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Резюме: Направен е теоретичен анализ на понятия като етническа и национална
идентичност, на компонентите, които ги изграждат и на връзката между тях. Разгледан е психологическият портрет на бежанците по света и в България. Представени са резултати от проведено емпирично изследване на взаимодействието на млади хора от български произход (n=212;
106 мъже и 106 жени; средна възраст 23.4 години) с групата на бежанците в два социални
контекста: личностен и общностен [1]. Резултатите показват, че липсва статистически значимо
различие по контекст, пол, възраст, политическа ориентация и степен на познанство на
изследваните лица. Предложени са решения в духа на интеркултурния диалог и опознаване на
хора от различни етнически и национални общности.
Abstract: Theoretical analysis of notions such as ethnic and national identity, of the
components that build them and of the relation between them has been made. The psychological
portrait of refugees in the world and in Bulgaria has been examined. Results of conducted empirical
survey of the interaction of young people of Bulgarian origin (n=212; 106 men and 106 women;
average age 23.4 years) with the group of refugees in two social contexts: personal and community
[1], have been presented. The results show that there is no statistically significant difference in
context, gender, age, political orientation and degree of acquaintance of the persons surveyed.
Solutions in the spirit of the intercultural dialogue and gaining knowledge of people from different
ethnic and national communities have been proposed.
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I. Въведение
Безспорен факт е, че както националната, така и етническата
идентичност на младите хора са изградени от различни компоненти и
повлияни от множество разнообразни фактори. През детството те се основават на ценности, утвърждавани от значими ролеви модели и авторитетни
фигури. В периода на настъпваща зрялост [2] те се основават на личния
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избор. Юношеството, от своя страна, е период на изследване и придобиване на собствена идентичност. Именно поради тези трансформационни процеси националната и етническата идентичност през периода на
ранна зрялост са по-често изследвани в сравнение със същите социални
идентичности при възрастните [3; 4].
Като цяло в научната литература преобладават проведените
изследвания на негативните нагласи и вярвания между членове на
различни групи и по-конкретно на проявената дискриминация,
предразсъдъци и стереотипи. В тях се търси отговор на въпроса защо
хората поддържат негативни нагласи към членове на другите етнически и
расови групи [5]. Възможно обяснение намират в изпитвания страх от
непознати [6]. Редица ситуации, в които попадат хората в междугруповата
динамика, обаче, провокират както тревожност или отдръпване, така и
интерес и сближаване с членове на непознати групи. Негативните реакции
към непознати хора са само един от аспектите на нагласите между
членовете на различни групи, на който в научната литература е обърнато
по-голямо внимание и са по-задълбочено изследвани емпирично в
сравнение с противоречивото човешко качество естественото
любопитство. То именно провокира личността да изследва, да търси и да
заучава информация за нови явления. Теоретично любопитството се
дефинира като „позитивна емоционално-мотивационна система, която се
изразява чрез поведение в нови, сложни и неясни ситуации” [7]. Въпреки
че понятието по-често е анализирано при децата, поведение с цел
изследване се среща и при възрастните [8]. Интересът към нови понятие и
хора е възможно да допринася за формиране на позитивни нагласи между
членовете на различни групи.
Като цяло в социалнопсихологическата теория по-слабо са изучени
позитивните нагласи между групите. В нея се поставя акцент на идеята, че
негативните нагласи са обичайни и неизбежни в отношенията между групите поради общата тенденция хората да предпочитат членове на собствената група като смятат, че другите групи заемат по-ниска позиция в социалната йерархия в сравнение с нея. Теорията за социалната
идентичност [9] е утвърдена, приета, широко известна, достъпна, разбираема и често прилагана. Тя е подходяща както при анализа на различни
идентичности, така и при обяснение на поведението на членове на
различни групи и отношенията между тях. Според нея идентификацията
със собствената група е свързана с вярването за превъзходството й, което,
от своя страна, задоволява необходимостта от позитивна оценка на
личността. Нагласите към собствената група се развиват и са налице още
от ранна детска възраст [10] и се съхраняват през целия жизнен цикъл.
Проведените емпирични изследвания подкрепят Теорията за социалната
идентичност като потвърждават връзката между ясно изразена и силна
идентификация със собствената група и позитивната оценка на нейните
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членове [11]. Отправената критика към нея, обаче, се състои в това, че се
прилага при анализа основно на нагласите към собствената група и послабо на негативните нагласи и отхвърлянето на членове на други групи
[12]. Проведените изследвания като цяло показват, че както собствената,
така и другите групи се оценяват позитивно като членовете на собствената
група се възприемат в още по-позитивна светлина [13]. Например
емпирично не се установява връзка между идентификацията със
собствената група и негативните нагласи към другите групи [11].
За разлика от Теорията за социалната идентичност, която отделя
малко внимание на настъпващите промени в нагласите между групите във
времето и през жизнения цикъл на личността [12], Теорията за развитие
през детството на отношенията между групите предлага модел за
позитивни нагласи между групите. Според нея както груповите
идентичности, така и нагласите към членове на различни групи се
променят с напредване на възрастта на личността [14]. Сред различните
социални идентичности етническата и националната оказват пряко
влияние върху отношенията между групите. Според Теорията за развитие
през детството груповите идентичности и нагласите между групите
съзряват с времето [15], а когато достигнат достатъчна степен на зрялост се
свързват с по-отворени и позитивни нагласи към членове на различни
групи. Сигурната национална и етническа идентичност [16] е резултат от
процеси, протичащи в периода на юношеството, ранната младост и
настъпващата зрялост [2], които водят до изграждане на доверие в
членството в собствената група и по-голяма отвореност към членовете на
другите групи. В изследване на юноши от различни малцинствени групи се
установява, че етническата им идентичност се засилва и укрепва с
