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МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКАТА ИДЕН ТИЧНОСТ

Иван Петков Иванов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ABSTRACT: Представят се методологическите проблеми при изследванията в областта на е тнопсихологията и специално при изследването на е тноидентичността. Направен е преглед на
повече от 20 инструмента, използвани основно от американски и руски автори и имащи знач ителна популярност.
КЕУ WORDS: methods, research, ethnic identity .

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ЗАБЕ ЛЕЖКИ. Етноидентичността на хората е свъ рзана с
множество параметри, които са подлагани от 60-те години на ХХ век на изключително интензивни изследвания. Тези изследвания имат своя връх след 90 -те години, поради всестранния интерес към етническото самоопределение и междуетническите отношения.
Класическите методики са насочени основно за измерване на социалните дистанции,
етническите и расови стереотипи и предразсъдъци, етнически нагласи (Е. Б огардус, Кац и
Брейли); за изследване на авторитарната личност ( T.Adorno); за изследване на аспирациите
на малцинствените групи и нагласите спрямо тях ( T. Pettigrew, P. Katz); за изследване на социалния статус на етническите общности ( T. Pettigrew); за сравнителни и качествени изсле двания на междуетническите отношения ( D.T. Campbell, D. Levinson, Търнстоун).
По-долу представяме някои инструменти, които имат по -широко приложение в съвр еменните етнопсихологически изследвания и специално за изследване на разли чни страни на
етноидентичността.
ДНЕВНИК. Използва се (Yip, Fuligni, 2002) за регистриране на етноидент ичността на
ежедневно ниво в продължение на две седмици [ 16].
Вписват се ежедневно: проявленията на етническата идентичност, като са дадени н яколко социални идентичности (добър ученик, гражданин, етнос) и етническата ангажираност
в поведението. Оценката се прави по 7 степенна Likert-скала.
ЧЕКЛИСТ ЗА САМООЦЕНК А НА ПОВЕДЕНИЕТО. Автори са Yip, Fuligni (2002).
Цели да измерва етническите аспекти в поведението. Съдържа списък на с едем специфични
действия (поведения) през деня, които са характерни за дадения е тнос (оригиналът е за к итайци).[Ib.]
MULTIGROUP ETHNIC ID ENTITY MEASURE (MEIM ). Въпросник с две субскали
от Jean S. Phinney (1992). Популярен и надежден. Измерва глобално индив идуалното ниво.
Има две скали.
1. Ниво на етническа идентичност (Level of Ethnic Identity); 14-айтемова с 4 степенна
Likert-скала за оценка. Скалата оценява три аспекта на етническата иде нтичност:
 Усещане за етническа принадлежност (5 айтема) – чувство за принадлежност към
етническата група, етническа гордост .
 Достигане на етническа идентичност (7 айтема) – разбиране на етноидентичнос тта.
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 Етническо поведение (2 айтема) – социализираност в етническата група и участие
в културни традиции.
2. Отношение към други групи (Attitudes toward Other Groups) – 6 айтемна скала оценява отношението към други групи (юноши и възрастни). [ 7;10;11;12,13;16]
MEIM-R. Моделът на културно-расова идентичност на Amanda Baden (2000) се състои
от две оси: Ос на културната идентичност и Ос на расовата идентичност. Ц ялостният модел
ги обединява в 16 потенциални културно – расови идентичности, в зависимост от расата и
културата на родителите и възприетите вторично такива идентичности . Теорията е използвана за разработка на въпросник за изследване по MEIM - MEIM-R (1992). Субскалите са 8: етничеко поведение, самоидентификация, достижение и принадлежност по отношение на
етническата и културна група на р одителите и на приемната (вторичната).
