

демографски или други важни за целите на изследването 

параметри. Тя може да се разглежда като дискусионна 

група за обсъждане на дадена тема или като група, с коя-

то се провежда интервю. 

Определения за фокус-група: 

 Организирано обсъждане с отбрана група хора, 

за да се получи информация за техните възгле-

ди по изследваните теми. 

 Цел на фокус-групата е да се получат няколко 

мнения по темата. 

 Група хора, избрани и събрани от изследовате-

лите, за да се обсъди и коментира от личен 

опит, тема, която е предмет на изследване. (Po-

well 1996: 499)  

 Форма на групово интервю. 

 Взаимодействие в група, основано на теми, кои-

то се поставят от изследователя. (Morgan 1997) 

 Merton и Kendall’s (1946) – участниците имат 

определен опит или мнение по темата. [57] 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Методът е свързан със следните 

термини. 

Групово – анализират се не просто мнения на отдел-

ни индивиди, а груповото, на  взаимодействащи  си хора, 

обединени от общи интереси, идеи. 

Дълбочинно – опит за получаване на много по-

широка информация. 
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Фокусирано - съзнателно ограничение на кръга от 

обсъждани въпроси, приоритет на максимално задълбоче-

ното разглеждане на малък спектър проблеми – не повече 

от 10.  

Интервю – наличие на човек, който задава въпроси 

на групата (модератор). 

Дискусия – по-сложна форма на разговор от въпрос-

но-отговорната. 

Субективна информация – цел е максимално пълния 

спектър на субективни мнения, оценки, възгледи. Основ-

ният въпрос е „как, защо и по какъв начин?‖, а не „кол-

ко?‖ [5; 9] 

 

ФОКУС-ГРУПИТЕ В ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗС-

ЛЕДВАНИЯ. Фокус-групите са особено полезен инстру-

мент за отразяване на мненията на културно и лингвис-

тично разнообразни популации.  

Успехът на фокус-групата зависи от културната 

компетентност на изследователския екип. 

Фокус групата дава възможност да се видят вътрег-

руповите нюанси, тъй като културните обобщения никога 

не са верни за всички хора.  

Този метод е особено полезен при преобладаваща 

устна култура (Strickland 1999, Berthelette 2001), за да се 

получи достъп до групи или хора с ниско ниво на грамот-

ност и / или език, които не може да се изследват пълно-

ценно с традиционните инструменти. [57] 

Роля на фокус-групата [57]:  

 В предварителния или в основния стадий на из-

следването, 

 за оценка и развитие на специфична програма 

за действия, 

 за оценка на въздействието на програмата, 

 като основен и допълнителен метод, 

 За генериране и проверка на хипотези, 

 За развитие на въпроси или понятия в анкетни 

карти и ръководства за интервю  
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РАЗМЕР И СЪСТАВ НА ФОКУС-ГРУПАТА. Бол-

шинството автори поддържат мнението за минимум три-

четири фокус-групи с всеки тип участници. При 1-2 групи 

има висока степен на неувереност относно това, дали по-

явилите се за обсъждане теми не са по-скоро особеност на 

индивидуалните участници. 

Тя трябва да е на брой от 2 до 12 (условно) човека, 

оптимално 5-10. [57] Най-често съставът е 5-6, като отчи-

та спектъра от хипотетично възможни различни мнения.  

Хората трябва да са близки по социоикономически 

статус, жизнен опит, степен на компетентност, потреби-

телски възможности, възраст и семеен статус, културни 

индикации. Желателно е да са смесени по пол и с различ-

ни гледни точки по обсъждания въпрос. 

При деца на възраст от 6 до 12 г. разликата в годи-

ните не трябва да превишава 1 год.; 13-20 г. -  2 год.; 20-

25 г. е възраст, в която по-важни са социалните характе-

ристики; групи на възрастни: 25-40 г., 40-60 г., пенсио-

нери.  [5] 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФОКУС-ГРУПАТА. Във фокус-

групите не се включват: 

 лица, запознати с процедурата на провеждане 

на фокус-група;  

 лица, познати с другите и с модератора;  

 лица, професионално запознати с предмета на 

обсъждане;  

 професионални изследователи.  

 

ПРАКТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА.  

Свързана е с решаването на някои проблеми. 

  

ВРЕМЕТРАЕНЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ. Дис-

кусията трае до 1,5-2 часа, в изключителни случаи до 6-8 

часа. Необходимо е удобство за взаимно наблюдение и 

изслушване, кръгла маса, равнопоставени места. При во-

денето на дискусията се стимулира максимално свободата 

на мненията.   
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Мястото за срещи трябва да е неутрално и социал-

но приемливо за участниците, за да се избегнат отрица-

телни асоциации. [57] 

Изследване с няколко групи или с една в няколко 

сесии. Една сесия трае до 2 часа. 

Групата трябва да е хетерогенна, но не и прекале-

но – тогава може да се получат непреодолими препятст-

вия за диалога. Ако е хомогенна – получават се еднооб-

разни мнения. [57] 

 

РОЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФОКУС-ГРУПАТА. 

Почти винаги са унифицирани и често едни и същи лица 

играят две и повече роли. 

Конструктивни роли: лидери на мнения, съюзници 

на модератора, сдържани участници, срамежливи.  

Деструктивни роли: конкурент на модератора; до-

минатор; мисионер (активно се придържа към някаква 

идеология); антагонист (критическа позиция по всеки 

въпрос); емоционално неприемащ; уточнител; веселяк; 

шушукащ (отвличащ другите с шепот); конформист; паси-

вен участник. [5] 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.  

Гарантирайте, че участниците знаят за целите на 

групата и предназначението на информацията.  

Обсъдете проблемите, свързани с конфиденциал-

ността и доверието.[57] 

Важна особеност на метода фокус-група от другите 

методи за интервюиране е, че групата е единица за ана-

лиз на данните, а не хората в нея (Clarke 1999).  

Трябва да се отчита, че в интеркултурните изслед-

вания някои въпроси не могат да се преведат добре и ек-

вивалентно на различните езици. [57] 

Индивидуалното взаимодействие в пределите на 

групата не трябва да се превърне в  център на анализа 

(Kitzinger 1995). [57] 

 

ПРИНЦИПИ И ГРЕШКИ ПРИ ФОКУСИРОВКАТА. 
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Основният принцип при фокусировката на интервюто е то 

да се фокусира върху проблема, а не върху източника на 

информация (тенденция да се оценява източника, а не ин-

формацията) или върху фактите (опасност от акцент вър-

ху детайлите). 

Фокусировката върху проблема има две страни: 

1. Фокусировка върху емоционалните реакции на 

респондента. Тази фокусировка е двустепенна: отначало 

се подават елементи-стимули на ситуацията (напр. пов-

торно гледане на филма или припомняне), значими (или 

хипотетично значими) за респондента, а след това фокус-

интервюто се насочва към изучаването на неговите пре-

живявания. 

2. Фокусировка върху когнитивните структури – 

знание, ценностни и оценъчни оттенъци, опит; определя-

не на зоната на компетентност и фокусиране върху нея.  

 

РОЛЯ НА МОДЕРАТОРА. Ролята му е много важна. 

Той организира срещата и прави ясно обяснение на цели-

те на групата. Подпомага гарантираното индивидуално из-

разяване на всички. Облекчава взаимодействията между 

участниците. Организира дебата и връщането към нере-

шените въпроси. Предизвиква разнообразни отговори. За-

държа вниманието върху темата.  

За целта от него се иска комуникабелност и да е 

добър слушател, неповърхностен и приспособяем. Да не 

се изразяват силно одобрения или неодобрения. Да не се 

дават лични мнения, за да несе влияе на участниците. 

[57] 

Най-добре е водещите интервюто да са поне двама 

и да са от различни култури – етнически подобни на учас-

тниците. [57] 

 

КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ МОДЕРАТОР. Той е „ка-

питан на кораб‖ и „диригент на оркестър‖. 

Способност да не губи нишката на обсъжданията, 

да съотнася хода на дискусията с целта на изследването.  

Способност да въодушевява участниците (активно 
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слушане): внимание, разбиране, адекватно реагиране, съ-

преживяване, емпатия.  

Способност да отстоява лидерската си роля.  

Ефективно използване на времето за дискусия.  

Съсредоточаване на обсъждането върху темата. [5] 

 

ДЕСТРУКТИВНИ ЛИЧНОСТНИ СТИЛОВЕ НА МО-

ДЕРАТОРА. Деструктивните стилове на водене на групово 

интервю зависят от личностните качества на модератора. 

 Страхлив модератор.  

 Авторитарен модератор.  

 Модератор-педант.  

 Разсеян модератор.  

 Слабо включен модератор - при определени об-

стоятелства може да бъде съзнателна тактика. 

 Модератор, влияещ на хода на дискусията.  

 Твърде активен модератор.  

 Лошо слушащ модератор.  

 „Твърде знаещ‖ и „наивен‖ модератор.  

 Модератор-комедиант.  

 Модератор-екхибиционист.  

 Съблазняващ модератор - внася в своите дейст-

вия елементи на сексуална игра.  

 Болезнено любопитен модератор. [5] 

 

ПРЕДИМСТВА НА ФОКУС-ГРУПАТА. Фокус-групо-

вото обсъждане е по-продуктивно от индивидуалното ин-

тервюиране по ред причини: 

 В хода на груповата дискусия обикновено се 

получава по-голямо богатство на идеи и мнения. 

 Повече възможности за интерпретация. 

 Контактът на изследователя с групата е пълно-

ценен и пряк; в нея са включени лица, които го 

интересуват. 

 Фокус-групата е по-евтина като разход на вре-

ме, труд и средства. 

 Дава възможност да се получи колективно мне-

ние  
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 Обсъждането в група позволяват синтез и вери-

фикация на идеи и понятия. 

 Позволява достъп до културно и лингвистически 

разнообразни групи чрез преводач. 

 Позволява достъп до широк диапазон и брой 

участници. 

 

СЛАБОСТИ ПРИ РАБОТАТА С ФОКУС-ГРУПИ. Фо-

кус-групата не е всесилна изследователска методология. 

Тя е полезна при разузнавателни постановки, изследване 

на нагласи, възприятия и мотивации. [73] 

Интерпретацията на резултатите често е невярна. 

Най-масовата грешка е опитът за количествена интерпре-

тация на качествени резултати.   

Потенциални проблеми с конфиденциалността. 

Присъствието на лидери парализира мненията. 

Силна социална желателност.  

Могат да възникнат трудни за овладяване конфлик-

ти в групата.  

Груповата динамика може да влияе на нивото на 

откровеност и комфорта в обсъжданията.  

Ефективното поведение зависи от опитния и ефек-

тивен помощник.  

Сложност в контрола на вербални и невербални от-

говори. 

Често се счита, че 3-4 фокус-групи могат да замес-

тят адекватно масово изследване. 

Модераторът често се вживява и заема активна по-

зиция в групата, забравяйки, че целта му е де разбере 

какво мислят хората, а не те да потвърдят това, което 

мисли той. 

Социокултурни фокус-групи. Те са важни за разк-

риване на мненията на специфични респонденти. Често се 

допуска грешката да се забравя, че хората може да са от 

един етнос и да са много различни в социално отношение. 

Дублиране на респонденти. Много важно е да са 

различни, за да варират мненията им. Наличието на дори 

двама еднакви по характеристики хора вече е грешка.  
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8.6.2.2. КВАЛИТАТИВНО ИНТЕРВЮ   

 

СЪЩНОСТ. Качественото (квалитативно) интервю 

е целенасочена беседа, в която един човек задава подгот-

вени въпроси и друг отговаря на тях, за да се получи ин-

формация по специфична тема или област, която ще бъде 

изследвана.  

Главно преимущество: интервютата са уникални и 

могат да бъдат нагодени към особеностите на информато-

рите. 

Методи – обикновени инструменти, разработени, за 

да идентифицират и анализират емпиричния свят. Тяхната 

ценност се определя само от пригодността им за това. 

Моделът е на неструктурирано качествено интервю. 

Няма стандарт.  

Статистическите резултати имат своя много същес-

твена ценност, но не отчитат  контекста и богатството и 

сложността на действителността. 

Качественото интервю се прилага, за да отчете: 

 политически нагласи, светоглед, ценности, ли-

чен опит, 

 развитие и изменение на социални и политичес-

ки процеси, 

 лични и интимни проблеми, 

Вариант е когнитивното интервюиране (Cognitive 

Interviewing, CI) - се за получаване на фактическа инфор-

мация за събития, останали скрити или за случаи, когато 

е невъзможно да се присъства. Описание на спомени за 

опита. Връщане в паметта.  

 

КАЧЕСТВЕНОТО ИНТЕРВЮ И АНКЕТАТА. Обик-

новено ги противопоставят. 

 Цел на интервюто е развиване на теория, ана-

лиз, а на анкетата - обобщения. 

 Интервюто се провежда с малко, а анкетата – с 

много респонденти. 

 В качественото интервю доминират  не (полу) 

структурираните, а в анкетата - структурирани-
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те въпроси. 

 Интервюто дава дълбочина, детайли, а анкетата 

- кратък обзор. 

 Интервюто разкрива сложни явления, а анкета-

та - причинна връзка. 

 Интервюто завършва с качествен, а анкетата – с 

количествен анализ.  

 

НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.  

Изборът на тема се прави според това, дали е свър-

зана с нерешени проблеми в значима област и с възмож-

ностите за достъп: институции, ключови хора, материал, 

ресурси, време, пари, интереси, собствен опит, социално 

съзнание, възможност за влияние, релевантност и по-

широко значение. 

Ако се установи, че началният тезис е неправилен, 

трябва да се измени подходът и въпросите в интервюто.  