напредване на възрастта и е свързана с позитивни нагласи към собствената
група, което, от своя страна, води до по-позитивни нагласи към членове на
другите групи.
Връзката между националната и етническата идентичност и
нагласите към различни етнически и национални групи са едни от найдетайлно изследваните понятия в кроскултурната психология от 80-те
години на ХХ век до днес [9]. В повечето проведени изследвания се
установява, че силната национална и етническа идентичност са свързани с
негативна оценка на членовете на други етнически и национални групи
[17]. Налице е оказване както на негативно, така и на позитивно влияние от
връзката между нагласите към различни етнически и национални групи. В
научната литература се срещат и резултати в подкрепа на
противоположната тенденция, според която националната и етническата
идентичност са свързани с позитивната оценка на членовете на другите
етнически и национални групи [16]. Разминаването в представените
резултати е възможно да се дължи и обясни на различни причини като
например разнообразие в прилаганите изследователски методи,
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противоречиви определения на основните понятия, изследваните лица са с
различен статус и т. н.
Компоненти на националната и етническата идентичност
Според Теорията за социалната идентичност националната и етническата идентичност се разглеждат като специфична, многоизмерна форма
на социалната идентичност [18]. Те са широко изследвани като множество
изследователи подчертават значението на това да се различават
множеството им измерения, в които се проявяват [4; 19].
Емпирично са изследвани и установени трите взаимно свързани
аспекта на националната и етническата идентичност [3]: 1)
самоопределение на личността като член на дадена национална и/или
етническа група, 2) чувство на принадлежност и 3) нагласи към нея.
Често в своите емпирични изследвания изследователите добавят и
анализират специфични компоненти като майчин език, изповядвана
религия, предпочитания и избор на приятели от собствената национална
и/или етническа група и ендогамия, участие в организации на национална
и/или етническа основа [20]. Изброените компоненти отразяват
преживяване на чувства като национална и/или етническа гордост,
усещане за принадлежност и мисли като изпитвана степен на
етноцентризъм, национална и/или етническа диференциация [3].
Националната и/или етническата гордост представлява чувство на привързаност към собствената национална и/или етническа група като цяло,
включва емоциите и нагласите към нея и проявата на интерес към културата, историята и обичайте на групата на принадлежност.
Връзка между национална и етническа идентичност и нагласи
към различни национални и етнически групи
Като аспект от националната и етническата идентичност и същевременно като променлива, пряко свързана с тях, в литературата се посочва
оценката, която дава личността на собствената национална и/или
етническа група [20]. Силната привързаност към нея обикновено и, логично, е свързана с позитивни чувства като гордост и удовлетворение или с
относително неутрални нагласи на приемане на собствената група [21].
Въпреки това членовете на някои групи изпитват негативни чувства като
неудоволствие и неудовлетворение като част от националната и/или етническата идентичност [22].
Въпреки че според Фини [3] нагласите към членове на други национални и/или етнически групи не са част от националната и етническата
идентичност, резултати от множество проведени изследвания установяват
наличие на силна връзка между разглежданите понятия. Тази тенденция е
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по-ясно изразена, когато групите се конкурират по между си или различията между техните членове са физически осезаеми и видими [23], а
предпочитанията към собствената група са свързани с прояви на
враждебност към членове на други национални и/или етнически групи. В
научната литература обаче е налице, също така, и противоположната
гледна точка, която също е подкрепена с резултати от проведени емпирични изследвания. В тях е анализирана връзката между националната и
етническата идентичност и нагласи към членове на други национални
и/или етнически групи. Предполага се, например, че хора, които имат ясно
усещане и силно изразена национална и/или етническа идентичност са
развили и усвоили начини за справяне със заплахи към тяхната група на
принадлежност и затова са слабо податливи към изразяване на негативни
чувства към членове на други нации и етноси [16]. Налице е огромно
разнообразие в това отношение сред членовете на различни нации, етноси
и дори раси [24]. Сред европеидните изследвани лица проявите на етноцентризъм са статистически значимо свързани с изразяване на
враждебност към членове на други национални и етнически групи на емоционално, когнитивно и поведенческо ниво. Същевременно обаче липсва
статистически значима връзка между трите нива на проява на етноцентризъм сред цветнокожите изследвани лица като емоционалната враждебност
е дори негативно свързана (корелирана) с етноцентризма. Аналогична
тенденция е налице в различни изследвания с членове на мнозинството и
етническите малцинства (например, [25]). Авторите установяват, че сред
младите хора от групата на мнозинството в Дания, например, предразсъдъците са позитивно свързани с нагласите към членове на собствената група.
Сред членове на малцинствени групи подобна връзка липсва или ако тя се
среща е негативна.
Психологически портрет на бежанците
Бежанците са най-уязвимата група в сравнение с групата на
имигрантите и с малцинствата във всяка страна [26]. Те трябва да
преодолеят, от една страна, негативния опит преди да напуснат своята
страна на произход, а, от друга, е необходимо да се справят с разнообразен
набор от проблеми, препятствия и непредвидими обстоятелства в
приемащата страна. Проведените изследвания установяват, че вторите
оказват по-силно влияние върху умственото им здраве и психично
благополучие в сравнение с първите [27, 28]. По правило в приемащата
страна те заемат нисък социален статус и изпитват затруднения в
поддържане на своята култура на произход. Това са и най-често
посочваните от тях причини за преживяване на тревожност и стрес [28].
Една от основните характеристики на имигрантите, бежанците и
малцинствените групи е фактът, че по правило те са в подчинена позиция в
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обществото, която се поддържа от членовете на мнозинството и често са
жертви на негативни стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. Сред
факторите, които допринасят за психологическите проблеми на техните
членове и за възникване на конфликти при общуване с представители на
