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ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ЕТНОЦЕНТРИЗМА

MAIN ASPECTS OF ETHNOCENTRISM

                                                                                       
Резюме: Предложени са дефиниции на понятието „етноцентризъм”, очертана

е съдържателната му характеристика, посочени са теориите, които го обясняват и
са разгледани функциите, които то изпълнява. Анализирано е в  по-широк социален
контекст като част от изграждането на Аз-образа на личността и е проследено
неговото развитие в исторически план. Представена е връзката му с други понятия
като  етнически  стереотипи,  предразсъдъци,  национална,  етническа  и  културна
идентичност  и  др.  Цитирани  са  проведени  международни  емпирични  изследвания,
публикувани в реферирани списания. Очертана е необходимостта от провеждане на
по-нататъшни задълбочени  изследвания.  Посочени са  начините за  преодоляване  на
етноцентризма чрез придобиване на интеркултурни знания и участие в програми за
интеркултурна чувствителност.

Abstract: Definitions  of  the  term  “ethnocentrism”  have  been  proposed,  the
characteristic of its content has been laid down, the theories that explain it have been shown
and the functions it performs have been examined. It has been analysed in a wider social
context  as  a  part  of  the  formation  of  the  self-image  of  the  person  and  its  historical
development  has  been  studied.  Its  relation  to  other  terms,  such  as  ethnic  stereotypes,
prejudices,  national,  ethnic  and  cultural  identity,  etc.,  has  been  presented.  Conducted
international  empirical  surveys  published  in  reviewed  journals  have  been  quoted.  The
necessity of further in-depth investigations has been laid down. The ways to overcome the
ethnocentrism  by  means  of acquisition  of  intercultural  knowledge  and  participation  in
programmes for intercultural sensitivity have been shown.
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През последните 50 години в рамките на социалните науки е натрупа-

но значително количество проведени емпирични изследвания за природата

и развитието на понятието „етноцентризъм”. То не е ново, въведено е пре-

ди повече от век  [1]  и се определя като техническото наименование на

гледната  точка,  според  която  собствената  група  на  принадлежност  се

възприема в центъра на всичко, а останалите са разположени и оценени по
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отношение на нея. То произлиза от древногръцките думи етнос, която се

превежда  като  нация и  kentron,  което  означава  център [2].  Когато  се

свържат двете думи става ясно, че етноцентризмът представлява гледната

точка  за  собствената  нация,  възприемана  в  центъра,  според  която  се

оценяват  всички  други  нации.  Съвременната  наука  не  го  разглежда

единствено  в  националистка  перспектива,  но  го  анализира  заедно  с

понятия  за  възприемане  на  собствената  култура  и  културни  вярвания,

ценности,  нагласи  и  поведение  в  центъра,  според  които  са  осъждани

всички други. Етноцентризмът се разглежда като резултат от природата на

културните  вярвания,  натрупани  по  време  на  процеса  на  първична

социализация и е свързан с наличието на по-ниски нива на интеркултурна

компетентност [3,4]. Той изразява разбирането, че собствената култура на

личността е по-висшестояща в сравнение с другите и хората се възприемат

и  оценяват  според  степента,  до  която  те  живеят  съгласно  културните

стандарти на собствената група на принадлежност [5]. 

Проведено изследване с цел анализ в рамките на интеркултурната ко-

муникация установява, че етноцентризмът не се основава на биологични

променливи, а е свързан с културата [6]. Подходящ пример в тази насока

е това, че се установява, че мъже от японски и американски произход са

статистически  значимо  различни  по  променливата  „етноцентризъм”  в

сравнение с жени от разглежданите култури [7, 6, 8]. 

Първият систематичен анализ на етноцентризма е направен през 50-те

години на ХХ век в проведени изследвания в рамките на Теорията за авто-

ритарната личност [9]. Според авторите национализмът е силно свързан с

етноцентризма,  което  е  израз  на  авторитаризъм,  възприеман  като

личностен дефект. Освен това изпитваните индивидуални предразсъдъци

към конкретни други групи, различни от собствената, изграждат личностен

профил. Именно поради тази причина е желателно предразсъдъците да се

разглеждат като свързано понятие с етноцентризма. Като реакция на про-

ведено изследване Олпорт [10] предупреждава своите читатели да бъдат

внимателни при анализиране на въведените понятия. Според него тъй като

корелацията  между  изпитваната  ненавист  към  евреи,  цветнокожи  и

представители на други малцинствени групи и проявения патриотизъм е

доста  висока (≥0.69)  не  означава,  че  всички предразсъдъци могат  да  се
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обяснят с индивидуалната личностова структура. В проведени емпирични

изследвания  се  установява,  че  етноцентризмът  е  свързан  с  изпитваната

степен на хомофобия [6] и расизъм [11] от изследваните лица. 