Процесът на интервюиране е цикличен - сбор на 

теми и идеи; фокусиране, пресяване; анализ, формиране 

на теории. Повторението се прекратява, когато новата 

информация не прибавя нови теми, идеи или проблеми. 

Процесът на интервюиране е непрекъснат: позво-

лява изследване на нови теми, като поддържа изследва-

нето организирано и фокусирано; позволява контакт и 

обмен на идеи с други изследователи. 

Качественото интервю е подобно на беседа - въп-

роси и отговори, като интервюиращият трябва да запази 

спокойствие и да се приспособява към процеса; умение за 

слушане - доверие, съгласие. Главни и второстепенни въ-

проси. Да се дават детайли и примери за илюстрация.  

Да се стимулират богати и всестранни отговори. 

Интервюираният е партньор в диалога - в отличие 

стандартизираното интервю не е пасивен, а активен. Уни-

калност на всеки изследван. Цел на изследователя: да от-

крие неговото специфично знание. 

 

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНО ИНТЕРВЮ. Минава 

през няколко етапа: 
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Предварителен анализ след всяко интервю. Данни-

те от интервюто трябва да бъдат закодирани и структури-

рани, за да бъдат  обяснени. Кодирането е процес на гру-

пиране на отговорите в категории, които събират подобни 

(или противоречащи си) идеи, понятия или теми. Единици 

на кодирането: дума, изречение, параграф. Кодировъчна-

та единица се означават по еднакъв начин. 

Заключителен анализ – данните се организират, за 

да се формулират теми, да се изчистят и съединят поняти-

ята, за да направи описание или обяснение. Материалът 

се интерпретира в термини от съответната теория. 

 

ДРАМАТУРГИЧНО ИНТЕРВЮ. Драматургичното 

интервюиране (dramaturgical interviewing) е техника на 

изследване, при която изследователят – интервюиращ иг-

рае определена роля, свързана с неговите предразсъдъци 

и уклони, свързани с пол, възраст, раса, етническа прина-

длежност, религия, политическа партия, при интеракцията 

с интервюираните.  

Основен автор е Ервинг Гофман (Erving Goffman) в 

началото на 60-те години на ХХ век. 

Идеята е като преувеличава своите собствени пред-

разсъдъци, изследователят да провокира по-емоционален 

отговор от интервюираните.  

 

8.6.2.3. ДЪЛБИННО ИНТЕРВЮ 

 

ДЪЛБИННО ИНТЕРВЮ. Дълбинното интервю (in-

depth interview) е индивидуална беседа, проведена по 

предварителен сценарий. То предполага получаване на 

разгърнати отговори, а не запълване на формална анкет-

на карта. Макар, че има обща схема, редът на въпросите и 

техните формулировки може да варира според поведение-

то на респондента.   

Стремежът е да се подтикне изследвания към про-

дължителни и обстойни разсъждения по важни за изсле-

дователя въпроси, да се изяснят всички аспекти.  



 
  183 
 
 
 
 

Интервюто се провежда в лична среща, без присъс-

твието на странични хора и изисква много висока квали-

фикация от интервюиращия. 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ. Дълбинното интервю може 

да трае от 30 мин. до 3-4 часа в зависимост от задачите 

на изследването и самия респондент. Беседата се фиксира 

на аудио или видеоносител и се подлага на обработка – 

транскрипт, текст. 

 

СТОЙНОСТ. Това е една от най-скъпите форми на 

изследване, тъй като обикновено респондентът получава 

възнаграждение. Затова и обемът на извадката е ограни-

чен до 20-30 интервюта. 

 

СЛУЧАИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Индивидуалните дъл-

бинни интервюта се предпочитат пред другите форми на 

интервюиране когато: 

 Темата е сложна за обсъждане и изисква специ-

фични знания (експертиза).  

 Сред участниците в групата има конкуренти. 

 Анализ на единичен случай, когато акцентът е 

на индивидуалното. 

 Темата засяга дълбоко лични, интимни преживя-

вания на респондента, които не е възможно да 

се обсъждат в широк кръг.  

 В дадената социокултурна група (етнос) има не-

гласни забрани за обсъждането на дадени теми. 

 Темата провокира високо ниво на групов натиск 

(социални норми) и води до конформизъм. 

 Респондентите са малко и са отдалечени един от 

друг.  

 

ВИДОВЕ ДЪЛБИННО ИНТЕРВЮ. Те са според 

броя на участниците: 

 Мини-интервю - фокусирано индивидуално ин-

тервю, което в сравнение със стандартното ин-

дивидуално интервю покрива по-малък спектър 
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от въпроси. 

 Интервю по двойки, диадично - интервю с двама 

респонденти едновременно (познати, съпрузи, 

родител с дете). Прилага се при необходимост 

от изследване на различията в отношенията и 

поведението при общозначими теми.  

 Триангулярно интервю, триадично - интервю с 

трима респонденти, изразяващи различни глед-

ни точки и роли: интензивен потребител; паси-

вен потребител; не-потребител; нов потребител; 

традиционен потребител; бивш потребител.  

 

8.6.3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИНЕТКИ  
 

СЪЩНОСТ. Техниката „Винетки‖ (Vignettes – ски-

ца, литературен портрет):   

„Разкази за хипотетични характеристики при ука-

заните обстоятелства, в ситуация, на която интервюира-

ния е поканен да отговори‖. (Finch, 1987)  

„Кратки сценарии в писмена или илюстрирана фор-

ма, предназначени за провокиране на отговори на типич-

ни сценарии (Hill, 1997).  

Конкретни примери за хора и тяхното поведение, 

относно които участниците могат да предложат коментар 

или мнение (Hazel, 1995) 

Истории за хора, ситуации и структури, които могат 

да провокират активност относно важни моменти на изс-

ледвания на възприятия, вярвания и нагласи (Hughes, 

1998) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Винетки се използват по различен 

начин: като отделен метод или допълнение към други ме-

тоди; в зависимост от това, как е представена историята; 

в какъв стадий на сбора на данни се прилагат; как отго-

ворите са структурирани.  

Целите на приложението на винетки са три: интер-

претации на действия и явления, които позволяват да се 

изследва ситуативния контекст и да се обяснят важни 



 
  185 
 
 
 
 

променливи; разяснение на индивидуални съждения, чес-

то за морални дилеми; обсъждане на определени събития 

относно „нормалност‖. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИНЕТКИ. В рамките на качест-

вена парадигма – отговор на условна ситуация: какво би 

направил ако си на мястото на трето лице в историята. 

Как би реагирал на мястото на …? 

За „разчупване на ледовете‖ в началото на интервю 

или фокус група, за да се облекчи обсъждането. 

За анализ на културни норми и етнически нагласи;  

етически и морални кодекси.  

Като допълнителна техника заедно с други методи 

за сбор на данни (основно наблюдение или интервю).  

За изследване на интимни и потенциално дразнещи 

теми, които участниците биха могли да определят като 

трудни за обсъждане. 

За изследване на различни интерпретации на едно-

родни събития. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. Историите трябва да изглеждат ве-

роятни и реални за участниците. Те може да се основават 

на фактически събития или на анонимизирани ситуации 

на участници в изследването. 

Историите трябва да избягват изобразяването на 

ексцентрични характери и бедствени събития, а по-скоро 

ежедневни и шаблонни такива. 

Те трябва да съдържат достатъчен контекст за да се 

разбира ситуацията, но и тя да е достатъчно неопределе-

на, за да провокира появата на допълнителни фактори и 

аргументи за решения. Двусмислеността е положително 

качество. 

Винетките трябва да са съобразени с личния опит 

на участниците. 

Винетките може да са в писмена форма, но може да 

са и на видеозапис, компютърна мултимедия, музика и ви-

део.  

Историите да не са твърде сложни и да са вътрешно 
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последователни. 

При някои обстоятелства е желателно да се вклю-

чат контролни винетки.  

 

8.6.4. БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

СЪЩНОСТ. Биографичният метод е синтетично 

описание на човека като личност и субект на дейността. 

Метод, който почти единствен дава възможност за изслед-

ване на личността в процес на развитие, исторически и 

едновременно генетически, тъй като дава възможност за 

изучаване на жизнения път. 

Приложението на биографичния подход в психоло-

гията започва още У.Щерн (1909), Ш.Бюлер (1933), Е. 

Ериксън (1950) и др. В социологията - Чикагската школа: 

В.Томас и Ф.Знанецки (1918-1920).  

Като инструмент за детайлен анализ, биографични-

ят метод служи за разкриване на процесите на когнитивна 

репрезентация на определени събития в живота на чове-

ка.  

На анализ подлежи историята на живота. Биогра-

фията се разбира като социализация и интеграция на фо-

на на определени социални проблеми и процеси.  

В литературата се води полемика между за това, 

какво представлява биографията - действителен социален 

феномен, социален артефакт или система от културни 

символи, подлежащи на реконструкция и декодиране. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. Биографичният метод има своеоб-

разна изследователска логика: не се има предвид често-

тата на случаите, а типологията на различни варианти в 

отделните случаи, формирането на обозрим репертоар от 

възможности. Предпоставка е разбирането, че социалните 

процеси се проявяват в обществото с определена вариа-

тивност. Всеки случай може да служи за основание за от-

деляне на нов тип или за  фалшификация на вече същест-

вуваща типология. 
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Извадката или е фокусирана върху определена со-

циална група, или е квотна по определен признак, или е 

конструирана по метода на насищането (всеки случай е 

различен от предишните). Целта е да се включат колкото 

може повече контрастни варианти. 

Методи за получаване на жизнеописанието: 

 лайтмотивно интервю, позволяващо да се осигу-

ри възможност за сравнение на биографичните  

материали; 

 наративно интервю – повествование, хроноло-

гичен разказ на преживяното, автобиографичен 

разказ; 

 устна история, история на живота, история на 

семейството; 

 събиране на биографичен материал чрез кон-

курси, обяви. 

 

ТРАНСКРИПЦИЯ НА СЪБРАНИЯ МАТЕРИАЛ И 

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ. Точността на фиксацията варира 

от интерес към чисто съдържателната, предметна страна 

до анализ на комуникативното поведение на респондента 

в процеса на интервюиране, вкл. невербалните реакции. 

Анализът на данните става по различен начин: 

 профилна оценка - идентификация на единици-

те на анализа към предварително определена 

система от категории; 

 съдържателен анализ; 

 анализ на процесуалните жизнени структури на 

основата на наративно интервю: секвенционал-

но деление на текста, сортировка (съобщения, 

аргументи, коментари, собствено нарации - по-

вествователен текст), кодиране, правила за ге-

нерализация и типизация; 

 обективна херменевтика, реконструкция на би-

ографични конструкции; 

 дискурсивен анализ; 

 конверсационен анализ; 

 психоаналитичен подход - колективен жизнен 
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опит и колективна памет.  

 

НАРАТИВЕН ПОДХОД. Наративният подход (Pol-

kinghorne, 1988; Sarbin, 1986) - представя онтологическа 

и епистемологическа позиция за изследване на човека ка-

то социална конструкция, постоянно формиращ се и пре-

образуващ се в социално установени дискурс, разговор, 

текст и изображение.  

Наративът (разказът) и историята се разглеждат 

като еквивалентни понятия. 

Hoshmand (2005) предлага три типа изследвания, 

съвместими с принципите на наративния подход. 

 описателно съобщение - конфиденциално пост-

роен самоотчет в неговата оригинална разказна 

форма; 

 преразказ от диалогично натрупани разкази или 

набор от разкази под формата на история;  

 отчет-история на опита, построен от интервюта, 

писмени отчети, наблюдения и артефакти.  

Smith and Sparkes (2006) диференцират анализа на 

разказа и наративния анализ. 

Анализът на разказа изисква разследване на исто-

рията. Историята се приема за съвкупност от качествени 

данни.  

Наративният анализ включва и разказвач, който е 

източник на справки и уточнения за историята. Разказва-

нето има за цел да представи историята, по начин, свър-

зан с изследователския интерес и цели. [76] 

 

НАРАТИВНО ИНТЕРВЮ. Наративното интервю 

(Narrative Interviews) е метод за качествено изследване, 

който се прилага за да се получи жизнеописание в рамки-

те на биографичния подход. В основата е понятието нара-

тив – повествование, разказ. Наративното интервю има 5 

стадия: 

1. Разяснителен стадий – създаване на атмосфера 

на доброжелателност. 

2. Уводен стадий – даване на обща идея за целите 
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на интервюто.  

3. Стадий на разказа – повествованието трябва да 

се изложи без прекъсване и вмешателства от интервюера. 

Да не се бърза, колкото по-дълъг е монологът, толкова 

по-добре..  

4. Изследователски стадий - слушайки разказа, ин-

тервюерът се стреми да получи допълнителна детайлизи-

рана информация, но без да се изменя главната насока на 

интервюто.   

5. Оценъчен стадий – да се оцени и интерпретира 

съвместно последователността и завършеността на разка-

за. 

Резултат от интервюто е текстът на разказа, съста-

вен от множество кратки истории (short stories, critical In-

cidents). Те подлежат на категоризация, за да се извлече 

типичното поведение – качествен контент-анализ. Катего-

риите се формират по индуктивен способ. На края може 

да се подложат на интерпретация от респондентите, с цел 

да се потвърди класификационната схема.  

 

8.6.5. АВТОПОРТРЕТ  
 

ОПИСАНИЕ. Автопортретът (Self-Portrait) е метод 

за самоописание, който се използва широко в практиката 

на професионалните консултации и при конкурсите за ра-

бота. Представлява схема за цялостно изложение на зна-

чима за човека информация. 

Прилага се за да елиминира недостатъците на дру-

ги методи - личностни тестове (лесно се фалшифицират и 

са ненадеждни по отношение на професията) и тестове за 

интереси и пригодност (едностранчиви). [91]  

 

ПРИНЦИПИ. Принципите са няколко:  

 да се насочи човек към самоанализ и самоизс-

ледване;  

 подробно и широко по обхват описание;  

 отпадане на фактора време;  
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 липса на етикети, класификации или таксоно-

мия;  

 използване на своя собствена терминология, а 

не терминологията на изследователите;  

 неафиширане на връзката между самоописание-

то и последствията за професионалната роля.   