мнозинството са относителната степен на социално приемане и изключване, което те преживяват. Например, в мащабно изследване на над 5 000 деца-имигранти от Южна Калифорния и Южна Флорида, САЩ [29] се установява, че възприеманата дискриминация води до засилване на симптомите на депресия, а очакваната дискриминация е статистически значимо
свързана (корелирана) със занижената им самооценка. Става ясно, че
възприеманата дискриминация е свързана с по-чести прояви на агресия,
по-често изпитване на тъга, тревожност и егоцентризъм [30]. Натрупаният
опит от преживяване на прояви на дискриминация от бежанците от
Виетнам във Финландия е най-добрият предиктор и променлива за
изследване на симптомите на стрес и тревожност. Възприеманата дискриминация, например, се отразява и е свързана с удовлетвореността от живота от членовете на малцинството от Суринам в Дания [31]. Стига се до
извода, че възприеманата дискриминация води до стрес и провокира негативни чувства в личността, към която е насочена.
От друга страна в научната литература са представени резултати от
проведени изследвания, според които възприеманата дискриминация е
възможно, например, да поддържа самооценката на личността. Като негативен механизъм за предпазване на самооценката пред лицето на заплаха
към националната и/или етническата група на принадлежност се посочват
и анализират различни актове на дискриминация [32].
Аналогично при успешно преодолени бариери, издигнати от актове
на дискриминация самооценката на личността е възможно да се укрепи и
засили. Установява се емпирично [33, 34], че изпитваната дискриминация
служи за оправдание и обяснение и по този начин има предпазваща функция за личността. В обобщение, анализът на психологическите
последствия на проявените предразсъдъци и дискриминация продължават
да бъдат източник на противоречия в науката [35].
Друга важна характеристика на имигрантите, бежанците и
членовете на различни малцинствени групи е фактът, че те обикновено
полагат усилия, за да поддържат своите културни ценности и традиции,
които се различават от културата на групата на мнозинството. Те често се
изправят пред необходимостта да превърнат в част от собствената личност
взаимно изключващи се културни норми и ценности. Принадлежността
към група на етническо малцинство в съчетание със стремежа за културно
„вписване” в групата на приемащото мнозинство е възможно да предявява
изисквания, които са в конфликт по между си и да води до „живот между
две култури” [36]. Членовете на различни малцинствени групи живеят с
натрупания опит от проявен натиск от спазване на изискванията на
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изключващи се системи от ценности и вярвания, които произтичат
обикновено от традиционната култура на принадлежност и от културата на
приемащата страна. Резултати от множество проведени изследвания
установяват високи нива на изпитван психологичен дистрес сред
изследвани лица, които се опитват да съвместят характеристики и да
задоволят изисквания на две култури [37], но при други тази тенденция
отсъства [38].
В заключение, както възприеманата дискриминация, така и опитът
от преживян културен конфликт, е възможно да оказва негативно влияние
върху преживяването на субективно благополучие на бежанците.
В България според служебния министър на вътрешните работи
Йордан Бакалов към 30. 10. 2014 г. нараства миграционният натиск както
по южната, така и по северната граница. Целта на нелегалните имигранти,
които влизат в България е да заминат за Европа. От 1. 01. до 25. 10. 2014 г.
са заловени с 25% повече имигранти в сравнение със същия период на миналата година на границите с Румъния и Сърбия. Според служебния министър на правосъдието Христо Иванов до средата на октомври в центровете на Държавната агенция за бежанците са настанени 3298 лица при капацитет от 6 000 или 55% от местата са попълнени. Като цяло се очаква бежанската вълна да се засили. На външни адреси са настанени 408 бежанци.
Най-много са сирийците – 66%, следвани от бежанците от Афганистан –
14% и от Ирак – 4%. Според Христо Иванов е необходимо да се подпише
тристранно споразумение между България, Турция и Гърция за предприемане на съвместни мерки и обединяване на усилията по въпроса.
II. Метод и процедура на изследване
Цел
Целта на настоящето изследване е да се измери и анализира: 1)
взаимодействието на млади българи към групата на бежанците като цяло,
2) връзката между взаимодействието и етническата, националната и религиозната им идентичност, 3) ефектът на контекста, личностен и общностен,
върху изследваните понятия и 4) да се установи мястото, което
изследваните лица отреждат на взаимодействието с бежанци в сравнение с
взаимодействието с групата на мнозинството и други основни етноси в
България като евреи, турци и роми.
Научни хипотези
От формулираните научни хипотези основно се очаква: различие
във взаимодействието с бежанците в България както в двата социални
контекста, личностен и общностен, така и по пол, възраст, политическа
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принадлежност и степен на познанство на изследваните лица и слаба
корелация между взаимодействието и етническата, националната и
религиозната идентичност на изследваните лица.
Изследвани лица
В изследването участват общо 212 млади българи на средна възраст
M=23.4 години (стандартно отклонение SD=5.5 години). От тях 106 са
мъже (M=24.5, SD=6.1) и 106 жени (M=22.2, SD=4.5). Според контекста на
заместване респондентите, които отговарят от свое име (аз) са 81 (M=21.0,
SD=2.8), а от името на обществото са 131 (M=24.8, SD=6.2).
Методология
Респондентите попълват въпросник, състоящ се от 22 въпроса. Той
включва скала за измерване на взаимодействие (4 въпроса), скала за етническа идентичност (6 въпроса), скала за национална идентичност (4
въпроса), скала за религиозна идентичност (4 въпроса), два демографски
въпроса: пол и възраст и следните два въпроса: (1) „Познавате ли бежанци?” с четири възможни отговори във формат на Ликерт: a) Не, не
познавам нито един; б) Мисля, че не познавам, в) Мисля, че познавам и г)
Да познавам; (2) “Що се отнася до Вашите политически убеждения къде
бихте се разположили в следната скала? Изследваните лица отговарят чрез
10-степенна скала във формат на Ликерт от 1 – “крайно ляво” до 10 –
“крайно дясно”.
Въпросникът има два варианта: (а) личностен контекст: ти самият,
т. е. какво е личното мнение на респондента. По този начин се изчислява
отношението на млади българи към бежанците и (б) общностен контекст:
какво според респондента е мнението на българското общество за бежанците.
Изследваните лица попълват само един от двата варианта на
въпросника.
1. Взаимодействие с бежанци