Друга критика, отправена от Олпорт [10] е, че авторите [9] насочват

своето внимание към личностни предиктори на етноцентризма вместо да

анализират симбиотичната му връзка с личностните характеристики. Уста-

новява се, че чертите на личността са свързани с етноцентризма (например

авторитаризъм,  [9,10];  агресия,  [12];  догматизъм,  [13];  морал,  [10,  14];

нарцисизъм, [15]; национализъм, [10, 16]). 

Според  съвременната  научна  гледна  точка  [17,18]  преживяваният

етноцентризъм от всеки човек може да се разположи в континуум от слабо

изразен до силно изразен, т. е. всяка личност е етноцентрична в известна

степен.  В  този  смисъл  етноцентризмът  за  групите е  това,  което

представлява егоцентризмът за конкретната личност [19]. 

Хората  с  етноцентрични ориентации поддържат  ригидни нагласи  и

поведение към собствената група, които се различават от нагласите и пове-

дението им  към  другите  групи  [20,21].  Те  възприемат  членовете  на

собствената група като превъзхождащи членовете на другите групи. Пове-

денчески  те  поддържат  взаимоотношения  на  коопериране  и  сътрудни-

чество със собствената група, а се конкурират и дори се противопоставят

на  представителите  на  другите  групи.  Въпреки  че  егоцентризмът  се

възприема по правило като негативна тенденция,  в научната литература

понятието се свързва с оценяване на собствената група, с проява на соли-

дарност,  конформност,  сътрудничество,  преданост  и  ефективност.  Етно-

центризмът, обаче, разбиран като ригидна нагласа към собствената група,

се  причислява  към  т.  нар.  „повърхностни  причини”  за  реакция  към

чужденци [22].  

Учените признават, че някои елементи от етноцентризма е възможно

да  изпълняват  важни функции  в  случаите,  когато  собствената  група  на

принадлежност е заплашена или атакувана [20]. Патриотизмът и желание-

то  за  саможертва  са  важни  позитивни  елементи,  които  показват  преда-

ността към нея и засилват груповия морал, солидарност и сплотеност. От

друга  страна  обаче  преживяването  на  крайни чувства  на  патриотизъм е
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възможно да доведе и да провокира пренебрегване на културните вярвания

на другите групи като различни, странни и дори погрешни. 

Сред  предложените  научни  анализи  на  етноцентризма  се  отличава

този, който го разглежда като  позитивен, негативен и  крайно негативен

[23]. Твърди се, че етноцентризмът основно е  описателен, а не задължи-

телно подценяващ и негативен. От единия край на континуума, в който е

разположен (например слабо изразен етноцентризъм), е възможно той да

изпълнява  изключително  значими  функции,  когато  групата  на  при-

надлежност е  заплашена или подложена на  реална атака,  той осигурява

групова  идентичност  на  личността.  Нивото  на  етноцентризъм  в  случая

изгражда  основата  на  патриотизма  и  показва  желанието  и  жертвого-

товността в името на собствената група на принадлежност. От другия край

на  континуума  (например  ясно  изразен  етноцентризъм)  е  разположена

тенденцията  хората  да  го  възприемат  като  единствено  правилен,  а  той

може да е опасен и да води до патологични форми и размери, които се

изразяват в предразсъдъци, дискриминация, конфликти и дори етническо

почистване. Хората с високи нива на етноцентризъм възприемат предста-

вителите на другите култури и/ или етнически групи през своята културна

гледна точка. Собствената култура е стандарт, по който хората от другите

култури са оценявани. Повечето отклонения от него се възприемат в нега-

тивна светлина и се използват за оправдание на отредената им по-ниска

позиция от тях. 

Установява се, че наличието на високи нива на етноцентризъм оказват

негативно влияние върху интеркултурното общуване между представители

на  различни  култури  [8,24].  Според  авторите  хора  с  високи  нива  на

разглежданото  понятие  проявяват  предпочитания  към  интракултурно

взаимодействие  (в рамките на собствената култура) и избягват общуване с

непознати от други култури. Нещо повече, тъй като хората с високи нива

на етноцентризъм възприемат себе си като превъзхождащи представители-

те на други култури, те са слабо или немотивирани да общуват ефективно с

тях, по правило не се стремят или са слабо мотивирани да намалят неопре-

делеността  във  взаимоотношенията  между  хората  от  различни  култури.