 

АСПЕКТИ. Автопортретът включва четири аспекта: 

значения, резултати, дейности, инструментални средства 

и техники. 

 

1. ЗНАЧЕНИЯ. Описват се ценности, убеждения, 

интереси и бариери.  

 Ценностите се интерпретират като най-важните 

основания на човека, тъй като са главните мо-

тиватори. Те не се определят като правилни или 

неправилни, а просто като важни.  

 Убежденията са елементи от мирогледа - мнения 

за себе си, поведението и света. Те са свързани 

с ценностите и подлежат на развитие.  

 Интересите не съвпадат с ценностите и убежде-

нията - например, човек може да цени децата и 

да не иска да работи с тях.  

 Бариерите са фактори и условия, които пречат 

на реализацията на значенията. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ. Мечти или визия за бъдещето. Ин-

дивидуално разбиране за предпочитаното бъдеще, описа-

ние на живота в една идеална светлина. Важно е да не се 

визират определени възможности и да не се мисли реа-

листично. Тази визия има различни части - нетрудови 

(бит, деца, семейство, начин на живот), професионални и 

трудови, образователни надежди и стремежи.  

 

3. ДЕЙНОСТИ.  

 Предпочитани дейности в ежедневието - битови, 

публични, изследователски.  

 Дейности в миналото - обучение, участие в де-
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лови проекти.  

 Необходими дейности за постигане на своите 

мечти - чужди езици, връзки и др. 

 

4. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИКИ. 

Включва навици, знания, личностни характеристики и от-

ношения, които човек използва в дейностите си - техни-

чески; интелектуални; свързани с планирането и бюдже-

та; качества: настойчивост в работата, динамичност, чес-

тност, устойчивост и пр.   

 

8.6.6. АВТОЕТНОГРАФИЯ  
 

СЪЩНОСТ. Автоетнографията е форма на нарати-

вен анализ. Прилага се в антропологията, социологията и 

образованието.  

Прави се от учен или практик, имащ отношение към 

себе си непосредствен като дълбоко свързан със специ-

фично явление.  

Тя се прави обикновено в писмена форма, но не е 

автобиография в литературния смисъл - просто описание 

на живота, а форма на отговор на въпроси, зададени от 

позициите на определена теория и практика. 

Автоетнографията методологически се отнася към 

конструктивизма (интерпретивизма) или към критическо-

идеологическите парадигми. На тази основа са и различи-

ята. Anderson (2006) – видове: 

 аналитична автоетнография – обективност на 

анализа, 

 пораждаща спомени и чувства, емоционално на-

ситена автоетнография – предизвиква съчувст-

вие и резонанс в читателя. 

 

СТРУКТУРА НА НАРАТИВНИЯ АНАЛИЗ. Ритори-

ческата структура на автоетнографичния наративен ана-

лиз може да е различна - от формалния стил на научна 

публикация до литературен текст, даже поетика. Не се 

дават инструкции за формата, тъй като е важно значение-



 
  192 
 
 
 
 

то, а не стила. 

Автоетнографът може да използва комбинация от 

архивни данни (мемоари, фотографии), паралелно само-

наблюдение и записки (дневник, аудиовизуални материа-

ли), други източници на данни (интервю с хора, които би-

ха могли да потвърдят данните или заключенията).  

Анализът на данните трябва да води до значима 

равносметка от един истинен разказ, даващ възможност 

на читателя да схване опита и интерпретацията на инте-

ресуващия го случай. 

Автоетнографията е форма на автобиографично по-

вествование. Тя се използва за да обясни определено из-

мерение на личния опит от членството на автора в опре-

делена група (демографска, културна, професионална), 

състояние (чувства, преживявания) или случай (кариерен 

или друг житейски преход). Тя се конструира в контекста 

на дадена теория и практика, за да може формално да от-

говори на изискванията на дисциплинарното знание. [76] 

 

ОРГАНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. Органическото из-

следване (organic inquiry) е разновидност на автоетногра-

фията. Прилага се при персонални и нейерархични отно-

шения между изследовател и изследван. Уважение и ем-

патия. 

Изследователско, повече описателно, отколкото ин-

терпретиращо.  

Анализ на личния опит на изследователя - собстве-

ната история, скритите мотиви, въображението. 

Анализът е свободен - никаква определена струк-

тура и стандарти. 

Прилага се и подходът „интуитивно изследване” 

(intuitive inquiry) - методология, основана на интуицията 

като призма за наблюдение и обработка на данните. 

Анализират се - впечатленията на изследователя 

при сблъсъка с песни, живопис, балет, изображение, раз-

кази. Могат да се използват метафори, сравнения, симво-

ли за разширение на разбирането на темата и за предава-

не на богатството на опита от изследователя.  
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8.6.7. АНАЛИТИЧНА ИНДУКЦИЯ 
 

СЪЩНОСТ. Методът на аналитичната индукция, 

наричан още и метод на типичните случаи е предназначен 

за систематична разработка на хипотези по индуктивен 

път. Разработен е в работите на Чикагската школа (Зна-

нецки). Аналитичната индукция е противопоставяна на 

енумеративната индукция, основана на статистически 

обобщения.  

 

ПРОЦЕДУРА. Процедурата включва няколко етапа.  

1. Дава се приблизително определение на изучава-

ния феномен.  

2. Формулира се  хипотетично обяснение.  

3. Изследва се отделен случай с цел да се провери 

съответства ли хипотезата на фактите.  

4. Ако няма такова съответствие, или се преразг-

лежда хипотезата, или се преосмисля феномена, или изс-

ледваният случай се изключва от обхвата на дадения фе-

номен. Уточнява се определението. 

 

8.6.8. ЕТНОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ  
 

ЕТНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Етнографското 

или полево изследване (Ethnographic Research) е форма 

на изследване, съсредоточено върху значения, получени 

чрез полево наблюдение на социокултурни явления - опи-

сание на културата или хабитуса на група (етнос, народ).  

То е форма на участващо наблюдение (participant-

observation), процес на потапяне на изследователя сред 

хора, от които не се различава особено.  

Етнографията трябва да разшифрова смисъла на 

думи, жестове, пози, символи, песни и пр. 

Основен принцип е натурализмът, фиксирането на 

естественото явление.  

Почти винаги се прави тайно, без разкритие на ис-

тинската цел или идентичност. Изследователят се опитва 

да бъде невидим.  
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Основният проблем пред изследователя е как да 

стане (остане) доверено лице и да остане неутрален 

(страничен). Да избегне „свръхсоциализираността‖ или 

близостта.  

Етнографското изследване започва с избор на оп-

ределена социокултурна група, обзор на литературни из-

точници, имащи отношение към нея и идентификация на 

променливи, които представляват интерес за изследова-

теля и възприемани като съществени за членовете на со-

циокултурната група. 

 

НИВА НА ИЗСЛЕДВАНЕ: 

 Макро-етнография – изучаване на широки соци-

окултурни групировки. 

 Микро-етнография - изучаване на социокултур-

ни групировки с локално значение.   

 Emic перспектива – изследване на възприятието 

от членовете на групата на тяхната култура. То-

ва обикновено е основната тема на етнография-

та.  

 Etic перспектива – изследване на начина, по 

който другите (не-членове, странични) чувстват 

и интерпретират поведението и явленията, свър-

зани с дадената култура. 

 

НАСОКИ. Център на етнографските изследвания са 

всички символи и материални артефакти, произведения 

на изкуството, дрехи, технологии. Целта е да се разберат 

културните конотации, свързани с тях. 

Насоки на изследвания. 

 Символите на една култура се възприемат в тях-

ната цялост. Съставяне на концептуална карта 

(conceptual mapping) – свързани символи на раз-

лични форми на поведение и в различни контек-

сти.  

 Изследване на процесите на социално учене, за 

да се разбере как културните образци се преда-

ват и усвояват от поколенията. 
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 Изследване на процесите на социален контрол, 

за да се разбере как елементите на културата 

регулират формално или неформално отношени-

ята на хората. 

 

ЕТНОГРАФСКА МЕТОДОЛОГИЯ. Възниква в ант-

ропологията и социологията и се стреми да разбере и 

представи гледната точка на  членовете на специфична 

култура. 

Пълно и комплексно описание на култура или со-

циална група (описания на хора, места, езици и събития) 

вследствие на лично потапяне в нея. 

Подход  неформален, несистематичен и мултиинст-

рументален.  

Целта е детайлизирано наблюдение на поведението 

с минимални етноцентристки изкривявания. Идеята е не 

да се провери определена хипотеза, а да се опишат всич-

ки аспекти на живота в общността, в най-големите въз-

можни детайли.  

Изследователят слуша какво говорят хората, не-

посредствено наблюдава тяхното поведение и изучава 

продуктите от тяхното поведение. Той наблюдава събити-

ята във вида, в който възникват и някои значения може 

да не са му ясни в течение на дълго време.  

Търсят се и се избират „ключови осведомители‖, 

които да са източник на обяснение. 

Данните се организират в портрет с цялостно кул-

турно впечатление.  

Разшифроване на скрити значения в образци на 

езика, поведението и артефактите от физическата среда.  

Spradley (1979): Етнография – описание на друга 

култура... от гледна точка на родната култура.  

Етнографското изследване се прилага основно в 

антропологията при изучаването но непознати култури. 

Don Locke (1992) – разбиране на културните ценности на 

групата или човека, семейната структура, религиозните 

практики, методите за възпитание на децата, опита с дис-

криминацията и расизма, концепцията за бедност и богат-
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ство, нивото на акултурация.  

Етнографското изследване е индуктивно, а не де-

дуктивно: то не започва с хипотеза за културата, а разви-

ва способност за проникване в същността на нещата чрез 

наблюдение, потапяне в детайлите на ежедневния живот 

и анализ на събраните данни. Чрез този процес се разк-

риват основани на културата теми, категории и отношения 

(Patton & Westby, 1992). [47] [105] 

 

МЕТОДИ ЗА СБОР НА ДАННИ. Етнографското из-

следване включва три метода за сбор на данни (Patton & 

Westby, 1992):  

Всестранно, открито етнографско интервю с цел 

да се разбере клиента и неговата гледна точка. Приоритет 

на слушане и разбиране; фокус върху живота на клиента. 

Непосредствено участващо наблюдение на про-

дукти, действия, актове на комуникация, отношения, ро-

ли. 

Анализ на документи: официална и неофициална 

литература за групата; аудио- фото-или видео-материали; 

в допълнение - компилиране на факти от биографии, сбор 

на генеалогии и жизнеописания; артефакти, произведени 

от членовете на дадената култура. 

 

8.6.9. ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 

СЪЩНОСТ. Историческото изследване е процес на 

систематично търсене на данни, за да се отговори на въп-

росите за миналото на явлението, за да се разбере то по-

добре и да се разберат вероятните му причини и последс-

твия. 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ. Историографията (historiogra-

phy) е метод за историческо изследване или сбор и ана-

лиз на исторически факти. Последните са четири типа:  

Първични източници (архивни данни). Предимство 

имат писмените източници, макар че съвременната исто-
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риография може да се прави с всякаква среда.  

Вторични източници – работа на други историци. 

Институционални отчети.  

Спомени - автобиографии, мемоари, или устни ис-

тории.  

Трябва да се направи всичко възможно, за да се 

провери достоверността на източниците на информация, 

което е гаранция за надеждност и валидност. 

Трудни са заключенията за намерения, поводи и 

тълкованията на контекста от позицията на времето. 

 

ПРОСОПОГРАФИЯ (PROSOPOGRAPHY). Специ-

фичен тип историческо изследване (Просопографски ана-

лиз, Stone, 1972). Изследване на биографични детайли 

(семеен фон, събития от детството, образование, религия 

и т.н.) на определени хора. Типични случаи - политически 

лидери, елити и др. Комбиниране на второстепенните еле-

менти в индивидуалните профили. 

 

8.6.10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДНЕВНИЦИ 
 
ДНЕВНИЦИ. Те са основен метод за изследванията 

на бюджета на времето.  

Дневниците могат да са с открит формат, разреша-

ващ правенето на свободни записи, със свои думи, или 

високо структурирани, където всички действия са предва-

рително категоризирани. Очевидното преимущество на 

свободния формат е че дава голяма възможност за пов-

торно кодиране и анализиране на данните. Този вариант е 

твърде трудоемък и не се прилага в изследвания с недос-

татъчно време и ресурси. 

Има определени универсални формати на дневни-

ците.  

Тетрадка A4 с 5-20 страници.  

На първата страница – ясна инструкция за водене-

то на дневника. Да се подчертае важността на непосредс-

твеното регистриране на събитието.   

Всяка страница трябва да е структурирана с часо-
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ве, дни или седмици, с ясно видим календар. 

Списъкът на кодове на събития трябва да е ясен и 

видим. 

 

8.6.11. АНАЛИЗ НА ТЕКСТОВЕ И АРТЕФАКТИ 
 

Тук ще бъдат представени два специфични метода. 

 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ. Контент-анализът (content 

analysis) е техника за сбор и анализ на съдържанието на 

текста – думи, фрази, изречения, параграфи, символи или 

идеи.  

Може да е количествен или качествен.  

Трябва да се знае, че има строги ограничения на 

изводите, които може да прави един изследовател с кон-

тент-анализа. Например, изводи за намерения или мотиви 

не могат да се правят; не може да се прави интерпретация 

от позициите на наблюдения и пр. Контент-анализът е 

анализ само на това, което се намира в текста.  