EOM EIS. Инструмент за измерване на егоидентичния статус ( Extended Objective
Measure of Ego Identity Status , EOMEIS). Автори са Bennion & Adams (1986). Съдържа 64 айтема, съчетан с Likert-скала за оценка от 1 до 6. Измерва егоиденти чността по теорията на
Ериксон 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 идентичност, междуличностна идентичност; т отална идентичност. Формираността на всяка от тях може да се оцени по стадиите на Marcia
(1966) - diffused, foreclosed, moratorium, achieved. [ 7]
Съществува и ревизирана версия. Тя е разработена с цел да се намали сложността на
основния инструмент. Съдържа сама 16 айтема, съчетани с 6 степенна Likert-скала за съгласие. Измерва идеологическа и междуличността егоиде нтичност. [10]
PERCEIVED DISCRIMINATION CHECKLIS T. Чеклист за усещане за дискримин ация е създаден от Shrake. Регистрира случаи на несправедливо отношение към тяхната етн ическа група и също персоналният опит. [ 14]
YOUTH SELF-REPORT. Младежки самоотчет (Achenbach, 1991) е инструмент със 112
пункта (YSR) [Ib.] Съдържа пет субскали идентифициращи пет основни синдроми, оценяв ане по 3 степенна Likert -скала: интернализирани проблеми – бягство/отдръпване; безпокойство/депресия; соматични проблеми и екстернализирани проблеми – агресия, престъпност/девиантност.
SCALE FOR ETHNIC IDENTITY . Скалата за етноидентичност е създадена от Tzuriel
и Klein (1977). Измерва два независими фактора: Етноцентризъм и Идентификация с е тническата група.
ETHNIC IDENTITY SCAL E (EIS). Скалата за етноидентичност (Ethnic Identity Scale,
EIS) е създадена от Valk (2001). Измерва различни компоненти на етническата идентичност:
идентификация със и гордост от етническия произход, етноцен тристки отношения,
уважение на етническите традиции и култура , и предпочитане на родния език за ком уникация с членовете на in -group. Съдържа 20 айтема. Комбинирана е с 5 степенна Likert скала за съгласие (0-4) [15]
PRIVATE COLLECTIVE S ELF-ESTEEM SCALE. Скалата, измерваща колективното
(етнически определено) чувство за собствено достойнство е на Crocker & Luhtanen (1990).
PROFILE OF MOOD STAT ES (POMS). Профил на психологическото благосъстояние
(POMS; Lorr & McNair, 1971). Включва десет айтема, от три субскали: тревожност, едва се
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сдържам, възбуден, неудобно ми е, не мога да се концентрирам , депресия, тъга, обезкураженост, безнадеждност. Допълнителни айтеми: щастие, радост, спокойствие. Всеки изследван
описва степента, в която всяко състояние (чувство) се е срещало през деня по 5 степенна
Likert-скала (1 никак, 2 малко, 3 умерено, 4 много, 5 извънредно). [ 16]
INTERNAL-EXTERNAL ETHNIC IDEN TITY MEASURE (INT-EXT ID). Скалата за
измерване на вътрешната и външна етноидентичност е създадена от Breton, Isajiw, Kalbach и
Reitz (1990) за Канадското мултиетническо общес тво. Включва две субскали – вътрешна и
външна етноидентичност. Айтемите се оценяват по 6 -степенна Likert-скала за съгласие. [8]
ACCULTURATIVE DISTRE SS SCALE. Скалата за акултурационен дистрес е субск ала от Cultural Adjustment Difficulties Checklist (Sodowsky ,LaJ,1997). Включва 11 айтема, виз иращи опита на хората в културно определените конфликти с мнозинството, собствения ма лцинствен етнос, трудности, свързани с различни полови роли, гняв и други отрицателни чу вства, спрямо мнозинствената или собствената ку лтура [Ib.]
CULTURAL DISTANCE SC ALE. За пръв път феноменът „културна дистанция” е оп исан от A. Furnham и S. Bochner през 1986 г. като основа на дистреса, преживяван при контакт
с чуждата култура.
Скалата за културна дистанция е конструирана от Ward и Searle (19 91). Всеки от 10-те
параметри на културата : климат, дрехи, език, училище, храна, религия, вярв ания, работа,
свободно време, семеен живот, приятелство се оценяват по 5 степенна скала, като 0 означава
липса на различия, а 4 – максимални различия. Изчислява се специален индекс на културна
дистанция (CDI), фиксиращ обективните разл ичия между културите. [13]
CULTURAL MISTRUST IN VENTORY (CMI). Въпросник за културно недоверие е
съставен от Terrell и Terrell (1981). Съдържа 48 айтема, комбинирани с 10 ст епенна Likertскала за съгласие (0-9). Измерда недоверието на чернокожите спрямо белите в четири обла сти (политика и закони, междуличностни отношения, образов ание, бизнес и работа). [11]
SALIENCE OF ETHNICIT Y INDEX. Индекс на етническа принадлежност (Kwan,
Sodowsky, 1997) е въпросник със 7 пункта, регистриращи персоналните реакции на етнома ркерите от рода на: акцент, стил на обличане, поведенческо взаим одействие с мнозинството.