Освен това етноцентризмът действа като филтър при възприемане както на

вербалните и невербалните послания, така и при възприемане на техния
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източник [25, 20]. Именно затова, когато хора с високи нива на етноцент-

ризъм са част от интеркултурното общуване могат да очакват по-малко по-

зитивни резултати от него и намаляване на неопределеността до контроли-

руеми  размери.  Става  ясно,  че  колективната  самооценка  е  свързана  с

членството в собствената група и се отразява на общуването с непознати

[26]. Етноцентризмът акцентира на разглеждания процес, особено, когато

първоначалните срещи с непознати членове на други групи и/ или култури

(комуникацията е интеркултурна) в противовес на непознати членове от

собствената група и/ или култура (комуникацията е интракултурна). Това

е възможно да провокира засилване на неопределеността в отношенията по

време на интеркултурни срещи между представители на различни култури.

Според  проведени  изследвания  етноцентризмът  е  универсален  и  е

въплътен  в  рамките  на  системи  за  общуване  и  различни  ценностни

ориентации в различни култури [8,27]. Цялостният процес за развитие на

етноцентрични  нагласи  е  по  правило  несъзнателен  и  често  започва  в

детството  [28],  паралелно  с  развитие  на  културната  или  расовата

идентичност. Децата преминават през различни стадии на развитие на ра-

сова идентичност, които също могат да се прилагат и спрямо културната

идентичност [29]. През първия стадии е налице липса на социално осъзна-

ване и детето не идентифицира расовите различия в света.  Вторият ста-

дии е на приемане на расовите различия, когато те вече се идентифицират,

но детето продължава да вярва, че всички хора са равни. През  последния

стадии от модела [29] се анализира процесът как хората започват да тру-

пат  знания  за  различните  култури  и  дори  се  чувстват  обвързани  с

изграждането на своята идентичност,  която се основава не само на раса

или култура. 

Въпреки  че  расовата  е  много  различна  от  културната  идентичност,

двете  понятия  отразяват  натрупания  опит  по  време  на  развитие  на

личността.  Те  включват  социализационни  процеси  като  образование,

възпитание и натрупан известен житейски опит с цел избягване на расизма

и ограничено възприемане на членовете на собствената група. Някои учи-

лища  и  трудови  организации  признават  значението  на  културата  и  са

разработили учебен материал за преодоляване на етническите стереотипи
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и  измерване  на  постигнатите  резултати  от  подобни  педагогически  дей-

ности. 

Етноцентризмът се основава на широко разпространено, често среща-

но и ригидно разграничаване на собствената от другите групи [30], което

включва стереотипизиране,  негативни и враждебни нагласи за членовете

на  други  групи,  стереотипизирани  позитивни  образи  и  нагласи  на

подчинение спрямо собствената група и йерархична, авторитарна гледна

точка за взаимодействието, в което собствената група е права и доминира,

а членовете на другите групи са в подчинена позиция. Като се основава на

връзката  на  етноцентризма  с  предразсъдъците  и  стереотипите  се

разработва  и  апробира  научно-изследователска  програма  [9]  за

преодоляване  на  антисемитизма,  фашизма  и  „антидемократичната”

личност. Според авторите предразсъдъците сa част от по-голяма схема на

личността  и  затова  те  разработват  скала  за  общо  измерване  на

етноцентризма,  която  включва анализ  на  негативните  нагласи  на

изследваните лица за различни етнически групи. За своето време скалата

представлява  важен  инструмент,  който  показва  как  нагласите  към

различни малцинствени групи и патриотизмът са част от етноцентризма. 

Освен, че правят теоретичен анализ на разглежданото понятие, авто-

рите отделят доста време и енергия за конструиране и валидизиране на

скали за измерване на етноцентризъм т. нар. Е скала [9]. Тя включва въпро-

си  (айтеми)  във  формат  на  Ликерт,  насочени  към  евреи,  цветнокожи и

представители на други малцинствени групи и които измерват нивото на

патриотизма на изследваните лица. За съжаление обаче Е скалата е остаря-

ла и неприложима в съвременната наука.  За отбелязване е  и фактът,  че

като цяло с нея има проведени ограничен брой емпирични изследвания. 

Като друг метод за изследване на етноцентрични нагласи в научна-

та литература се посочва т.  нар.  Скала за  генерализиран етноцентризъм

(Gene) [17, 28, 20]. 

В  научната  литература  сред  начините  за  борба с  ограниченията  в

интеркултурното знание и етноцентричните нагласи е разработването на

специфично интеркултурно учебно съдържание на дисциплини в училище

и в университета. За отбелязване е предположението на някои изследовате-
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ли, че до 2020 г. 46 % от студентите в САЩ ще бъдат цветнокожи, включи-

телно от семейства с нисък доход, в неравностойно положение и студенти,

които не говорят английски като първи майчин език [31]. Безспорен факт е

необходимостта в бъдещия професионален и личен живот да се развива

разбиране  и  интеркултурна чувствителност  [3,  32,  4]  и да  се  редуцират

етноцентричните нагласи. 