Ключов пункт е да се помни, че количествените ас-

пекти на контент-анализа са на първо място; качествена-

та част на анализа се прави след това, макар, че някои 

методолози твърдят, че техниката изисква движение нап-

ред-назад между количествени и качествени методи. 

 

ДИСКРЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ. Разновидност на ет-

нографията е „дискретното‖ изследване (unobtrusive mea-

sures).  

Данните са свързани със следите от действията на 

хората в една от двете категории:  

 Прираст - материал, оставен след човешка дей-

ност (например, боклук, графити, следи от ван-

дализъм).  

 Ерозия – следи от дейност (например, износва-

не на мебели поради интензивно използване).  

Изследват се и достъпни исторически факти от до-

кументи - лични дневници, есета, вестници; от първични 

и вторични източници за реконструкция на миналото.  
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Основната идея е, че изследователят не трябва да 

стане част от това, което изучава и не трябва да има ни-

какъв ефект от присъствието му. Наричан още „нереак-

тивно измерване‖. Обектите не знаят, че са изучавани. 

[42] 
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9. ИЗБРАНИ МЕТОДИКИ В ИН-

ТЕРКУЛТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

9.1. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИДЕН-

ТИЧНОСТТА  
 

ДНЕВНИК. Използва се за регистриране на етнои-

дентичността на ежедневно ниво в продължение на две 

седмици. Вписват се ежедневно: проявленията на етни-

ческата идентичност, като са дадени няколко социални 

идентичности (добър ученик, гражданин, етнос) и етни-

ческата ангажираност в поведението. Оценката се прави 

по 7 степенна Ликерт-скала. [112] 

 

ЧЕКЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО. 

Автори са Yip, Fuligni (2002). [112] Цели да измерва етни-

ческите аспекти в поведението. Съдържа списък на седем 

специфични действия (поведения) през деня, които са ха-

рактерни за дадения етнос (оригиналът е за китайци). 

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ 

(MEIM). Multigroup Ethnic Identity Measure е въпросник от 

Jean S. Phinney (1992) [85]. Популярен и надежден. Из-

мерва глобално индивидуалното ниво. Има две скали.  

1. Ниво на етническа идентичност: 14-айтемова с 4 

степенна Ликерт-скала за оценка. Скалата оценява три 

аспекта на етническата идентичност:  

 Усещане за етническа принадлежност (5 ай-

тема) – чувство за принадлежност към етни-

ческата група, етническа гордост. 

 Достигане на етническа идентичност (7 ай-

тема) – разбиране на етноидентичността.   

 Етническо поведение (2 айтема) – социали-

зираност в етническата група и участие в 

културни традиции. 
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2. Отношение към други групи – 6 айтемна скала 

оценява отношението към други групи (юноши и възраст-

ни). 

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА КУЛТУРНО-РАСОВА ИДЕНТИЧ-

НОСТ (MEIM-R). Моделът на културно-расова идентич-

ност на Amanda Baden (2000) се състои от две оси: Ос на 

културната идентичност и Ос на расовата идентичност. 

Цялостният модел ги обединява в 16 потенциални култур-

но – расови идентичности, в зависимост от расата и кул-

турата на родителите и възприетите вторично такива 

идентичности.  

Теорията е използвана за разработка на въпросник 

Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM-R). Субскалите са 

8: етничеко поведение, самоидентификация, достижение 

и принадлежност по отношение на етническата и културна 

група на родителите и на приемната (вторичната). 

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕГОИДЕН-

ТИЧНИЯ СТАТУС. Extended Objective Measure of Ego Iden-

tity Status (EOMEIS). Автори са Bennion & Adams (1986). 

[44] 

Съдържа 64 айтема, съчетан с Ликерт-скала за 

оценка от 1 до 6. Измерва егоидентичността по теорията 

на Ериксън и Марша в следните области: (1). Занятие, (2). 

Религия, (3). Политика, (4). Дружба, (5). Възрастови и 

сексуални роли, (6). Житейска философия, (7). Отдих, 

почивка.  

Те се групират в три идентичности: Идеологическа; 

Междуличностна; Тотална идентичност.  

Формираността на всяка от тях може да се оцени по 

стадиите на Джеймс Марша (1966) - дифузия, мораториум, 

предрешена идентичност, изградена идентичност.   

Съществува и ревизирана версия, разработена с 

цел да се намали сложността на основния инструмент 

[82]. Съдържа само 16 айтема, съчетани с 6 степенна 

Likert-скала за съгласие. Измерва идеологическа и между-

личностна егоидентичност.  
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МЛАДЕЖКИ САМООТЧЕТ (YSR). Youth Self-report 

(YSR) е разработка на Achenbach (1991) [95]. Това е инст-

румент със 112 пункта. Съдържа пет субскали идентифи-

циращи пет основни синдроми, оценяване по 3 степенна 

Ликерт-скала: интернализирани проблеми (бягство/от-

дръпване; безпокойство/депресия; соматични проблеми) 

и екстернализирани проблеми (агресия, престъпност/де-

виантност).  

 

СКАЛА ЗА ЕТНОИДЕНТИЧНОСТ НА ЦУРИЕЛ-

КЛАЙН. Scale For Ethnic Identity е създадена от Tzuriel и 

Klein (1977) [118]. Измерва два независими фактора: Ет-

ноцентризъм и Идентификация с етническата група.  

 

СКАЛА ЗА ЕТНОИДЕНТИЧНОСТ (EIS). Ethnic 

Identity Scale (EIS) е създадена от Valk (2001) [108]. Из-

мерва различни компоненти на етническата идентичност: 

идентификация със и гордост от етническия произход, 

етноцентристки отношения, уважение на етническите тра-

диции и култура, предпочитане на родния език за кому-

никация с членовете на in-group.  

Съдържа 20 айтема. Комбинирана е с 5 степенна 

Ликерт-скала за съгласие (0-4)  

 

СКАЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА И 

ВЪНШНА ЕТНОИДЕНТИЧНОСТ (INT-EXT ID). Internal-

external Ethnic Identity Measure (INT-EXT ID) е създадена 

от Breton, Isajiw, Kalbach и Reitz (1990) [63]. Включва две 

субскали: вътрешна етноидентичност и външна етноиден-

тичност.  

Айтемите се оценяват по 6-степенна Ликерт-скала 

за съгласие.  

 

СКАЛА ЗА АКУЛТУРАЦИОНЕН ДИСТРЕС. Accultu-

rative Distress Scale е субскала от Cultural Adjustment Diffi-

culties Checklist (Sodowsky,LaJ,1997) [63]. Включва 11 ай-

тема, визиращи: опита на хората в културно определените 

конфликти с мнозинството, опита на хората в културно 
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определените конфликти със собствения малцинствен ет-

нос, трудности, свързани с различни полови роли, гняв и 

други отрицателни чувства, спрямо мнозинствената или 

собствената култура.  

 

СКАЛА ЗА КУЛТУРНА ДИСТАНЦИЯ. За пръв път 

феноменът „културна дистанция‖ е описан от A. Furnham и 

S. Bochner през 1986 г. като основа на дистреса, прежи-

вяван при контакт с чуждата култура.  

Cultural Distance Scale е конструирана от Ward и 

Searle (1991) [92]. Измерва отношението към десет пара-

метри на културата: климат, дрехи, език, училище, храна, 

религия, вярвания, работа, свободно време, семеен жи-

вот, приятелство. Оценяват се по 5 степенна скала, като 0 

означава липса на различия, а 4 – максимални различия.  

Изчислява се специален индекс на културна дис-

танция (CDI), фиксиращ обективните различия между кул-

турите.  

 

ИНДЕКС НА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. Sa-

lience Of Ethnicity Index е разработка на Kwan-Sodowsky 

(1997) [63]. Въпросник със 7 пункта, регистриращи пер-

соналните реакции на етномаркерите от рода на: акцент, 

стил на обличане, поведенческо взаимодействие с мно-

зинството. Оценяват се със 7 степенна Ликерт-скала.  

 

„ЗАГУБА НА ЛИЦЕ”. Инструментът Loss Of Face 

Measure (Kwan, Sodowsky, 1997)  операционализира зап-

лахата за загуба на социална идентичност (Zane, 1992) 

[63]. Съдържа 21 айтема.  

 

СКАЛА ЗА ЧЕРНА РАСОВА ИДЕНТИЧНОСТ 

(BRIAS, RIAS-B). Black Racial Identity Attitude Scale е 

създадена от Helms (1990) [84]. Представлява 50 айтемов 

инструмент, с 5 степенна Ликерт-скала за съгласие, пред-

назначен за афроамериканци. Има четири субскали, отра-

зяващи стадиите на развитие на черната расова идентич-

ност (Cross,1971): (1). Предсблъсък (2). Сблъсък (3). По-
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тапяне / Изплуване (4). Интернализация/обвързване  

 

СКАЛА ЗА РАСОВИ/ЕТНИЧЕСКИ ИДЕНТИФИКА-

ЦИОННИ НАГЛАСИ (VIAS). Visible Racial/Ethnic Identity 

Attitude Scale е конструирана от Helms & Carter (1985) 

[80].  

Измерва културната идентичност на латиноамери-

канци. Субскалите представят различни решения на кон-

фликти в колективната идентичност. Те са 4:  

1. Конформизъм, интернализиране на бялата кул-

тура при отрицание или изопачаване на собствената  кул-

тура.  

2. Дисонанс/интроспекция - конфликт в културната 

идентичност  

3. Потапяне, въвличане в Испанската култура и от-

клоняване на бялата култура   

4. Разбиране, отражение - процес на вътрешни ре-

шения на културната идентичност.  

 

СКАЛА ЗА АМЕРИКАНСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОН-

НИ НАГЛАСИ (AIAS). American Identity Attitude Scale е 

предназначена за измерването на нагласите, свързани с 

американската идентичност. Разработка на Phinney (1997) 

[82]. Съдържа 7 айтема, оценявани по 4 степенна Ликерт-

скала.  

 

МЕТОД НА РЕПЕРТОАРНИТЕ РЕШЕТКИ. „Метод 

репертуарных решеток‖ (Г.У. Солдатова) има за цел диаг-

ностиката на етноидентификацията [30]. Представлява 

таблица. В колоните се съдържат следните 8 образи: (1). 

собствено «Аз»; (2). «Идеал»; (3). типични представите-

ли на своя етнос; (4). типични представители на другите 

етноси; (5). субективни отрицателни лица от своя етнос; 

(6). субективни отрицателни лица от другите етноси; (7). 
субективни положителни лица от своя етнос; (8). субек-

тивни положителни лица от другите етноси.  

В 8 реда се дават различи съчетания от три конк-

ретни образа, които трябва да се сравнят и да им се при-
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пишат съответни противоположни по смисъл характерис-

тики.  

Всеки образ се оценява по 7 степенна скала за сте-

пен на изразеност на характеристиката.  

Съпоставянето на образите дава степента на етни-

ческа идентификация и диференциация. 

 

ЕТНИЧЕСКА АФИЛИАЦИЯ. ―Этническая аффилиа-

ция‖ е разработка на Г.У.Солдатова и С.В.Рыжова [30]. 

Представлява въпросник с 30 айтема, изследващ типовете 

етническа идентичност: норма, етноегоизъм, национален 

фанатизъм, етноиндеферентност, етнонихилизъм.  

Дава оценка на етническите афилиативни тенден-

ции: афилиативни тенденции (стремеж към групова при-

надлежност); афилиация – склонност за следване на пра-

вила, норми и цели на своята етническа група; етноафи-

лиативни тенденции; анти-афилиативни тенденции; тен-

денции за колебание. 

 

СТАБИЛНОСТ-НЕСТАБИЛНОСТ. Методиката на 

Т.Г.Стефаненко [29] е предназначена за измерване на 

степента, в която хората възприемат стабилността или не-

стабилността на социалната ситуация. Обикновено се ком-

бинира с показатели за етноидентичност.  

Представлява списък от 9 полярни твърдения, зася-

гащи различни страни на ситуацията и изискващи прину-

ден избор. Респонденти, набрали за стабилност 7 и повече 

точки, възприемат ситуацията като стабилна (условно на-

звание «стабилни»), а с 3 и по-малко точки – „нестабил-

ни‖. Междинните са „колебаещи се‖.  

 

9.2. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧ-

НОСТТА  
 

ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК НА Х. АЙЗЕНК. Разра-

ботен от Ханс Айзенк и е свързан с неговия модел на лич-

ността [15]. Скали: 
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 Екстравертност (20 айтема) - общителност, ко-

муникативност, отвореност; интравертност - не-

комуникативност, затвореност, необщителност.  

 Невротизъм (23) - емоционална лабилност, не-

устойчивост, невротична нагласа, дължаща се 

на наследствени, придобити или следствие от 

вътрешни конфликти фактори. Ниво на личнос-

тна стабилност и емоционална чувствителност.  

 Психотизъм (24) - степен на себепогълнатост, 

беднота на чувствата, жестокост, враждебност, 

степен на «патологичност» на психиката. Проб-

лематична и спорна дименсия.  

 Социална желателност (лъжа) - 19 айтема. 

 

ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК НА КЕТЪЛ (8-PF). 

Факторната теория на Р.Кетъл е широко известна, както и 

системата от личностни въпросници на тази основа.  

Съкратеният вариант на 16 PF (форма NLА), извес-

тен като 8 PF включва само хомогенните скали от ориги-

нала [15]. Съдържателният анализ показва, че те отразя-

ват преимуществено формално-динамични (темперамент, 

интелект) и устойчиви общокултурни особености на лич-

ността. 

Въпросникът включва 70 айтема, от които 3 са слу-

жебни. Възможност за отговор: «а», «б», «в».  

Скали: 

A. Циклотимия (общителност) - измерва континуума 

циклотимия-шизотимия (Е. Кречмер, К. Конрад). 

B. Интелектуалност - измерва общото ниво на инте-

лигентност без претенции за цялостна и строго диферен-

цирана оценка. 