Измерване. Скалата за измерване на взаимодействие [1] се състои от
четири въпроса: „Като цяло присъствието на бежанците в нашите села и
градове има следните последствия”. Изброени са 4 твърдения: 1) Увеличава се безработицата, 2) Причина е за намаляване на заплатите, 3) Увеличава се престъпността и 4) Затруднява обичайния ритъм на децата в
училище. Респондентите отговарят на четирите въпроса чрез 6-степенна
скала във формат на Ликерт от „1 – не съм съгласен” до „6 – напълно съм
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съгласен” без неутрално мнение. Методологията е апробирана и успешно
прилагана за България [39].
Изчисляване. Скалата за взаимодействие се изчислява като
нормирана средноаритметична стойност на четирите въпроса и приема
стойности от –1.00 (максимално негативно взаимодействие) до +1.00
(максимално позитивно взаимодействие) със средна точка 0.00 (неутрално
взаимодействие).
Надеждност и валидност. За проверка и анализ на надеждността
на скалата, която съдържа четири въпроса за изследваната извадка е
използван коефициентът алфа α на Кронбах (Cronbach’s coefficient alpha),
който е равен на α=0.86. В предишно изследване за България [39]
надеждността на скалата за взаимодействие е в диапазона от α=0.62 до
α=0.93.
За проверка на конструктивната валидност на скалата за взаимодействие на българи с бежанци за извадката е проведен потвърждаващ
факторен анализ [40] на четирите въпроса, които я изграждат. Данните са
анализирани по метода на главните компоненти с ротация по метода Варимакс (Varimax) с нормализация на Кайзер (Kaiser). За четирите скали получените резултати показват, че тестът на Бартлет за сферичност [41] е статистически значим (p<0.001), а мярката за адекватност (The Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy) е: 0.79. Резултатите показват, че има
само един фактор, който включва разглежданите 4 въпроса. Общата
обяснена дисперсия след ротацията е съответно: 70.8%, а собственото значение е 2.83.
Получените резултати показват, че приложената методология за
измерване на взаимодействието [1] е задоволително надеждна и конструктивно валидна за дадената извадка. Това позволява да се проведе понататъшен статистически анализ.
2. Етническа идентичност
Измерване. Тъй като в изследването се анализира мнението само на
българи, които са основен етнос за България, при тях националната
идентичност съвпада с етническата им идентичност. Ето защо единият от
начините за изчисляване на националната идентичност е чрез въпросник за
измерване на етническа идентичност, разработен и апробиран от Дж. Фини
от САЩ [42]. Той е успешно прилаган за България [43, 44] и включва 6
въпроса, които формират една скала, която се състои от две подскали.
Изчисляване. Стойността на цялата скала заедно с нейните две
подскали – желание за изследване на собствената етническа група и
степен на обвързаност с етническата идентичност се изчислява като
средни стойности от всички въпроси, които са включени в тях.
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Надеждност и валидност. За проверка на надеждността на скалата
за изследваната извадка е използван коефициентът алфа a на Кронбах
(Cronbach’s coefficient alpha) чрез анализ на шестте въпроса. Надеждността
на скалата за цялата извадка N=212 е α=0.81. Тя може да се смята за надеждна за дадената извадка. В предишни изследвания за България надеждността на скалата е α=0.85 [43] и α=0.68 [44].
За проверка на конструктивната валидност на скалата за извадката е
проведен потвърждаващ факторен анализ [4] на 6-те въпроса. Зададени са
два фактора според броя на подскалите в методологията. Данните са анализирани по метода на главните компоненти с ротация по метода Варимакс
(Varimax) с нормализация на Кайзер (Kaiser). Получените резултати показват, че тестът на Бартлет за сферичност [41] е статистически значим
(p<0.001), а мярката за адекватност (The Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) е 0.74. Общата обяснена дисперсия след ротацията е
68.45%. Към фактор 1, който обяснява 42.63% от общата дисперсия, се
отнасят три въпроса с факторно тегло между 0.70 и 0.92 и се асоциира с
подскалата за измерване на степен на обвързаност с етническата
идентичност. Към фактор 2, който обяснява 25.82% от общата дисперсия,
се отнасят също три въпроса с факторно тегло между 0.52 и 0.86 и се асоциира с подскала за измерване на желание за изследване на собствената
етническа група. Стойностите на собственото значение за двата фактора са
съответно 2.78 и 1.44 и са по-големи от 1.00, което е общоприет критерий,
че факторът има смисъл.
Получените резултати от коефициента алфа α на Кронбах и от
потвърждаващия факторен анализ показват, че приложената методология
за измерване на националната идентичност чрез въпросника за етническа
идентичност на Дж. Фини [42] е задоволително надеждна и конструктивно
валидна за дадената извадка. Това позволява да се проведе по-нататъшен
статистически анализ.
3. Национална идентичност
Измерване. Другият начин за измерване на националната
идентичност, който е приложен в изследването, е чрез въпросника,
разработен и апробиран от М. Барет [45] от Великобритания. Той включва
следните четири въпроса, които формират една скала без подскали: „В
каква степен се чувствате гражданин на България?”, „В каква степен е
важно за Вас, че сте гражданин на България?”, „Когато чуете, че
чужденец критикува българския народ в каква степен се чувствате лично
засегнат?” и „В каква степен се чувствате силно свързан с българския
народ?” Изследваните лица отговарят чрез 7-степенна скала във формат на
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Ликерт от 1 – „никак”, 3 – „средно” до 7 – „силно”. Въпросникът е
апробиран и успешно прилаган за България [46].
Изчисляване. Резултатът от скалата за национална идентичност
представлява средноаритметична стойност от всички дадени отговори. Той
варира между 1 (минимум) и 7 (максимум). По-ниските стойности са индикатор за ниска национална идентичност, а по-високите стойности показват
по-висока национална идентичност.
Надеждност и валидност. За проверка на надеждността на скалата
за изследваната извадка е използван коефициентът алфа α на Кронбах
(Cronbach’s coefficient alpha) чрез анализ на четирите въпроса. Надеждността на скалата е α=0.81. В предишни изследвания за България надеждността на скалата е α=0.77 [46].
За проверка на конструктивната валидност на скалата за извадката е
проведен потвърждаващ факторен анализ [40] на четирите въпроса. Данните са анализирани по метода на главните компоненти с ротация по метода
Варимакс (Varimax) с нормализация на Кайзер (Kaiser). Получените резултати показват, че тестът на Бартлет за сферичност [41] е статистически