Оценяват се със 7 степенна Likert - скала. [8]
LOSS OF FACE MEASURE . Инструментът „Загуба на лице” (Kwan, Sodowsky, 1997)
операционализира заплахата за загуба на социална идентичност (Zane, 1992). Съдържа 21 а йтема. [Ib.]
ROSENBERG SELF-ESTEEM SCALE (RSE) . Скала на Rosenberg за оценка на собственото достойнство (1979). Съчетава се с Guttman-скала с 10 пункта [11]
BLACK RACIAL IDENTIT Y ATTITUDE SCALE (BR IAS, RIAS-B). Скалата за черна
расова идентичност е създадена от Helms (1990) . Представлява 50 айтемов ин струмент, с 5
степенна Likert-скала за съгласие, предназначен за афроамериканци. Има че тири субскали,
отразяващи стадиите на развитие на черната расова идентичност (Cross,1971) : (1). Предсблъсък (2). Сблъсък (3). Потапяне / Изплуване (4 ). Интернализация/обвързване [11]
VISIBLE RACIAL/ETHNIC IDENTITY ATTITUDE SCALE (VIAS) . Скалата е канструирана от Helms & Carter (1985). Измерва културната идентичност на латин оамериканци
(студенти). Адаптация на BRIAS. Субскалите представят различни реш ения на конфликти в
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колективната идентичност. Те са 4: (1) Конформизъм, интернал изиране на бялата култура
при отрицание или изопачаване на собствената култура. (2). Дисонанс/интроспекция - конфликт в културната идентичност (3). Потапяне, въвличане в Испанската култура и отклоняване
на бялата култура и (4). Разбиране, отражение - процес на вътрешни решения на културната
идентичност. [9]
WOMANIST IDENTITY ATTITUDE SCALE (WIAS) . Също е конструирана от Helms
през 1995 г., но насоката е джендър-идентичност на жените. Съдържа 55 айтема в 4 субскали:
(1). Пред-сблъсък– традиционно чувство за мъжко надм ощие и женска подчиненост в дже ндър-ролите. (2). Сблъсък/дисонанс – криза в разбиранията за традиционните полови р оли.
(3). Потапяне – идеализация на „новата” женска роля. (4). Интернализация – позитивно решение на джендър-ролевия конфликт. [Ib.]
MEN’S IDENTITY ATTITUDE SCALE (MIAS). Аналогична скала за мъже, също на
Helms през 1995 г. Тя също е 55 –айтемова. Субскали: (1). Контакт - неосъзнаване на особеностите на джендър-ролите на двата пола. (2). Дезинтеграция – конфликт между сексистките ориентации и джендър ролите на двата пола. (3). Реинтегр ация – идеализация
на мъжествеността.(4). Автономия – позитивна джендър-интегративна гледна точка.
[Ib.]
AMERICAN IDENTITY AT TITUDE SCALE (AIAS). Скала, предназначена за измерването на нагласите, свързани с амери канската идентичност. Разработка на Phinney (1997).
Съдържа 7 айтема, оценявани по 4 степенна скала. [10]
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ОТНОШЕНИЯ (ДТО). Г.У. Солдатова разработва
Тест за диагностика на отношенията, модификация на метода на семантическия диференц иал. ДТО съдържа набор от 24 качества, 12 от които имат положителна и 12 – отрицателна конотация: дипломатичен, активен, икономичен, темпераментен, общителен, отстъпчив, на стойчив, акуратен, горд, остроумен, находчив, предпазлив, лицемерен, агресивен, алчен, избухлив, натрапчив, безхарактерен, вироглав, педантичен, високомерен, ехиден, хитър, стра хлив. Оценяват са по 4 степенна Likert скала за съгласие.
ДТО позволява да се измерват следните параметри на етническите стереотипи: амбив алентност (степен на емоционална определеност на стереотипа ); изразеност (сила на стереотипния ефект); насоченост (знак и величина на общата емоци онална ориентация на субекта
по отношение на дадения обект ) в четири значения: самооце нка по качествата (етническа
идентичност), оценка на абстрактния образ на "идеалния човек", оценка на "типичния пред ставител" на собствения етнос (автостереотип), оценка на "типичния представител" на "др угия" (хетеростереотипи).