F. Експанзивност - фиксира активна личностна по-

зиция, висока изследователска активност, в структурата 

на мотивационната насоченост преобладава мотивацията 

за достижения, увереността и бързината в приемането на 

решение.  

I. Впечатлителност. Високите стойности, измерени 

по тази скала означават неустойчивост на емоциите и 
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конфликтно съчетание на разнопосочни тенденции. 

G. Сила на свръхаза - често и като скала «свръх-

контрол».  

N. Рационализъм - отчита степента на целесъобраз-

ност, обоснованост, смисленост на мисленето и поведени-

ето на хората, подчинеността на разума, на логиката. 

Q1. Радикализъм - склонност на личността към ко-

ренни промени в съществуващата обстановка, към край-

ности в мисленето и действията, към риск.  

Q3. Самоконтрол, сила на волята - феномени, свър-

зани с поведението на личността, когато тя проявява пос-

тоянни интереси, когато не се замисля особено «какво би 

могло да бъде ...» при определени обстоятелства.  

 

ГИЙЗЕН–ТЕСТ. Социално-психологически тест за 

индивидуална и групова диагностика.[17] Съдържа 40 

полярни твърдения, групирани в 8 скали, като всеки ай-

тем получава оценка 3 2 1 0 1 2 3. Скали: 

Социален резонанс (позитивен; негативен). Отра-

зява социалната приетост или отхвърленост на личността.  

Доминантност (доминантен тип; подчиняем тип). 

Представя класическите два типа авторитарни ролеви вза-

имоотношения. 

Интрапсихичен контрол (свръхконтролиран; нисък 

самоконтрол). Представя индиректно интерперсоналните 

измерения на преживяванията и поведението - отношение 

към парите, реда, истината.  

Основно настроение (дистимен тип; хипоманиен 

тип). Отразява особеностите на биотонуса.  

Способност за общуване («отворен» тип; ретенти-

вен тип). Представя два типа личност.  

Социална потентност (социално потентен; социално 

импотентен). Отразява способността за изграждане на 

трайни и афективно ангажирани връзки, свързани със 

способността за обич, общуване и сигурност в хетеросек-

суалните контакти. 

С - средни оценки (4) - Наличието на много средни 

оценки говори за резервирано отношение на изследвания 
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към опита, за желанието му да се отклони от отговора и 

др.  

Е - екстремни оценки (1 и 7) - честото използване 

на екстремни оценки говори за недостатъчен самоконтрол 

и за завишена емоционална експанзивност. 

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТНИТЕ 

ОРИЕНТАЦИИ НА РОКИЧ. Един от най-известните спе-

циалисти в областта на ценностните ориентации е М.Рокич 

(M.Rokeach) [18].  През 1973 г. той публикува The value 

survey, подходящ за възраст от 11 г. нагоре. 

Ценността е разновидност на убеждението. Общият 

брой ценности, които са достояние на човека са сравни-

телно малко. Всички хора ги споделят, макар и в различна 

степен.  

Ценностите са организирани в система. Техните ос-

нования могат да се проследят в културата, обществото, 

неговите институти и личности. 

След огромен по обема си труд, Рокич достига до 

два списъка от по 18 ценности, които се дават за ранжи-

ране на изследваните лица.  

Терминални (Т) - ценности-цели. 

Инструментални (И) - начин на действие или лич-

ностна черта (ценности-средства. 

 

КУЛТУРНО-ЦЕННОСТЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ. Автори 

са Г.У.Солдатова, И.М.Кузнецов и С.В.Рыжова [116]. Цел – 

измерване на групови ценностни ориентации в рамките на 

универсалното психологическо измерение на културата 

„индивидуализъм–колективизъм‖. Представлява конструк-

ция от 12 полярни качества (ценности), по три за всяка 

скала. Оценява се доколко са характерни за етноса (друг 

етнос) по 8 степенна скала (+4… -4)  

Скали: 

 Ориентация към  групата – ориентация към себе 

си.  

 Ориентация към изменения в диапазона откри-

тост за промени – съпротивление на промените. 
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 Ориентация един към друг – в диапазона насо-

ченост към взаимодействие – отхвърляне на 

взаимодействието.  

 Ориентация към властта – в диапазона силен 

социален контрол – слаб социален контрол. 

 

СКАЛА НА БАЗОВИТЕ УБЕЖДЕНИЯ. Автор е Рони 

Янов-Булман (Janoff-Bulman). Когнитивна концепция за 

базовите убеждения на личността. Едно от тях е чувството 

за безопасност, ядро на нашия субективен свят. [127] 

В Скалата са включени 32 айтема (съждения), гру-

пирани в 8 категории: BW - Доброжелателност на света; 

BP - Доброта на хората; J - Справедливост на света; C - 

Контролируемост на света; R - Случайност като принцип 

за разпределение на случващите се събития; SW - Цен-

ност на собственото Аз; SC - Степен на самоконтрол (кон-

трол над случващите се събития); L - Степен на късмет 

или сполука.   

Оценяват се по 6 степенна Ликерт-скала за съгла-

сие. 

Групират се в три категории базови убеждения: 

Вяра в това, че в света има повече добро, отколко-

то зло. Отношение към света и хората. BW + BP  

Убеждение, че света е изпълнен със смисъл. Хората 

са склонни да вярват, че събитията се случват не случай-

но, а са контролирани и се подчиняват на законите на 

справедливостта.J+C -R 

Убеждение в ценността на собственото "Аз". Три 

аспекта: Аз съм добър човек (самоценност); Аз постъпвам 

правилно (контрол) и оценка на собствените успехи. 

SW+SC+L  

 

ТЕСТ “ЖИЗНЕНИ ЦЕЛИ”. Тестът на Дж.Крамбо 

(J.S.Crumbaugh) и Л.Махолик (L.T.Maholick) ―Жизнени це-

ли‖ (Purpose-in-Life Test, PIL) e разработен за емпирична 

диагностика на теорията на Виктор Франкъл. [18] 

Оригиналната методика представлява списък от 20 

биполярни оценъчни скали (част А), съчетани със 7-
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степени на градациите за предпочитанията (3,2,1,0,1,2,3). 

Оценките се правят по различен начин от 0 до 6, но 

като общо правило, 6 означава наличие, а 0 - отсъствие 

на цел в живота. 

Част В е списък от 13 незавършени изречения, за-

сягащи теми за смисъла на живота и безсмъртието, а част 

С - свободен разказ за собствените житейски цели и тях-

ната реализация.Обикновено тези части се прилагат само 

в клиничната работа. 

Крамбо разработва допълнителен Тест за смисло-

жизнени цели (Seeking of Noetic Goals Test, SONG), за из-

мерване на силата на мотивацията за търсене на смисъл 

на живота. Тестът има редица модификации.  

 

Q СОРТИРОВКА. Методика за изследването на са-

мооценката на личността на Butler и Haigh [18]. Система 

от 28 характеристики на личността - 14 позитивни и 14 

негативни, които се сортират в 6 категории според сте-

пента на съответствие.  

Процедурата се повтаря два пъти: оценката е от 

позициите на това, което е (реално Аз) и това, което се 

иска да е (идеално Аз). При нормалните хора корелацията 

на двата Аз-образа (реален и идеален) е 0,6 - 0,7. При 

невротично болните, с дистимия, малоценни изживявания, 

себе неувереност, липса на самоуважение и пр. коефици-

ентът е забележимо по-нисък, като може да достигне и 

отрицателни стойности. 

Сортировката се прави като съжденията са написа-

ни на отделни картончета, а обемът на всяка категория е 

фиксиран: Не се отнася изобщо за мен (2 твърдения); То-

ва важи малко за мен (5 твърдения); Това се отнася до 

мен отчасти, до известна степен, приблизително (7 твър-

дения); Това вече се отнася повече за мен (7 твърдения); 

Това важи много за мен (5 твърдения); Това се отнася 

точно за мен (2 твърдения). 

 

АВТОПОРТРЕТ - ПОТРЕБНОСТИ И СТРЕМЕЖИ. 

Една от основните теории за човешките потребности е та-
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зи на Хенри А.Мъри (H.A.Murray), съдържаща най-дългия 

и най-подробния списък на потребности [18]. Тестът е 

създаден през 1950-69 г. от Г.Щерн (G.Stern) и служи за 

диагностика на 25 психически потребности по Х.А.Мъри: 

(А) Потребност от достижения; (B) Потребност от разясне-

ние (обучение); (С) Потребност от познание; (D) Потреб-

ност от създаване; (Е) Потребност от безопасност като 

тенденция за избягване на вина; (F) Потребност от безо-

пасност като тенденция за избягване на физически трав-

ми; (G) Потребност от придобиване; (H) Потребност от 

избягване на неуспехите и падението в собствените очи; ( 

I ) Потребност от общество (афилиация); (J) Потребност 

от уважение към другите; (K) Потребност от грижа и опе-

ка за другите; (L) Потребност от ред; (M) Потребност от 

игра (развлечения); (N) Потребност от приятни усещания; 

(O) Потребност от секс; (P) Потребност от изпитване гри-

жа и опека от страна на другите; (Q) Потребност от авто-

номия; (R) Потребност от изолация; (S) Потребност от 

агресия; (T) Потребност от признание и одобрение; (V) 

Потребност от доминиране; (W) Потребност от показност; 

(X) Потребност от отстъпване; (Y) Потребност от компен-

сация; (Z) Потребност от самооправдание.  

 

МОТИВАЦИОННО ЯДРО НА ИЗБОРА. Методиката 

е разработка на А.В.Петровски. Предназначена е за прео-

доляване недостатъците на класическия социометричен 

тест чрез разкриване на съдържателните детерминанти на 

междуличностните отношения в групата.  

МЯВ:―...устойчива структура от мотиви, образуваща 

психологическата основа на индивидуалните предпочита-

ния и определяща йерархизацията на обектите по тяхната 

ценност за индивида с оглед на стоящата пред него зада-

ча.‖ 

Техниката на метода включва два етапа: 1. Социо-

метричен тест с цел ранжиране на членовете на групата 

по желателност. 2. Разкриване на мотивационното ядро на 

избора.  

Оценка на избраните членове на групата по след-
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ните критерии (качества): Светоглед; Отношение към тру-

да, към задълженията; Комуникативни и нравствени ка-

чества; Свойства на личността като такава.[16] 

 

САМООЦЕНКА НА ТРЕВОЖНОСТТА (STAI – 

ФОРМА Y). Концепциите за тревожността като състояние 

(S) и черта (Т) бяха въведени за пръв път от Р.Б.Кетъл.  

Тревожността като личностна черта (Т) отразява от-

носително устойчивата индивидуална склонност към изпи-

тването на тревожно състояние. 

Въпросникът STAI (State - Trait Anxiety Inventory) е 

разработка на Ч. Спийлбъргър, адаптиран за български 

условия от Д. Щетински и И. Паспаланов през 1989 г. за 

възраст над 13 години.  

Въпросникът съдържа две отделни скали, които са 

отпечатани на двете страни на един и същ лист за отгово-

ри.  

Оценяването става като по всеки айтем се припис-

ва бал 1-4 точки.  

Скалата за S - тревожност (STAI-Form Y-1) съдържа 

20 твърдения (1-20), които по инструкция оценяват как 

изследвания "се чувства в този момент―. 

Скалата за Т - тревожност (STAI-Form Y-2) съдържа 

20 твърдения (21-40), които по инструкция оценяват как 

изследвания "се чувства изобщо".  [15] 

 

САМООЦЕНКА НА ТРЕВОЖНОСТТА (TMAS). Въп-

росникът TMAS (Teylor Manifest Anxiety Skale) е разработ-

ка на Дж. Тейлър и измерва тревожността като свойство 

на личността. Адаптиран за български условия от Д. Ще-

тински и И.Паспаланов през 1984 г. за възраст над 13 го-

дини.  

Счита се, че е еквивалентна форма за оценка на 

тревожността със скала Т на въпросника на Спилбъргър 

(STAI-Form Y-2), но е предпочитан поради по-богатият по 

съдържание симптомокомплекс, включването на фонови 

въпроси за маскиране на основната скала, а също и на L - 

скала.  
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Скали: тревожност – 30 айтема. лъжа (L) - 8 айте-

ма. фонови признаци – 42 айтема. Тези айтеми не се от-

читат при диагностика.[15] 

 

СКАЛА НА СОЦИАЛНА ЖЕЛАТЕЛНОСТ. Принад-

лежи към т.н. «тестове за лъжа» които се вграждат в лич-

ностните въпросници. ССЖ служи за критерий за интерп-

ретируемост на резултатите от изследването. Ако едно 

лице получи висок резултат по ССЖ, то е под съмнение 

неговата искреност при отговорите на други айтеми.  

ССЖ разкрива тенденции за симулация и потреб-

ността от социално одобрение  

ССЖ съдържа твърдения за поведение, което от ед-

на страна е приемливо за повечето хора, но от друга 

страна би представило изследвания в недотам добра свет-

лина.[15] 

 

МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО В 

КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ. Автор К.Томас [15]. Диагнос-

тицира поведението на човека в конфликтна ситуация. 

Показва доколко човек е склонен към съперничество и 

сътрудничество. 

Въпросникът има 5 скали: съперничество, сътруд-

ничество, компромис, избягване, приспособяване. По вся-

ка от тях се получава оценка от посочените в ключа айте-

ми (по 12 за скала).  

Оценката става по всяка скала. Качествените оцен-

ки са от много ниска до много висока склонност.  

 

СТИЛ НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНА СИТУА-

ЦИЯ. Методиката е предназначена за диагностициране 

поведението на човека в конфликтна ситуация [15]. Съ-

държа 15 айтеми, оценявани по 5 степенна скала за при-

емливост 1 (не)- 5 (категорично да). 