значим (p<0.001), а мярката за адекватност (The Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) е 0.70. Резултатите показват, че има само
един фактор, който включва всички 4 въпроса. Общата обяснена дисперсия
след ротацията е 66.92%, а собственото значение е 2.63.
Получените резултати показват, че приложената методология за
национална идентичност [45] е задоволително надеждна и конструктивно
валидна за дадената извадка. Това позволява да се проведе по-нататъшен
статистически анализ.
4. Религиозна идентичност
Измерване. Скалата за религиозна идентичност е разработена и
апробирана от М. Барет (Martyn Barrett) от Великобритания [45]. Тя
включва следните четири въпроса: „В каква степен се чувствате член на
Вашата религиозна група?”, „В каква степен това, че сте член на
Вашата религиозна група, е важно за Вас?”, „Когато чуете, че чужденец
критикува Вашата религиозна група, в каква степен се чувствате лично
засегнат?” и „В каква степен се чувствате силно свързан с хората от
Вашата религиозна група?”
Изчисляване. Резултатът от скалата за религиозна идентичност
представлява средноаритметична стойност от всички дадени отговори. Той
варира между 1 (минимум) и 7 (максимум). По-ниските стойности са индикатор за ниска религиозна идентичност, а по-високите стойности показват
по-висока религиозна идентичност.
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Надеждност. За проверка на надеждността на скалата за
изследваната извадка е използван коефициентът алфа α на Кронбах
(Cronbach’s coefficient alpha) чрез анализ на четирите въпроса.
Надеждността на скалата за цялата извадка е α=0.85. В предишни
изследвания за България надеждността на скалата е α=0.88 [46].
За проверка на конструктивната валидност на скалата за извадката е
проведен потвърждаващ факторен анализ [40] на четирите въпроса. Данните са анализирани по метода на главните компоненти с ротация по метода
Варимакс (Varimax) с нормализация на Кайзер (Kaiser). Получените
резултати показват, че тестът на Бартлет за сферичност [41] е статистически значим (p<0.001), а мярката за адекватност (The Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) е 0.81. Резултатите показват, че има само
един фактор, който включва всички 4 въпроса. Общата обяснена дисперсия
след ротацията е 80.3%, а собственото значение е 3.22.
Получените резултати показват, че приложената методология за
измерване на религиозната идентичност [45] е задоволително надеждна и
конструктивно валидна за дадената извадка. Това позволява да се проведе
по-нататъшен статистически анализ.
Допълнително на изследваните лица са зададени: (1) въпроси дали
познават представители на изследваните малцинствени групи: турци, роми
и евреи. Възможните отговори са четири: (а) не, не познавам нито един; (б)
мисля, че не познавам; (в) мисля, че познавам и (г) да, познавам. (2)
Въпрос за политическата им ориентация: “Що се отнася до Вашите политически убеждения къде бихте се разположили в следната скала?”
Изследваните лица отговарят чрез 10-степенна интервална скала от 1 –
“крайно ляво” до 10 – “крайно дясно”. Освен това респондентите посочват
и демографски данни като възраст и пол.
Статистически анализ
В изследването чрез статистическия пакет IBM SPSS Statistics
версия 21 е направен статистически анализ на четирите интервални
зависими променливи: (1) взаимодействие на българи с бежанци, (2)
етническа идентичност на българи, (3) национална идентичност на
българи и (4) религиозна идентичност на българи и пет независими
променливи: (1) контекст на заместване (номинална, дихотомна
променлива), която приема две стойности: Аз (личен контекст) и Общество
(мнение на българите за обществото); (2) пол (номинална дихотомна
променлива): приема следните две групи: мъже и жени; (3) възрастова
група (ординална променлива): приема две стойности: (а) до 22 години и
(б) повече от 22 години; (4) политическа ориентация на българи, която се
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изчислява чрез самоопределението на респондентите и отговорите им на
въпроса: “Що се отнася до Вашите политически убеждения къде бихте
се разположили в следната скала?” Изследваните лица отговарят чрез 10степенна интервална скала от 1 – “крайно ляво” до 10 – “крайно дясно”.
Променливата е ординална. Изчислена е допълнителна независима
променлива – (5) политическа група, която включва три групи: лява
(отговори 1, 2, 3 и 4), център (отговор 5 и 6) и дясна (отговори 7, 8, 9 и 10).
Променливата е ординална.
Статистическият анализ започва с изчисляване на дескриптивната
статистика и корелацията между взаимодействието на българи с бежанци и
следните променливи: пол, възраст, контекст на заместване, политическа
ориентация и степен на познанство.
За целта е приложен линейния корелационен коефициент на Пирсън
(Pearson) и точковата бисериална корелация (point-biserial), когато променливите са дихотомни.
Абсолютната стойност на корелационния коефициент на Пирсън r е
интерпретирана като: много голяма (висока) корелация за 0.70<r≤1.00; голяма (висока) корелация за 0.50<r≤0.70; средна корелация за 0.30<r≤0.50 и
слаба (ниска) корелация за 0.10<r≤0.30 съгласно Коен [47].
След това за проверка на научните хипотези за асоциация на взаимодействие на българите с етническата, националната и религиозната
идентичност на българите е направен корелационен анализ. Тъй като
всички променливи са интервални е използван само линейният корелационен коефициент на Пирсън (Pearson).
За проверка на научните хипотези за различие между групите за
взаимодействие на българи с бежанци е направен дисперсионен анализ
(ANOVA). Когато всички предпоставки са изпълнени и F-тестът е статистически значим при p<0.05 за намиране на разликите между три и повече групи се използва постхок тестът на Туки (Tukey’s HSD post hoc tests).
Големината на ефекта се анализира с коефициента eta(η).
Големината на ефекта за корелационния коефициент на Пирсън r е
интерпретирана при стойности: 0.00–0.09 като нищожна (Н), 0.10–0.29
като малка (М), при 0.30–0.49 като средна (С), при 0.50–0.69 като голяма
(Г) и при 0.70–1.00 като повече от голяма (>Г).
Големината на ефекта за коефициента eta(η) на Коен е
интерпретирана при стойности: ≥0.45 като много по-голяма от типичната
(>Г); 0.37–0.44 като голяма или по-голяма от типичната (Г); 0.24–0.36 като
средна или типична (С); 0.10–0.23 като малка или по-малка от типичната
(М) и при стойности 0.00–0.09 като нищожна (Н), съгласно Коен [47].
За статистическите тестове коефициентът алфа α е зададен p<0.05 за
наличие на статистическа значимост. Когато стойността на големината на
ефекта е нищожна (Н) резултатите от статистическия тест се интерпретират като липса на практическа значимост.
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Резултати