Спомагателен показател за оценка на етническите стереотипи е степента на съ впадение
на „идеала” и авто- и хетеростереотипите. [3]
МЕТОД РЕПЕРТУАРНЫХ Р ЕШЕТОК. Методът на репертоарните решетки (Г.У.
Солдатова) също има за цел диагностиката на етноидентификацията . В колоните на таблица
се съдържат следните 8 образи : собственог (1) «Аз»; (2) «Идеал»; типични представители на
(3) «своя» и (4) «другите» етноси; субективни «отрицателни» лица от (5) «своя» и (6) «другите» етноси; субективни «положителни» лица от (7) «своя» и (8) «другите» етноси. В 8 реда се
дават различи съчетания от три конкретни образа, които трябва да се сравнят и да им се припишат съответни противоположни по смисъл характеристики. Всеки образ се оценява по 7
степенна скала за степен на израз еност на характеристиката. Съпоставянето на образите дава
степента на етническа идентификация и диференциация. [3]
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СКАЛА ЗА СОЦИАЛНА ДИ СТАНЦИЯ НА Е.БОГАРДУ С. Понятието «социална
дистанция» е введено от Е. Богардус в 1925 г. и характеризира близостта или отчуждеността
от отделния човек на социални или етнически общности (расова или национална принадлежност, възраст, пол, професия, религия, дистанция между деца и родители). Чрез скалата за
социална дистанция може да се оцени степента на социалнопсихологическо приемане на х ората един от друг (често я наричат скала за социа лна приемливост). Степените са 7 - (1).
Приемам като близки родственици чрез брак (2). Приемам като лични приятели (3). Приемам
като съседи, живеещи на моята улица (4). Приемам като колега по работа, със същата проф есия (5). Приемам като гражд анин на моята страна (6). Приемам само като туристи в моята
страна (7). Бих предпочел изобщо да не ги виждам в страната си.
„STREET”. Методиката "Улица" („Street”) е вариация на Скалата за социална диста нция на Bogardus (1958). Има много къщи не една улица. От изследвания се изиск ва да определи кой етнос в кои къщи да се засели. Може да се засели и повече от едно семейство в един
дом. [15]
ШКАЛА СОЦИАЛЬНОЙ ДИС ТАНЦИИ. Модификация на Скалата за социална ди станция на Е.Богардус прави Л.Г.Почебут . Тя се прилага за изследване на нагласите за междугрупово взаимодействие . За всеки етнос се отбелязва степента на приемливост.
Л.Г.Почебут разработва система за оценка и оттам за математическа обработка на да нните. На всеки от критериите се присвоява бал от +3 до -3 (1-7). Определят се следните показатели:
Социална приемливост (СП) - отразява стремежа към взаимодействие и интеграции и
даже асимилация от другите етноси. Има два субпоказателя: възможна и реална. Социална
експанзивност (СЕ) – отразява изразеността и насочеността на социалните чу вства на представителите на един етнос по отношение на друг. Има два субп оказателя: възможна и реална.
Коефициент на изменчивост (КИ). Коефициент на етническа толерантност (ЕТ). Етническа идентичност - социалната дистанция по отношение на собствения етнос. [1,2]
ЭТНИЧЕСКАЯ АФФИЛИАЦИ Я. Методиката е разработка на Г.У.Солдатова и
С.В.Рыжова. Представлява въпросник с 30 айтема, изследваща типовете етническа иденти чност – норма, етноегоизъм, национален фанатизъм, етноиндеферентност, е тнонихилизъм.
Дава оценка на етническите афилиативни тенденции: афилиативни тенденции (стремеж към
групова принадлежност); афилиация – склонност за следване на правила, норми и цели на
своята етническа група; етноафилиативни тенденции; анти -афилиативни тенденции; тенде нции за колебание. [3]
СТАБИЛНОСТЬ-НЕСТАБИЛНОСТЬ. Методиката на Т.Г.Стефаненко е предназн ачена за измерване на степента, в която хората възприемат стабилността или нестабилността
на социалната ситуация. Обикновено се комбинира с показатели за етноидентичност . Представлява списък от 9 полярни твърдения, засягащи различни страни на ситуацията и изискв ащи принуден избор. [4]
Респонденти, набрали за стабилност 7 и по вече точки, възприемат ситуацията като ст абилна (условно название «стабилни»), а с 3 и по -малко точки – „нестабилни”. Междинните
са „колебаещи се”.
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