Тъй  като  изследванията  в  психологията  анализират  поведението,

мислите и емоциите на хората, при разбиране на предизвикателствата, пре-

дявени от етническото разнообразие е необходимо проява на искреност и

ентусиазъм. Изследователите са на мнение, че няма друга научна област,

която по-добре от психологията да е подготвена при среща с предизвика-

телствата на културното разнообразие [33]. 

Към преподавателите на психологически дисциплини за утвърждаване

на етническото  и  културното разнообразие  се  отправят следните съвети

[34]. Необходимо е те да отчитат: 1) отношението на подрастващите към

разнообразието, 2) различната степен на развитие на тяхната етническа и/

или културна идентичност, 3) личните им страхове и 4) емоциите, които

провокира придобиването на ново знание, което се разминава със собстве-

ните им ценностни ориентации. 

За учителите е  важно да служат за позитивен ролеви модел в своя

опит да редуцират предразсъдъците на своите ученици [35]. Необходимо е

да вярват в преподавания от тях материал и да подкрепят децата в разви-

тието  им  на  абстрактно  и  гъвкаво  мислене  като  представят  различни

културни практики и вярвания, които им помагат да намалят своите нега-

тивни нагласи към етническото разнообразие. 

Емпирично е изследвано влиянието, което оказват учебни дисципли-

ни, посветени на етническото разнообразие и постигнатите резултати след

провеждането им. При деца, посещаващи подобни часове са измерени по-

ниски нива на расизъм и по-ясно изразена междугрупова толерантност в

сравнение с другите, които не са ги посещавали [36]. 

Установява се, че настъпилите промени в нивото на предразсъдъци не

са  свързани  с  получената  оценка  по  дисциплината,  а  със  степента  на
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обвързаност с преподавания материал [37] и с нивото на изследваните лица

на включеност в дисциплината. 

Според друго проведено изследване [37] при посещаващите подобни

часове е установено намаляване на нивото на изпитвания расизъм, секси-

зъм и негативни хомосексуални нагласи след приключване на дисциплина-

та  „Психология  на  предразсъдъците”.  Подобни  дисциплини  променят

възприятието на расизма в подрастващите, преживяването на расова вина

и, следователно, водят до тяхното намаляване [38, 39, 40]. 

Установено е, че интеркултурните симулации също помагат на деца-

та да натрупат знания за различните култури, развиват разбирането им за

културно разнообразие и уменията им за анализ на приликите и разликите

между представителите на различни национални групи [41, 42, 43]. 

Ако някои ролеви игри и симулации са общи, то други са насочени

към специфичните аспекти на културното разнообразие.  Разработени са,

например,  учебни упражнения,  свързани с процеса  на акултурация [44].

Според участниците в програмата тя им помага в разбирането за него и в

развитието на емпатия към хора, които се приспособяват към нова култура.

Интеркултурните симулации могат да са полезни на хора, които са в про-

цес  на  индивидуална  подготовка  за  съветници,  педагози,  социални  ра-

ботници и всяка професия, в която са налице интеркултурни отношения

между хората, които я упражняват [45, 46]. Аналогично се установява, че

интеркултурната педагогика и психологически дисциплини, свързани с по-

зитивна оценка на етническото разнообразие, са ефективни при намалява-

не на предразсъдъците на съветници и педагози [47,48].

Налице са различия в нивата на преживения етноцентризъм от учени-

ци от Япония и САЩ. Става ясно, че културните различия и процесът на

социализация са важни фактори, които го предопределят. Освен това етно-

центричната гледна точка не е стандартна и универсална за членовете на

всички култури [8].

В заключение, България е част от европейската мозайка от различни

култури. Етническото разнообразие е явление, което е съществувало и ще

продължава да съществува в бъдеще, независимо дали обществото го прие-
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ма или не, независимо дали е съгласно или не, независимо от нагласите

към него. Последствията от този неизбежен факт могат да се променят чрез

нагласата,  която  обществото  възприема  спрямо  него.  Предполага  се,  че

конфликтите  в  бъдеще  ще  бъдат  предопределени  повече  от  културни

фактори  отколкото  от  икономически  и  идеологически   [49].  Ако  над

всичко се постави човекът като ценност независимо от неговата етническа,

религиозна или езикова принадлежност, разнообразието не би представля-

вало заплаха за благосъстоянието на обществото, а прекрасна възможност

за непрекъснатото му обогатяване[50]. 
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