Дескриптивна статистика и корелационен анализ
Диапазона на измерване за скалата за взаимодействие е между -1.00
и +1.00 като положителните стойности показват положително взаимодействие на българите с бежанците, а отрицателните – негативни.
Средната стойност за скалата за взаимодействие е M=-0.12, което
показва, че взаимодействието на българите с бежанците е негативно.
Стандартното отклонение SD (корен квадратен от дисперсията) за скалата
е SD=0.65, което показва относително разнородно мнение на респондентите. Наблюдаваният диапазон е между [-1.00; +1.00]. Той съвпада с максималния диапазон, което е добър индикатор, че в изследването (N=212) са
включени респонденти с различно мнение, т. е. извадката е добре конструирана.
Корелацията между скалата и: (а) пола е: r=-0.03, (б) възрастта:
r=0.07, (в) контекста на заместване (аз/общество): r=0.04, (г) политическата
ориентация на респондентите: r=-0.05 и (д) степента на познаване на бежанци: r=-0.12 е много слаба (ниска) [47] като в повечето случаи може да
се смята, че тя липсва.
Асоциационна връзка между взаимодействието и етническата,
националната и религиозната идентичност
За да се проверят научните хипотези за връзка (асоциация) между
взаимо-действието на българите с бежанците и тяхната: етническа, национална и религиозна идентичност е проведен корелационен анализ.
Резултатите от него са съответно: r=-0.38, r=-0.29 и r=-0.31 със
средна големина на ефекта [47]. Те показват, че при взаимодействие на
българи с бежанци се наблюдава средна корелация, т. е. колкото е поголяма националната, етническата и/или религиозната идентичност на
българите, толкова те по-слабо биха желаят да взаимодействат с бежанци.
Основни резултати:
взаимодействие