Скали, свързани с 5 стила на поведение: сътрудни-

чество, компромисност, избягване (социална желател-

ност), адаптивен (гъвкавост, приспособимост), индивиду-

ализъм (доминиращ, конкуриращ).   
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ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИВ-

НОСТТА НА БЪС-ДЮРКИ. Арнълд Бъс през 50-те години 

на ХХ век създава своята теория за проявленията на агре-

сивното поведение. Агресивността според него е реакция, 

развиваща се под влияние на негативните чувства и нега-

тивните оценки на хора и събития. 8 вида реакции. 

Въпросникът (The Buss-Durkee Inventory, BDI) е 

публикуван през 1957 г. от А.Бъс (A.H.Buss) и А. Дюрки 

(A. Durkee). След това се счита за една от най-надежд-

ните методики в това отношение. Предназначен е за въз-

раст над 14 г.  [15]  

Съдържа 75 айтема, разпределени в 8 скали (има и 

100 въпросна версия). Отговаря се с „да‖ и „не‖.  

Скали: физическа агресия (10 айтема), косвена аг-

ресия (9), агресивна раздразнителност (11), негативизъм 

(5), обида (8), подозрителност (10), вербална агресия 

(13), чувство за вина (9), лъжа (социална желателност) 

(14). 

Изчисляват се два основни индекса: индекс на 

враждебност и индекс на агресивност. 

 

ТЕСТ НА РЪКАТА НА ВАГНЕР ЗА ДИАГНОСТИКА 

НА АГРЕСИВНОСТТА. Автори: Е.Вагнер, Б. Брайклин и 

З.Пиотровски в 1962 г. Особено ценен за работа с деца и 

подрастващи [27]. 

Стимулен материал – картички със стандартни 9 

изображения на длан и едно без изображение, при което 

се изисква да се нарисува длан и да се опишат нейните 

въображаеми действия. Въпросът е да се изрази какво 

прави ръката във всеки конкретен случай. 

Всеки отговор се отнася към една от следните 11 

категории: агресия, указание, страх, емоционалност, ко-

муникация, зависимост, демонстративност, недъгавост, 

активна безличност, пасивна безличност, описание 

Сумарният бал за агресивност се изчислява по 

формулата: А = (Агресия + Указание) - (Страх + Емоцио-

налност + Комуникация +  Зависимост), т.е. количестве-
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ният показател на открито агресивно поведение – сумата 

от «адаптивни» отговори. 

 

СЕМАНТИЧЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ. Множество инст-

рументи за изследване на етносамосъзнанието по принци-

па на семантичния диференциал,  разкриващ отношението 

към качествата на своя и другите етноси. [15]  

В случая е наша разработка (ИИ) - включва  24  

качества, групирани в  6 фактора:   

 сила: силни, високи, големи, буйни.  

 морална оценка: добри, привлекателни, чес-

тни, скромни.  

 активност: активни, енергични, смели, бър-

зи.  

 безопасност: сигурни, безопасни, безобидни, 

безвредни.  

 родство: сходни, приятели свои, близки.  

 предсказуемост: предвидими, предсказуеми, 

естествени, открити. 

Всеки етнос – своя и други се оценява по всяко ка-

чество по биполярна скала с 3 степени за съгласие – от 

твърдо ―да‖ до твърдо ―не‖. 

 

9.3. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕРЕ-

ОТИПИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ  
 

МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕТНОЦЕНТ-

РИСТКИТЕ НАГЛАСИ. Етноцентризмът е изследван за 

пръв път от Съмнър през 1906 г. като провинциализъм или 

културна ограниченост, тенденция на индивида да е «ет-

нически центриран», да следва строго идеята за «култур-

на еднаквост» и да отхвърля тази за «уникалност». 

Етноцентризмът основно се свързва с предразсъдъ-

ците - възгледи или чувства за отхвърляне  и нехаресване 

на определени групи, «чуждите» изобщо, само защото са 

такива; с дискриминацията на една група от друга (расо-

ви, религиозни, сексуални и пр.)  
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Етноцентризмът се разглежда като система, опре-

деляща и производна от груповите отношения. In- и Out- 

групите са средство за идентификация и контраидентифи-

кация.   

Основните характеристики на етноцентристката 

идеология са две:  

(1). Определяне на «другите» (Out-group). Те са 

тези, които не предизвикват симпатии, чувство за иден-

тификация, противопоставяне, те са «чужди» - различни 

етноси, религиозни малцинства, криминални, необразова-

ни и др. In-group (групата за принадлежност, нашите) - 

обратно, групи, спрямо които се развиват позитивни мне-

ния и безкритична поддръжка (нагласи, отношения).  

(2). Отхвърляне на «другите» - изолационизъм и 

империализъм в междудържавните отношения; псевдо-

патриотизъм; расова и религиозна сегрегация и др. 

Оригиналната Е-скала (етноцентризъм) е конструи-

рана по принципа на Ликерт. Всички айтеми са с негатив-

но значение (про-етноцентристки).  

Съдържа 34 айтеми и три субскали: Негри (Negro 

Subscale), Малцинства (Minority Subscale), Патриотизъм 

(Patriotism Subscale).  

Отговорите са чрез 7-степенна скала (от +3 до -3 и 

неутрална позиция)  

В конструираният от нас (И.И.) български вариант 

на Е-скалата са запазени всички айтеми от оригиналната  

скала, които имат универсално значение и са преработени 

тази, които са значими само за САЩ и не за България. 

Субскалата N (негри) е заменена от Ц (цигани). [17][34] 

Съдържанието на скалата (субскали) е следното:  

(Ц) Цигани: 12 айтема. Конструкция, традиционна 

за нашата културна митология. Това са въпроси, засягащи 

отношенията на расова основа.  

(M) Малцинства: 12 айтема. Скалата е свързана с 

другите малцинства в България без циганите. Тя се свърз-

ва със субординация, социален функционализъм, сегрега-

ция. В тази област са малцинствата като етноси, полити-

чески партии, религиозни секти и пр.  
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(П) Патриотизъм: 10 айтема. Свързана е с отноше-

нията между държавите. ―Нашата‖ страна се разглежда 

като in-group, а другите - като out-group. Патриотизмът не 

се разглежда само като любов към собствената страна, а 

като безкритично приемане на културните ценности, кон-

формизъм спрямо националните цели и развитие, отхвър-

ляне на другите страни като out-group. 

 

ВЪПРОСНИК ЗА КУЛТУРНО НЕДОВЕРИЕ (CMI). 

Cultural Mistrust Inventory (CMI) е съставен от Terrell и 

Terrell (1981) [84]. Съдържа 48 айтема, комбинирани с 10 

степенна Ликерт-скала за съгласие (0-9). Измерва недо-

верието на чернокожите спрямо белите в четири области: 

политика и закони, междуличностни отношения, образо-

вание, бизнес и работа.  

 

ТЕСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ОТНОШЕНИЯТА 

(ДТО). ―Диагностический тест отношений‖ на Г.У. Солда-

това, модификация на метода на семантическия диферен-

циал [30].  

ДТО съдържа набор от 24 качества, 12 от които 

имат положителна и 12 – отрицателна конотация. Оценя-

ват са по 4 степенна Ликерт-скала за съгласие.   

Измерват се следните параметри на етническите 

стереотипи: амбивалентност - степен на емоционална оп-

ределеност на стереотипа; изразеност - сила на стерео-

типния ефект; насоченост - знак и величина на общата 

емоционална ориентация на субекта по отношение на да-

дения обект в четири значения: самооценка по качествата 

(етническа идентичност); оценка на абстрактния образ на 

"идеалния човек"; оценка на "типичния представител" на 

собствения етнос (автостереотип); оценка на "типичния 

представител" на "другия" (хетеростереотипи). 

Спомагателен показател за оценка на етническите 

стереотипи е степента на съвпадение на „идеала‖ и авто- 

и хетеростереотипите.  

 

СКАЛА ЗА СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ НА Е. БО-
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ГАРДУС. Понятието «социална дистанция» е въведено от 

Емори Богардус в 1925 г. и характеризира близостта или 

отчуждеността от отделния човек на социални или етни-

чески общности (расова или национална принадлежност, 

възраст, пол, професия, религия, дистанция между деца и 

родители). [17] 

Чрез скалата за социална дистанция може да се 

оцени степента на социалнопсихологическо приемане на 

хората един от друг (често я наричат скала за социална 

приемливост).  

Степените са 7: (1). Приемам като близки родстве-

ници чрез брак; (2). Приемам като лични приятели; (3). 

Приемам като съседи, живеещи на моята улица; (4). При-

емам като колега по работа, със същата професия; (5). 

Приемам като гражданин на моята страна; (6). Приемам 

само като туристи в моята страна; (7). Бих предпочел 

изобщо да не ги виждам в страната си. 

 

СКАЛА ЗА СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ. ―Шкала со-

циальной дистанции‖ е модификация на Скалата за соци-

ална дистанция на Е.Богардус на Л.Г.Почебут [25]. Тя се 

прилага за изследване на нагласите за междугрупово вза-

имодействие. За всеки етнос се отбелязва степента на 

приемливост.  

На всеки от критериите се присвоява бал от +3 до -

3 (1-7). Определят се следните показатели:  

 Социална приемливост (СП) - отразява стреме-

жа към взаимодействие и интеграции и даже 

асимилация от другите етноси (възможна и ре-

ална).  

 Социална експанзивност (СЕ) – отразява изра-

зеността и насочеността на социалните чувства 

на представителите на един етнос по отношение 

на друг (възможна и реална).  

 Коефициент на изменчивост (КИ).  

 Коефициент на етническа толерантност (ЕТ).  

 Етническа идентичност - социалната дистанция 

по отношение на собствения етнос.  
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“УЛИЦА”. Методиката "Улица" („Street‖) е вариа-

ция на Скалата за социална дистанция на Bogardus 

(1958). Има много къщи не една улица. От изследвания се 

изисква да определи кой етнос в кои къщи да се засели. 

Може да се засели и повече от едно семейство в един дом. 

[108] 

 

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩИТЕ СО-

ЦИАЛНИ НАГЛАСИ НА ДЕЦАТА. Въпросникът позволява 

косвено да се изследва нивото на предразсъдъци у деца-

та. Разработен е от Елза Френкел-Брунсуик. 

Силно предубедените спрямо другите етнически 

групи деца са склонни да споделят определени възгледи, 

които пряко не са свързани с етнически нагласи - общи 

социални нагласи. 

Валидността и надеждността на въпросника е мно-

гократно потвърдена. Съдържа 7 айтема, на които се от-

говаря с „да‖ и „не‖. Колкото повече са отговорите „да‖, 

толкова по-висока е вероятността детето да се отнася с 

предубеждение към другите етнически групи. 

 

СХЕМА ЗА ИНТЕРВЮ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕТ-

НИЧЕСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ. Схемата е заимствана 

от книгата ―Авторитарната личност‖, като е съответно 

преработена с оглед на българската специфика (ИИ).  

Включва 8 теми: семейна среда; семейни роли; 

разпределението на властта в семейството; референтно 

влияние на родителите и роднините; конфликти в семейс-

твото; детство; секс; отношение към другия и собствения 

пол [17;33]. 

По всяка тема към анкетирания се отправят преки и 

косвени въпроси. Техниката е на полустандартизирано 

интервю.  
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9.4. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОЛЕ-

РАНТНОСТТА,  ДИСКРИМИНАЦИЯТА И РА-

СИЗМА  
 

ЧЕКЛИСТ ЗА УСЕЩАНЕ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ. 

Perceived Discrimination Checklist е създаден от Eunai Shra-

ke [95]. Регистрира случаи на несправедливо отношение 

към тяхната етническа група и също персоналният опит.  

 

СКАЛА ЗА КОЛЕКТИВНО ЧУВСТВО ЗА СОБСТ-

ВЕНО ДОСТОЙНСТВО (CSES). Collective Self-esteem Sca-

le (CSES) измерва колективното (етнически определено) 

чувство за собствено достойнство. Автори - Crocker & Luh-

tanen (1992) [123].  

Включва 16 айтема, със 7 степенна Ликерт-скала. 

Измерва възприятията и чувствата, свързани със социал-

ната група - пол, раса, етнос, религия. Скали: 

 Уважение на членството – оценка на възприяти-

ето на индивида доколко е достоен като член на 

дадената социална група. 

 Лично общностно самоуважение – оценка от ин-

дивида колко добра е групата  

 Обществено общностно самоуважение – оценка 

от индивида на оценката на групата от страна 

на другите 

 Значение на идентичността за Аз-концепцията 

 

ПРОФИЛ НА ПСИХИЧЕСКОТО БЛАГОСЪСТОЯ-

НИЕ (POMS). Profile Of Mood States (POMS) е на Lorr & 

McNair, (1971) [112].  

Включва следните състояния: тревожност, едва се 

сдържам, възбуден, неудобно ми е,не мога да се концент-

рирам, депресия, тъга, обезкураженост, безнадеждност. 

Допълнителни: щастие, радост, спокойствие.  

Всеки изследван описва степента, в която всяко 

състояние (чувство) се е срещало през деня по 5 степенна 

Ликерт-скала за интензивност.  
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СКАЛА НА РОЗЕНБЕРГ ЗА ОЦЕНКА НА СОБСТ-

ВЕНОТО ДОСТОЙНСТВО (RSE). Rosenberg Self-esteem 

Scale (RSE) е разработка на Morris Rosenberg (1965) [117].  

Кратка унидеменсионална скала за измерване на 

глобалното чувство за собствено достойнство. Съдържа 10 

съждения, свързани с глобалната самооценка или себеп-

риемане, съчетани с 4 степенна Ликерт скала за съгласие.  

 

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТОЛЕРАНТ-

НОСТТА. Автори на ―Вопросник для измерения толерант-

ности» са В.С.Магун, М.С.Жамкочян, М.М.Магура [127]. 

