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ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Обект на изследването е динамиката на социалния 

интерес  в образователния процес при лица, лишени от 

свобода, като предиктор на социалното включване. 

Предмет на изследването е образователният процес  

като фактор за развитието на социалния интерес при лица, 

лишени от свобода. 

Целта на настоящия труд е създаването, апробирането 

и обосноваването на необходимостта от прилагане на  

концептуален модел за развитие на  социалния интерес в 

контекста на актуална образователна среда на лица, лишени 

от свобода с оглед на социалното им включване.  

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

 Нарастването на престъпността и различните форми на 

нейните рецидиви е сериозен социален проблем. 

Либерализирайки формите на наказание, обществото усилено 

търси ефективни способи за промяна на личността на 

правонарушителите във времето на лишаване от свобода, 

които да гарантират оптимално социално включване след 

изтичане на присъдата. Един от тези начини е свързан с 

възпитателна работа в местата за изпълнение на наказания, 

ориентирана към повишаване на социалния интерес на 

лишените от свобода, разбиран в парадигмата на адлеровата 

психология като обществено чувство, водещо до 

сътрудничество, развиване на чувството за отговорност, 

спазване на правилата, емпатия  и помощ. В отговор на 

потребностите на практиката е проведено изследване върху 

динамиката на социалния интерес на лишени от свобода  и е 
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разработен Модел за развитие на социалния интерес, 

приложим  в образователна среда в места за изпълнение на 

наказания. 

 

ГЛАВА.І.  СОЦИАЛНИЯТ ИНТЕРЕС – 

КЛЮЧОВАКОНЦЕПЦИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА И 

НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ 

 

1.Измерения на  социалния интерес и тяхното значение 

От всички възможни преводи на немския силогизъм 

Gemeinschaftsgefuehl А.Адлер е избрал термина „социален 

интерес“, чрез който да представи концепцията си за общото 

благо. Той разбира социалния интерес като вътрешен 

потенциал, който се развива или научава в околната среда.  

А. Адлер обсъжда голям брой личностни 

характеристики, свързани със социалния интерес, 

включително интерес към другите и обществото, подбуди, 

стремеж, идентификация, емпатия, съчувствие, разбиране, 

сътрудничество и допринасяне за общото благосъстояние. 

Тези характеристики включват всички основни класове на 

променливи величини, които обичайно са използвани в опита 

да се разбере човешкото поведение – познавателно, 

емоционално, мотивационно. 

А. Адлер твърди, че социалният интерес или чувство „е 

повече от чувство; това е становище към живота 

(Lebensform)”. Lebensform е познавателна структура, която 

следва, когато някаква ценност е поставена като ръководеща 

живота. 

Сърцевината на това, което А. Адлер е имал предвид 

под понятието „социален интерес като вроден потенциал”, 
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изглежда е възможността да се определят и да се надхвърлят 

възможностите на Аз-а (Adler, A.,1959: 59 – 60). 

 Х. Ансбахер (Ansbacher, 1968) изтъква, че  обектът на 

социалния интерес включва измерение или разнообразие от 

обекти. Ако само трансценденталността е взета като ключ за 

разбиране на процеса, това незабавно предполага голям брой 

потенциални обекти. И в действителност това може да бъде 

открито в Адлеровите дискусии. Следващият цитат ясно 

отразява широкия диапазон на референтите на социалния 

интерес: „Социалният интерес продължава да съществува през 

целия живот. Той бива диференциран, ограничаван или 

разширяван и в благоприятните случаи се разпростира не само 

върху членовете на семейството, но и върху по-голямата 

група, нацията, цялото човечество. Това може дори да отиде 

по-далеч, разпростирайки се върху животни, растения, 

неодушевени обекти и накрая дори върху космоса” (Ansbacher 

& Ansbacher, 1956: 138). 

Такова разбиране предполага, че социалният интерес 

може да се насочи към три главни категории обекти, 

попадащи върху самотрансцеденталния континуум: 

субсоциални, социални и супрасоциални обекти. 

 

2.Социален интерес и стремеж към превъзходство 

Пълното обсъждане на приложението на социалния 

интерес трябва да вземе под внимание неговото отношение 

към стремежа за превъзходство. Според А. Адлер най-

важният мотив на личността в неговата здравословна форма е 

мотивът към завършване, изпълнение или съвършенство. 