анализ

на

средните

стойности

за

Резултатите от научните хипотези за различие във взаимодействието
на българи с бежанци са представени в Таблица 1. Средната стойност на
взаимодействие на българи с бежанци е М=-0.12, което показва слабо негативно взаимодействие. Мнението на респондентите е напълно хомогенно –
не се наблюдават статистически различия по: пол, възраст, политически
убеждения, степен на познанство с бежанци и по контекст на заместване.
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Получените резултати допълват резултати от предишно изследване
на стереотипите, предразсъдъците и модерния расизъм на млади българи
към бежанците [48].
Таблица 1. Средни стойности на скалата за взаимодействие на млади
българи с бежанци
дименсия

взаимодействие
средно

-0.12

личностен
обществен

-0.15
-0.10

p
eta(η)
мъже
жени

0.60
0.04,Н
-0.10
-0.14

p
eta(η)
≤21
>22

0.67
0.03,Н
-0.11
-0.13

p
eta(η)
лява
център
дясна

0.77
0.02,Н
-0.10
-0.05
-0.23

p
eta(η)
не, не познавам бежанци
не мисля, че познавам бежанци
смятам, че познавам бежанци
да, познавам бежанци

0.34
0.08,Н
-0.10
-0.09
-0.37
-0.11

p
eta(η)

0.55
0.09,Н

контекст

пол

възраст

политическа
ориентация

степен на
познанство

Основни
резултати:
сравнителен
анализ
взаимодействието с бежанци и основни етноси в България

между

Направен е сравнителен анализ между взаимодействието на млади
българи с основните етноси в България и с бежанци (Таблица 2).
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Таблица 2. Средни стойности на скалата за взаимодействие на българи
към бежанци, българи, турци, роми и евреи
дименсия
взаимодействие с