Въпросникът разкрива различни нагласи и е свър-

зан преди всичко с вербалното поведение. 

Диагностицира проявлението на разни видове то-

лерантност: към представители на други етноси, държави, 

култури; към други възгледи, в т.ч. и малцинствени; към 

отклонения от общоприетите норми, правила и стереоти-

пи; към сложността и неопределеността на обкръжаващия 

свят.  

Първоначално е предназначен за подрастващи, но 

има опит в приложението след преработка и при възраст-

ни. 

Съдържа 48 айтема, на 42 от които се отговаря по 5 

степенна Ликерт-скала за съгласие, а на останалите 6 – 

по тристепенна скала. 

17 айтема са особено чувствителни и съставят 

кратка форма на теста. 

 

МЕТОДИКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ОБЩАТА КО-

МУНИКАТИВНА ТОЛЕРАНТНОСТ. Автор е В.В.Бойко – за 

диагностика на толерантните и нетолерантни нагласи на 

личността в общуването [7]. Съдържа 45 айтема, обеди-

нени в 9 скали и оценявани по 4 степенна Ликерт-скала. 

Комуникативната толерантност се дели на: 

 Ситуативна – отношение към конкретен парт-

ньор. 

 Типологична - отношение към събирателен тип 

или група хора (етнос, националност, професия, 
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социален слой) 

 Професионална – проява се в работна, делова 

обстановка (клиенти, ученици, пациенти). 

 Обща - обусловена от жизнен опит, характер, 

нравствени принципи  

Скали:  

 Неприемане  или неразбиране на индивидуал-

ността на другия човек. 

 Използване на себе си в качеството на еталон 

при оценка на поведението и начина на мислене 

на другите хора.  

 Категоричност или консерватизъм в оценката на 

другите хора. 

 Неумениеда се скриват неприятните чувства при 

сблъсък с партньори с некомуникативни качест-

ва. 

 Стремеж да се промени, превъзпита партньора. 

 Стремеж да се направи партньора "удобен". 

 Неумение да се  прощават на другите грешки. 

 Нетърпимост към физически или психически 

дискомфорт, създаван от други хора. 

 Неумение да се приспособяват към характера, 

привичките и желанията на другите.  

 

«ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТ». Автори на въп-

росника "Индекс толлерантности" са Г.У.Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова. [127] 

Съдържа 22 айтема, обединени в 9 скали и оценя-

вани по 6 степенна Ликерт-скала за съгласие. 

Скали: Отношение към малцинства, психически 

болни, бедни; Комуникативни нагласи; Етническа толе-

рантност; Социална толерантност; Толерантност като чер-

та на личността.  

 

ВЪПРОСНИК ЗА ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАСИЗМА В 

УНИВЕРСИТЕТА. Въпросникът е предназначен за регист-

риране на атмосферата на територията на един универси-

тет [49].  
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Съдържа 45 айтема, обединени в 11 скали и комби-

нирани с 5 степенна Ликерт-скала за истина. 

Скали: Расово напрежение; Кроскултурен комфорт; 

Разбиране на разнообразието; Расов/етнически натиск; 

Напрежение в общежитието; Справедливо отношение; Ра-

сизъм по отношение на способностите; Уважение към дру-

гите култури; Недостиг на поддръжка; Комфорт със собст-

вената култура; Пълно удовлетворение.  

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИМПЛИЦИТНИ-

ТЕ АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ. Работата върху 

различни страни на авторитарната личност (Е.Фром, Е. 

Ериксън, А.Маслоу, В.Райх) водят авторите до идеята да 

се конструира скала, която изследва нагласите и предраз-

съдъците, свързани с различните малцинствени групи 

[34].  

Диагностика на антидемократичните тенденции на 

личностно ниво - антидемократичния потенциал на лич-

ността: стереотипи, конвенционалност, желание за власт 

и ограничение на другите и пр. 

F - скалата (Fascism-scale) е конструирана за пръв 

път през 1945 г. (78-айтемна) и има няколко следващи 

версии - 60, 45 и 40 айтема (съответни форми).  

Скалите са 9, оценката става по 7 степенна скала 

(+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3).   

Българският вариант на F-скалата (разработката е 

моя - И.И.) е аналогичен на американският. Това дава 

възможност за сравнение на резултатите [17].  

Скали: FС. Конвенционализъм; FAS. Авторитарно 

подчинение; FАА. Авторитарна агресивност; FAI. Анти-

интрацепция; FSS. Суеверия и стереотипи; FPT. Власт-

ност; FDC. Деструктивност и цинизъм; FP. Предпазливост; 

FS. Секс.  
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9.5. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩУ-

ВАНЕТО  
 

КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ. В 

специализираните наръчници за описание на характерис-

тиките на училищната култура [106] се сочат следните па-

раметри: структура на семейството - принадлежност, пра-

ва, роли и задължения на членовете; пол - концепция за 

мъже, жени; жизнен цикъл - стадии, периоди и преходи в 

живота, несъответстващо и недопустимо поведение; роли 

- достъпност, придобиване; междуличностни отношения - 

поздрав, израз на несъгласие, обиди; общуване - език, 

диалекти, роли, отношения и черти на индивидуалността 

във вербалното и невербално общуване; етикет и дисцип-

лина - публично и домашно поведение, дисциплинарни 

средства; религия - религиозни роли и авторитети, тайни, 

ритуали; здраве и хигиена - обяснение на болести и 

смърт, лечение; храна - какво се яде, честота, правила за 

хранене, обработка; дрехи и външен вид - украшения, 

значение за социалната идентичност, концепция за красо-

ти и привлекателност; свободно време и празници - зна-

чение, културни ценности, свързани с тях; ценности - 

важни и нежелателни  черти и качества в себе си или в 

другите; история и традиции - трансфер към младите, на-

учност, реалистичност; образование - цели, ценности, 

свързани с него, домашни методи, родителски очаквания; 

време и място - какво е „навреме‖, значение на точност, 

скорост на изпълнение, организация на пространството;  

природни явления - дъжд, мълния, наводнения, земетре-

сения, поведенчески табута; животни - домашни и диви, 

ценност; изкуство - музика, най-ценени форми; очаквания 

и стремежи - отношение към доминиращата култура и  

език, културни ценности. 

 

КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ. Друга 

схема за анализ на културните различия е на Orlando 
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Taylor: елегантност: красота, приличие, сдържаност; по-

ведение: лицеизраз, глас, жест, мнение, чувства, достойн-

ство, навици; власт: влияние, превъзходство; вкус: съ-

вършенство, чистота, морал; престиж: важност, влияние; 

почести: награди, име (прякор), благородство, хералдика; 

гордост: афекти, морална чувствителност, презрение, 

дързост, предубеждения; формалност: ритуал, етикет, 

внимание, празници, униформа; показност, суетност: про-

явления, гласност, публичност, общителност. [106] 

 

ОЦЕНКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ И ОРГАНИЗА-

ТОРСКИ УМЕНИЯ (КОС). «Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей» [26] е методика, предназ-

начена за оценка на комуникативните и организаторски 

умения на личността: умение за създаване на делови и 

приятелски контакти с хората, стремеж за разширяване на 

контактите, участие в группови мероприятия, умение за 

влиятние върху хората, стремеж за инициатива и т. н. 

Тестът съдържа 40 айтема, на които се отговаря с 

„да‖ или „не‖. Цел на обработката на резултата е изчисля-

ването на Индекс на комуникативните склонности и Ин-

декс на организаторските склонности. 

 

КАРТА НА КОМУНИКАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

ПЕДАГОГА. ―Карта коммуникативной деятельности педа-

гога‖ е с автор А.А.Леонтиев [28]. Цел: количествена 

оценка на стила на педагогическо общуване на учителя. 

Картата се запълва от 4-5 експерта, независимо, 

след което оценката се осреднява. Съдържа 7 категории, 

свързани с общуването, които се оценяват с 1-7 бала. 

 Доброжелателност - Недоброжелателност 

 Заинтересованост - Безразличие 

 Поощрение на инициативата на обучаемите – 

Потискане на инициативата 

 Откритост - Закритост 

 Активност - Пасивност 

 Гъвкавост - Ригидност 

 Диференцираност (индивидуален подход) - От-
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съствие на диференцираност 

 

ПРЕЧКИ (БАРИЕРИ) ПРИ ЕМОЦИОНАЛНИ КОН-

ТАКТИ. Методиката «Помехи» в установлении эмоцио-

нальных контактов» е на В.В.Бойко [26]. Въпросник с 25 

айтема, на които се отговаря с „Да‖ или „Не‖. Регистрира 

източници на пречки (бариери) при емоционални контак-

ти. 

Категории (субскали): Неумение за управление и 

дозиране на емоциите; Неадекватно проявление на емо-

ции; Ригидност, неразвитост, неизразителност на емоции-

те; Доминиране на негативни емоции; Нежелание за сбли-

жаване с хората на емоционална основа. 

 

ДОМИНИРАЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕС-

КА ЗАЩИТА В ОБЩУВАНЕТО. Автор на ―Методика диаг-

ностики доминирующей стратегии психологической за-

щиты в общении» е В.В.Бойко [26]. Въпросник с 24 айте-

ма, с по три отговора: А – миролюбие; Б – избягване;В – 

агрессия.  

 

МЕТОДИКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА НАГЛАСАТА 

ЗА КОМУНИКАЦИЯ. Автор на ―Методика диагностики 

коммуникативной установки» е В.В.Бойко [26].  

Първата част съдържа 25 айтема – съждения, на 

които се отговаря с „да‖ или „не‖. Предназначена е да 

фиксира 5 признака на негативна нагласа (субскали): За-

воалирана жестокост в отношенията към хората, в съжде-

нията за тях; Открита жестокост в отношенията към хора-

та; Обоснован негативизъм в съжденията за хората; Раз-

дразнителност, мърморене; Негативен личен опит от об-

щуване с хората.  

Втората част съдържа 45 съждения, оценявани по 4 

степенна Ликерт-скала за вярност (0-3). Оценява пове-

денчески признаци, свидетелстващи за ниско ниво на ко-

муникативна толерантност (ситуативна, типологична, про-

фесионална) съпровождани от негативни емоции. Пред-

назначена е да фиксира 9 признака на ниска комуника-
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тивна толерантност (субскали): Неприемане или  нераз-

биране на индивидуалността на човека; Използване на 

себе си в качеството на еталон при оценката на другите; 

Категоричност или консерватизъм в оценките на хората; 

Неумение да се прикриват неприятните чувства при сблъ-

сък с некомуникативността на партньорите; Стремеж  за 

превъзпитание на партньора; Стремеж за промяна на пар-

тньора, да бъде направен подходящ, удобен; Неумение за 

прощаване на грешките на другия, на непреднамерено 

причинени неприятности; Нетърпимост към физически или 

психически дискомфорт на партньора; Неумение за прис-

пособяване към партньора.  

 

ТЕСТ ЗА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА МИХЕЛ-

СЪН. Тестът е за определяне на нивото на комуникативна 

компетентност и формираност на основните комуникатив-

ни умения [115]. 

 Съдържа описание на 27 комуникативни ситуации, 

към всяка от които има 5 възможни варианта на поведе-

ние. Скали: Умение за оказване и приемане на знаци на 

внимание (комплименти); Реагиране на справедлива кри-

тика; Реагиране на несправедлива критика; Реагиране на 

провокативно поведение от страна на събеседника; Уме-

ние за обръщение с молба; Умение за отговор с отказ на 

чужда молба, да се каже ―не"; Умение за съчувствие, под-

дръжка; Умение за приемане на съчувствие и поддръжка; 

Умение за встъпване в контакт с друг човек, контактност; 

Реагиране на опити за контакт. 

 

СКАЛА "ТЕХНИКА НА ОБЩУВАНЕ". Автор на ска-

лата "Техника общения― е Н.Д.Творогов [116]. Цел: Из-

мерване на нивото на развитие на операционния и емоци-

онално-волевия компоненти на комуникативната компе-

тентност.  

Всяко от комуникативните умения се оценява по 5 

степенна скала. 

Може да се прилага за самооценка и за оценка на 

всеки от членовете на групата. 
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Комуникативни умения: Умение за започване на 

разговор, намиране на обща тема; Способност продължи-

телно време за поддържане на разговор; Разбиране на 

чувствата и намеренията на друго лице; Умение за въз-

държане от категорични съждения при оценка на другите; 

Умение за изслушване на събеседника; Умение за излиза-

не от общуването без да обижда другата страна; Привет-

ливост; Добри маниери в комуникацията; Тактичност; 

Умение за точно и ясно изразяване на своите мисли; Ми-

мическа подвижност на лицето; Съответствие на жестове-

те на ситуацията; Съответствие на мимиката на ситуация-

та; Умение за обличане според ситуацията; Съответствие 

на интонацията на речта на нейния смисъл; Умение при 

желание за включване в започната от други работа. 

 

СКАЛА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА БЛИЗОСТ. Моди-

фициран вариант на Скалата за симпатическа дистанция 

на Д.Фелдес. [20] 

Срещу всеки от членовете на групата се отбелязва 

степента на приемливост. От: „Би могъл да бъде моят най-

добър приятел‖ до …‖Бих му забранил да има деца‖. 

 

МЕТОДИКА ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА АДАПТАЦИЯ. Въпросникът с ав-

тори: К.Роджерс и Р.Даймонд [26] съдържа 101 айтема – 

съждения за човека, за начина му на живот. Съчетан е със 

7 степенна Ликерт-скала: „това се отнася за мен‖.  