А. Адлер определя тази вродена подбуда като 

„разстилаща се отвъд хората към всички форми на живот”. 
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Неговият най-кратък отговор на този въпрос е: „Да живееш 

значи да се развиваш” (Adler, А.,1964: 269 – 270). 

Лесно би могло да се приеме стремежът към 

превъзходство като стъпка „към силно индивидуалистична 

теория за личността”. А. Адлер твърди, че това е грешка. 

Някои теоретици (Angyal, 1951; Bakan, 1966;Rank, 1945) 

виждат конфликт между базовите тенденции на стремежа към 

превъзходство и на социалния интерес, но А. Адлер вярва, че 

те са напълно „съвместими и допълващи се”. В случаи, когато 

стремежът към превъзходство не е интегриран със социален 

интерес, „развитието му ще спре, той ще бъде изопачен и ще 

завърши като саморазрушаваща се тенденция''(Adler, А.,1964: 

270). 

 

3.Социалният интерес и прогресът на човечеството 

Въпросът дали прогресът на човечеството е възможен, 

вероятен, невъзможен, или е сигурен, днес вълнува всекиго 

повече от всякога. Но дори по отношение на значението на 

прогреса има несъгласия. Обяснението за това е може би, че 

хората като цяло са склонни да пренебрегват по-големите 

контексти и да се отнасят към всички проблеми, включително 

и към научните, от тяхната собствена тясноличностна 

перспектива. Това също се отнася и за проблемите на 

прогреса. 

Всеки човек подчинява всички преживявания и 

проблеми на своите собствени разбирания и схващания, на 

своята собствена концепция за живота. Човекът живее и дори 

умира с изводите, които прави от своите собствени  

разбирания и схващания. По този повод А. Адлер пише: 

„Интересно е и тъжно в същото време да се види как дори 

учени – особено философи, социолози и психолози – са 
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хванати в тази мрежа. Индивидуалната психология не е 

изключение в това, че тя също има свои възгледи, своя 

концепция за живота, свой „стил на живот”. Обаче тя се 

различава по това, че е наясно с този факт” (Adler, A., 1959: 3). 

От предпоставките, които А. Адлер описва за възникването на 

индивидуалната психология, следват важни изводи, отнасящи 

се до проблема за прогреса на човечеството. „Ние можем да 

дефинираме човешкия прогрес като функция на по-високо 

развитие на социалния интерес. Следователно той ще бъде 

неизбежен, докато човечеството съществува”(Adler, A., 1959: 

5). A. Адлер е убеден, че социалният интерес постоянно расте 

и в далечна перспектива според него е сигурно по-успешното 

развитие на индивида и групата. 

4.Развитие на концепцията за социалния интерес във 

възгледите на Рудолф Драйкурс 

 

Рудолф Драйкурс приема Адлеровото разбиране за важността 

на човешкото общество за развитието на характера на 

индивида и за насоката на всяко негово действие и емоция. 

Р. Драйкурс защитава тезата, че съществуват определени 

видове, които не могат да съществуват без близък контакт със 

себеподобни, и човекът принадлежи именно към такава група. 

Природата го е сътворила по такъв начин, че той не може да 

съществува сам. Той не е създаден като другите живи 

съществада се бори за своето съществуване. Няма „оръжия за 

атака”, като остри зъби, голяма физическа сила и 

издръжливост и силни челюсти, нито е способен на 

изключителна гъвкавост или незабележително смаляване с 

цел прикритие. Поради това за Р. Драйкурс е очевидно, че 

човек се формира в групи, също както други стадни животни с 
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една-единствена цел да защити своето съществуване 

(Dreikurs,R., 1989: 2). 

Според Р. Драйкурс повечето от хората нямат 

адекватно разбиране за зависимостта на човека от неговия 

себеподобен и може би трябва да се замислят за труда на 

хилядите хора, който използват ежедневно, или просто колко 

хора спомагат за изграждането на жилищата, храната, дрехите 

и безбройните човешки ежедневни нужди. 

 

5.Измервания на социалния интерес. Видове скали 

Измерването на социалния интерес първоначално е 

свързано с използването на популярни тестове и скали, а в 

последствие и със създаване на собствен инструментариум. 