българи

турци

роми

евреи

бежанци

0.55e

0.20c

-0.26a

0.44d

-0.12b

статистика
p
eta(η)
<0.001 0.59,>Г

Взаимодействието формира пет кластера, като кластерът за бежанците е по-позитивен от този за ромите, но по-негативен от този за
турците и българите. Това показва, че отношението на българите към бежанците е по-позитивно от това към ромите, но по-негативно от това към
турците, евреите и самите българи.
IV. Дискусия
Съвременната психологическа наука приема, че личността е изградена както от генетични фактори, така и от фактори на средата, сред които
един от най-значимите е влиянието на културата. Културата представлява
система от споделени значения, които осигуряват стандартите за убеждения, вярвания, оценки, общуване и поведение сред хора, които споделят
общ език, историческо минало, архитектурно наследство и географска територия [49]. По-късно е предложена друга дефиниция за понятието и то се
разглежда като мрежа от знания, която е създадена, разпространена и
репродуцирана сред групи от взаимно свързани хора. Културата се предава
чрез езика, медиите, обичаите и традициите, институциите и чрез модели
на поведение. Основна тема в изследванията на ранната психология на
личността са културните влияние върху нея [50, 51, 52], по-късно те са пренебрегнати до възобновения интерес към тях в началото на 90-те години на
ХХ век. Съвременните изследвания безспорно доказват, че културата е
ключов детерминант от структурата на човешката личност [53, 54]. Освен
това се установява, че човешката личност е изградена от афективни, мотивационни и когнитивни диспозиции, които влияят върху оценките й и
реакциите към средата. При анализа им те не могат да се разделят от широкия социален и културен контекст, в който личността се развива и изразява. Според културно-психологическата гледна точка „не съществува
личност без култура. Ако личността е лишена от култура тя представлява
само биологична единица” [55, c. 67].
След анализ на различни регионални доклади, изготвени от
ЮНЕСКО се достига до списък с необходими умения и компетентности
[56], които се смятат за минимални изисквания за развитие на успешна
интеркултурна комуникация между представители на различни групи.
Според авторката той включва качества като уважение към „различния”,
осъзнаване както на собствената културна идентичност, така и възприемане на света през „културните очила” на другия, установяване на приликите
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и различията между няколко културни перспективи, умения за изслушване
и включване в автентичен интеркултурен диалог, адаптация или способността личността успешно да се „впише” за определено време в
различната култура, установяване на дългосрочни междуличностни взаимоотношения между представители на различни култури, проява на качества като „културна скромност” или осъзнаване на относителността на
собствената културна гледна точка и др. Според авторката образователната
система на всяка страна е отговорна за развитие на интеркултурна чувствителност на индивидуално ниво, а правната система – на социално и организационно равнище. В идеалния случай според нея в решаването на тази задача участват всички социални институции като медии, културни и политически институции. По правило усвояването на интеркултурна компетентност включва натрупания жизнен опит от личността, знанията й за
представителите на различни култури и дори процеса на самонаблюдение
и собствените й реакции в „различна” социална среда. Представените резултати от проведеното изследване, липсата на статистически значимо
различие по контекст, пол, възраст, политическа ориентация и степен на
познанство на изследваните лица с бежанци и отхвърлянето на издигнатите научни хипотези показват, че бежанците в България не са сред основните проблеми, пред които са изправени младите българи. Необходимостта
от развитие на качества като толерантност, културно разбиране и приемане
на „различния” както в училище, така и във висшите учебни заведения
като част от социалните умения на личността е очевидна. Необходимостта
от движение от етноцентризъм към етнорелативизъм в съвременното
българско общество, което ще става все по-разнообразно по своя културен
състав – също.
Въпреки различните видове предизвикателства, които е необходимо
да се преодолеят от изследователя при провеждане на сравнителен анализ
на изследвани лица от различни култури, той предоставя вълнуващи и
интересни възможности за достигане до изводи, които не са достъпни при
традиционния дизайн на изследване [57]. Чрез изследвания на представители на различни култури се анализира как фактори от макроконтекста
влияят и променят жизнените цели и постигнатите резултати от личността
[58, 59], как помагат да се развенчават културни стереотипи [60, 61, 62, 63,
64, 65, 66] и проверяват общовалидността на теориите и приложението им
в различни култури.
В заключение смятам, че бъдещето на кроскултурната психология
зависи от способността й да отговори на теоретичните и методологични
предизвикателства, предявени от засилващото се явление „мултикултурализъм”. Често психолози и педагози приемат културата за стабилно и
оказващо едностранчиво влияние понятие и че цели нации и отделни
личности са културно хомогенни. Бързата глобализация, непрекъснатите
масови миграции и произтичащите от тях демографски промени, се отразя55
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ват на социални пространства като училища, домакинства, работни места,
които са културно различни. Безспорен факт е, че се увеличава броят на
хора, които се идентифицират и живеят с други, които принадлежат на повече от една култура [67]. Настоящи и бъдещи културни изследвания е
необходимо да разработят теоретични модели и методологии, които са
чувствителни към множествеността и податливостта на културните значения както между хората от различни култури, така и между членовете на
една и съща култура, анализирани като личности.
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