Показатели: 1. Адаптивност-Дезадаптивност; 2. Лъ-

жливост-Истинност; 3. Приемане на себе си - Неприемане 

на себе си; 4. Приемане на  другите - Неприемане на дру-

гите; 5. Емоционален комфорт - Емоционален диском-

форт; 6. Вътрешен контрол - Външен контрол; 7. Домини-

ране - Водимост, подчиняемост ; 8. Ескапизъм (бягство от 

проблемите) 

Интегрални показатели – изчисляват се по специ-

ални формули, на базата на индексите а и b по показате-

лите: Адаптация;Приемане на себе си; Приемане на дру-

гите; Емоционална комфортност; Интерналност; Стремеж 
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към доминиране. 

 

ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА САМОКОНТРОЛА В ОБЩУ-

ВАНЕТО НА СНАЙДЕР. Скала за самоконтрол в процеса 

на общуването. Автор е М.Снайдер [20;26;28] 

Въпросник с 10 твърдения относно различни видове 

поведение в ситуации на общуване. Отговаря се с „Вярно‖ 

или „Не вярно‖. 

Хората с висок комуникативен контрол постоянно 

следят за себе си, добре знаят, къде и как да се държат, 

управляват своите емоции и външното им изражение. В 

същото време, имат затруднена спонтанност на чувствата, 

не харесват непрогнозируемите ситуации.  

Хората с нисък комуникативен контрол са по-непо-

средствени и открити, с по-устойчива Аз-концепция. 

 

ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ОБЩИТЕЛНОСТ (ТЕСТ 

НА РЯХОВСКИ). Тестът ―Оценка уровня общительности― 

е конструиран от В.Ф.Ряховский и дава възможност за оп-

ределяне на нивото на комуникабелност на човека. Съ-

държа 16 айтема, на които се отговаря с «да», «не», «по-

някога». 

Отговорите причисляват изследваните към една от 

7 категории в континуума „Явна некомуникативност‖ – 

„Болезнена комуникативност‖.[20] 

 

СПОСОБНОСТ НА ПЕДАГОГА ЗА ЕМПАТИЯ. Ме-

тодиката „Способность педагога к эмпатии‖ е разработка 

на И.М.Юсупов [124] за изследване на емпатията (съпре-

живяването) – умението да се поставиш на мястото на 

другия, способност за произволна емоционална отзивчи-

вост на преживяванията на другите хора.  

Въпросникът съдържа 36 айтема, съчетани със 7 

степенна полярна скала „да-не‖. 

 Скала за развитост на емпатийните тенденции – 

18 айтема.  

 Скала на лъжата – 10 айтема 

 Фонови айтеми – 14  
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА ЗА ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ. «Методика оценки умений 

педагогического общения» е разработка на И.В.Макаровс-

кая [21]. Изследва комуникативността на учителя. 

Оценяващият на базата на наблюдение дава оценка 

на 12 качества на учителя по 10-бална система, като 10 

означава, че умението се проявява в 100 % от случаите, а 

1 - умението отсъства.  

Оценявани параметри: Рефлексивно-перцептивни 

умения; Способност за саморазкритие; Диалогически под-

ход към учениците.  

 

СТРАТЕГИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В 

УЧИЛИЩЕ. Израелската авторка Nava Maslovaty разра-

ботва инструмент за анализ на стратегиите за решаване 

на конфликти в училище - Teaching Strategies for Dealing 

with Socio-Moral Dilemmas in the Elementary School.  

В ―Мениджмънт на ученическия клас‖ [14] е публи-

кувана един адаптиран от мен (И.И.) за българските усло-

вия вариант.  

Стратегиите са 7: Игнориране; Прехвърляне на 

проблема на родителите на детето; Предаване на пробле-

ма на училищната администрация; Съобщаване на децата 

как да действат и да решат проблема си; Обсъждане на 

по-общ проблем и формулиране на извод; Обсъждане на 

проблема и намиране на приемливо решение заедно; Пер-

сонален разговор (диалог) с децата. 

Оценяват се няколко ситуации, като към всяка се 

отнася някоя от тези стратегии.  

Ситуациите може да възникнат в мултикултурното 

училище.  

Отговорите са според предпочитанията на изслед-

ваните, от които се иска да посочат най-добрата стратегия 

във всеки случай. 

 

КУЛТУРА, ОБЩУВАНЕ, ЕЗИК - ВЪПРОСНИК ЗА 

УЧЕНИЦИ. Въпросникът на Orlando L. Taylor, е предназ-

начен за ученици. В ―Мениджмънт на ученическия клас‖ е 
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публикувана един адаптиран от И. Иванов за българските 

условия вариант [14].  

Съдържа 20 твърдения, като всяко от тях отразява 

един характерен мит или стереотип, имащ отношение към 

общуването или културата. 

На всяко твърдение се отговаря с ДА или НЕ. Пове-

чето несъгласия означават по-критично мислене. 

 

9.6. МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА 

ОТ ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ   
 

ВЪПРОСНИК ЗА МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВА-

НИЕ (MEQ). Multicultural Education Questionnaire е създа-

ден от Inoue Yukiko за оценка на компетентността на учи-

телите, които преподават в мултикултурна среда [113]. 

Въпросникът има три части. 

Първата част има 18 айтема, които изразяват раз-

лични ситуации в класната стая, свързани с мултикултур-

ния състав на учениците, на които се отговаря по 5 сте-

пенна Ликерт-скала за честота.  

Втората част описва честотата на 7 учебни ситуа-

ции в мултикултурна класна стая през последната година: 

от 1 до над 11. 

Третата част изследва достъпа до 7 канала за по-

вишаване на квалификацията на учителя в тази сфера. 

 

МУЛТИКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕ-

ЛИТЕ (DMQ). Въпросникът на Inoue Yukiko „Diversity And 

Multiculturalism‖ е разработен за оценка на компетент-

ността на учителите, които преподават в мултикултурна 

среда [113]. 

Въпросникът съдържа 18 айтема, които изразяват 

различни елементи на мултикултурната ситуация в учили-

ще и обществото, както и съответните идеологически и 

педагогически постановки, на които се отговаря по 5 сте-

пенна Ликерт-скала за значимост.  
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СКАЛА ЗА МУЛТИКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ (MTS). 

Създадена е от William W. Wayson през 1993 г. Multicultu-

ral Teaching Scale (MTS) е разработена за оценка на ком-

петентността на учителите, които преподават в мултикул-

турна среда.[121] 

Основата е постановката на Бенкс (Banks) за изме-

ренията на мултикултурното образование. Целта е да се 

определи нивото на интеркултурни компетентности на 

учителите (студентите, обучаващи се за учители) в три 

области: Конкретна интеграция; Конструиране на знание; 

Редукция на предразсъдъци. 

Скалата съдържа 55 айтема, на 1-37 от които се от-

говаря по 6 степенна Ликерт-скала за ниска-висока ком-

петентност. Айтеми 38-42 дават демографска информа-

ция. Айтеми 43-55, съчетани с 5 степенна Ликерт-скала 

дават информация за културния фон (бекграунд). 

 

СКАЛА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ. 

Intercultural Competence Scale (The CSEQ student acquain-

tance scale) е разработка на Chun-Mei Zhao (2002) и се из-

ползва за анализ на интеркултурните взаимодействия. Тя 

допълва оригиналния CSEQ [114]. 

CSEQ е абревиатура на College student experiences 

questionnaire. Автори са C. Robert Pace и George Kuh, кой-

то има няколко версии. Разработен е в Университета на 

Индиана. 

Съдържа 10 скали, 83 айтема, които обхващат вси-

чки полета на дейности в Университета – библиотека, 

компютри, учебни занятия, култура и спорт, клубове и 

организации, живот в кампуса, наука, личен опит. Оценя-

ват се по 4 степенна Ликерт-скала за честота: никога-

много често 

Интеркултурната компетентност се операционали-

зира като честота и интензивност на взаимодействията на 

студента с други студенти от различни култури. 

 

СКАЛА ЗА КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (CQS). 

The Cultural Intelligence Scale е разработка на Cultural 
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Intelligence Center (2005) [128]. Представлява конструк-

ция от 20 айтема, оценявани по 7 степенна Ликерт скала 

за съгласие. 

Субскали: Метакогнитивна културна интелигент-

ност; Когнитивна културна интелигентност; Мотивационна 

културна интелигентност; Поведенческа културна интели-

гентност. 

 

РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТ-

НОСТ (IDI). The Intercultural Development Inventory (IDI) 

на Mitchell Hammer и Milton Bennett [126]. Въпросникът е 

50 айтемов, по модела на Бенет за интеркултурна чувст-

вителност (DMIS). 

Моделът включва няколко фундаментални познава-

телни структури (светогледи) ориентирани към културните 

различия. Те се изменят от крайно етноценрични до край-

но етнорелативни. Бенет обяснява реакциите на хората 

към културните различия - с нарастването на опита от 

междукултурните взаимодействия нараства и потенциал-

ната компетентност. Повечето етнорелативни елементи 

променят отношенията, знанията и поведението – състав-

ките на интеркултурната компетентност.  

Скали:   

 DD - етноцентристки светоглед, като "ние" до-

минира (защитна обяснителна група).  

 R - етноцентристки светоглед, в който „те‖ са 

висши – огледално отражение на DD. 

 М - транзитивен светоглед, свързан с културна 

общност и универсални ценности чрез акцент на 

подобията (те са като нас) и/или универсализъм 

(тенденция за прилагане на собствените кул-

турни ценности към други култури).  

 AA - етнорелативен светоглед, свързан с адап-

тацията към културните различия: приемане и 

признаване, адаптация към културния контекст.  

 EM - интеграционен светоглед, свързан с двойс-

твена кроскултурна идентичност. 
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ВЪПРОСНИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТ-

НОСТ (QIC). Questionnaire Intercultural Competence на 

Brinkman-Wink (2007) е предназначен за оценка на разви-

тието на уменията за интеркултурна комуникация [45]. 

Използва се при тренинг за развитие на интеркултурна 

чувствителност. 

Интеркултурната компетентност е дефинирана дос-

та разнообразно. Броят на елементите варира от 3 до 27. 

Като най-често цитирано се сочи определението на 

Майкъл Бирам: знание за другите; знание за себе си; 

умения за тълкуване и обяснение на отношенията, умения 

за разкритие и/или взаимодействие; оценяване на цен-

ностите, убежденията и поведението на другите; авторе-

лативизъм. Лингвистичната компетентност играе ключова 

роля. 

Daerdorff (2005): външен резултат е поведение и 

комуникативна ефективност, а вътрешния - адаптивност, 

гъвкавост, етнорелативни представи и емпатия. 

Бринкман и Уинк: интеркултурната компетентност 

ни позволява да си взаимодейства по-ефективно и по на-

чин, който е приемлив за другите, когато работим в раз-

нообразно културно група.  

Въпросникът има три части: 

Първа част: ―Моят интеркултурен фон‖ съдържа 12 

айтема със свободен отговор. Те дават информация за 

възраст, пол, етнически произход, религиозност и рели-

гия, опит от кратки пътувания в други страни, дългосроч-

ни пребивавания в други страни, образование и работа в 

друга страна, социални контакти, други фактори, начални 

трудности при пребиваване в Нидерландия.  

Втора част: ―Моята интеркултурна компетентност‖ 

съдържа 27 айтема, съчетани с 5 степенна Ликерт скала: 

никога-винаги. Ситуации на контакти с хора от други кул-

тури.  

Трета част: ―Конфронтация с действителността‖ съ-

държа 8 айтема с по три отговора за избор. Представляват 

описания на възможни ситуации на междукултурни конф-

ликти. 
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МУЛТИКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ (MCCTS). Multicultural Counse-

ling Competence and Training Survey - MCCTS е разработка 

на Шерил Хълкъмб-Маккой и Майерс (Holcomb-McCoy & 

Myers) [120] 

Въпросник, предназначен за самооценка на мулти-

културната компетентност на професионални педагоги-

чески съветници. Представлява конструкция от 32 айтема 

и допълнителни айтеми, изискващи информация за опита 

и демографските данни. Включва: демографска информа-

ция; познаване на мултикултурния курикулум в училище 

и ниво на опит в мултикултурното образование; възприе-

мане на мултикултурната компетентност; самооценка на 

мултикултурната компетентност.  

Субскалите са: мултикултурни знания; мултикул-

турно разбиране; мултикултурна терминология; развитие 

на расовата идентичност; мултикултурни умения.  

 

МУЛТИКУЛТУРНА СЕБЕЕФЕКТИВНОСТ НА ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ (SCMES). School Counselor 

Multicultural Self-Efficacy Scale (SCMES) е разработка на 

Holcomb-McCoy, Harris [106] 

Себеефективността като възприятие и оценка е ос-

нова на мотивацията. Тя дава възможност за оценка на 

способността за извършване на каквато и да е дейност, в 

случая – съветническа в мултикултурна среда. 

Представлява конструкция от 90 айтема с бихевио-

рална насоченост и айтеми, изискващи информация за 

опита и демографските данни. 

Субскалите са: мултикултурни знания; използване 

на данни и разбиране на системните изменения; развитие 

на кроскултурни отношения; мултикултурно разбиране; 

мултикултурно оценяване; приложение на расови концеп-

ти в практиката.  

 

ЧЕКЛИСТ ЗА МУЛТИКУЛТУРНА КОМПЕТЕНТ-

НОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ (SCMCC). 
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School Counselor Multicultural Competence Checklist  SCMCC 

е разработка на Шерил Хълкъмб-Маккой (Holcomb-McCoy) 

[119].  

Представлява списък от 51 мултикултурни компе-

тентности, групирани в 9 категории компетентност: в об-

ластта на теорията на мултикултурното консултиране; в 

областта на практиката на мултикултурната консултация; 

в областта на расизма и съпротивата против него; в об-

ластта на развитието на расовата идентичност; в областта 

на мултикултурното оценяване; в областта на мултикул-

турното семейно консултиране; в областта на социалните 

грижи; в областта на партньорството училище-семейство; 

в разбирането на междуличностните отношения.  
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