Изследването на социалния интерес е 

предизвикателство за редица поколения адлериански 

психолози, между които такива известни имена като: Рой 

Кърн, Уилиям Кърлет, Даниъл Екщайн, Мери Уилър, К. Б. 

Грийвър, Дж. Крендъл и т.н. Повечето от споменатите автори 

създават собствен инструментариум, съдържащ скали за 

измерване на социалния интерес, които са конструирани в 

съответствие с Адлеровата концепция.  

При такава широкообхватна концепция на социалния 

интерес има много форми и избори за съдържание на 

операционална дефиниция или мярка. Развитието на 

възгледите за формирането на социалния интерес и 

дискусията на тази тема безспорно предполагат намирането и 

обосноваването на процедури и мярка за неговото измерване. 

Появява се необходимост от конструирането на надеждни и 

валидизирани скали, които трябва да имат отношение към 

определени аспекти на поведението, ако то е разбирано като 
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полезна мярка за социален интерес, както А. Адлер го е 

описал в концепцията. 

 

6.Изследвания на социалния интерес, проведени в 

България 

Изследванията на социалния интерес в България са 

сравнително нови и датират от последното десетилетие на 

XXI век. Те са свързани с преводите и разпрoстранението на 

съвременна  адлерианска литература, както и на    идеи за 

използването на модерен  инструментариум  за изследване на 

социалния интерес на цитираните вече автори като Рой Керн, 

Уилиам Кърлет,  Мери Уилър, Дж. Крендъл. 

Съгласно идеите на А. Адлер, социалният интерес се 

формира под влияние на семейната среда в предучилищна 

възраст във времето до 5- 7 години.  

 В този процес  А. Адлер определя майчината фигура 

като уникална, защото тя играе решаваща роля за развитие на 

социалния интерес у детето. Именно майката, контактът с 

която е първи в живота на детето и му оказва най-голямо 

влияние, полага огромни усилия за развитие на социалния 

интерес.  

 „Майката трябва стъпка по стъпка да създава у детето 

интерес към останалите хора и към заобикалящия го 

свят…тогава тя ще види как у детето й се развива чувството за 

общност, самостоятелност и смелост. Така и детето ще открие 

своята собствена цел – да бъде събрат и приятел, добър 

сътрудник и истински партньор в любовта”(Адлер, 2010:50). 

А.Адлер разглежда непосредствената релация между 

недоразвитието на социалния интерес  и невъзпитанието на 

децата, което може да прерастне в престъпление.  „Измъчват 

ни мисли, какво трябва да се направи днес против 
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нарастването на невъзпитанието. Би било правилно и 

подходящо, ако можем да се намесим веднага. Дори и в мирно 

време обществото не е станало господар над невъзпитанието и 

престъплението. То може само да наказва, да си отмъщава, да 

плаши, но не и да реши проблема” (Адлер, А.,1996: 111). 

Поради силното влияние на отсъствието на майчината 

фигура върху  недоразвитието на социалния интерес, както и 

поради убеждението на А. Адлер, че той се формира  именно в 

предучилищна възраст,  в този труд  са представени резултати 

на две изследвания, проведени в последните години в 

България, които третират въпроса за факторите на 

(недо)развитие на социалния интерес и времето на неговото 

изграждане. 

6.1. Отсъствието на майчината фигура като фактор 

за недоразвитието на социалния интерес при недоносени 

деца, отглеждани в институция 

Нервно-психичното развитие при недоносените деца 

изостава в сравнение с възрастта на развитие на доносените и 

това изоставане още повече се засилва в случаите, когато те се 

отглеждат в институция. 

Направеното проучване е ориентирано към анализ на 

последиците от недоносеността и изоставянето върху 

психическото и физическото развитие на детето. Целите  са 

фокусирани върху изследване на динамиката на 

психомоторното развитие на недоносените деца, отглеждани в 

институция, с намерение да бъдат описани ефективни 

подходи на грижи за тях, които биха довели до компенсация 

на затрудненията им. 

Проучването обхваща 50 недоносени деца, отглеждани 

в Дом за медико-социални грижи за деца в град Стара Загора 
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от тяхното раждане до тригодишна възраст, за времето от 

2006 – 2009 година. 

В хода на изследването е използван тестът на Lezine-

Brunet за оценка на психическото и двигателно развитие на 

детето от 0 до три години, стандартизиран за български 

условия от В. Манова-ТомоваТой е въведен като държавен 

стандарт с Наредба № 2 на МНЗ от 04.02.2003 г. за 

организация и провеждане на профилактични прегледи при 

лица от 0 до 18 години в България (ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г.). 

Резултатите от изследването са получени на базата на 

определяне на квотиентите на психомоторното развитие на 

недоносени деца в институция от 0 до 3 години и тяхното 

взаимно сравняване. Получените резултати показват 

дисхармония в темповете  както на общото  развитие  така и 

по  отделните критерии. 

Средният квотиент на психомоторното развитие на 

недоносени деца в институция е 74,66 %. Той е значително по-

нисък от средния квотиент на психомоторно развитие на деца 

в норма, отглеждани в институция – 88 % (Манова-Томова, В., 

1974: 197)., и на деца в норма, отглеждани в семейство. 

Според качествените стандарти за отчитане на резултатите от 

теста средният квотиент на психомоторно развитие на 

недоносени деца, отглеждани в институция, попада в зоната 

на т. нар. гранични случаи. 

 Психомоторното развитие на недоносените деца 

се характеризира със закъснение в появата и точността на 

движенията, а това оказва влияние върху състоянието на 

всички останали показатели. Средният квотиент на развитие 

на моториката на недоносените деца от 0 до 3 години е КоР = 

85,48 %.  Той лежи в границите на слабото ниво на развитие и 

е приблизително равен на квотиента на развитие на 
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моториката на деца в норма, отглеждани в институция 

(Манова-Томова В., 1974: 199). Причина за това са както 

степента на недоносеност, така и общите компенсаторни 

възможности, които детето притежава. 

Анализът на резултатите от средните стойности на 

квотиента на развитие на говора при недоносени деца е 

особено интересен. това са възможно най-ниските стойности в 

сравнение с останалите критерии на психично развитие – Кор 

= 51.42 % за времето от 0 до 3 години.  

 

 
Легенда: 

квотиенти на говора на недоносени деца,  

отглеждани в институция 

среден квотиент на говора на недоносени деца,  

отглеждани в институция (Кор = 51,42 %) 
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Графика 1.1   Крива на  квотиентите на говора на недоносени 

деца от 0 до три години, отглеждани в институция                                                                             
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среден квотиент на говора на деца в норма,  

отглеждани в семейство 

среден квотиент на говора деца в норма,  

отглеждани в институция 

 

Диференциалната картина на темповете на развитие на 

говора на недоносените деца запазва темповете на по-голяма 

задръжка през втората година (Кор = 43,3 %) и относително 

компенсиране през третата година – КоР = 53,65 % . Въпреки 

незначителния напредък в края на периода, като цяло 

стойностите на квотиентите на развитие на говора остават в 

границите на нивото „критично изоставане". Тенденцията към 

компенсиране на изоставането на този процес е бавна по темп 

и е далеч под нивото на децата в норма. 

Една посока в търсенето на отговора на този въпрос и 

на интерпретация на получените резултати биха могли да ни 

покажат идеите на А. Адлер относно незаменимата роля на 

майката за развитие на социалния интерес у детето. 

Човешката реч има различни функции и една от най-важните 

от тях е интерактивната, социалната функция, която насочва и 

изразява интереса на детето към другите. Социалният интерес 

възниква в отношението на детето с майката и нейната задача 

се състои в това, да възпитава чувство на сътрудничество, на 

стремеж към установяване на взаимовръзки и приятелски 

отношения с останалите. При отсъствие на майчината фигура 

и недоразвит социален интерес детето използва речта само 

като средство за комуникация, чрез което то съобщава за 

своите потребности. Тъй като основните потребности на 

детето от храна, вода, топлина, сигурност са задоволени в 

социалния дом, то не намира за необходимо да развива по-

богата и пълноценна реч. В социалния дом детето не използва 
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или доста по-късно се учи да използва речта като средство за 

сътрудничество и взаимовръзка. Причината за това е липсата 

на неговата майка, която има мисията да му покаже тази 

функция на речта и да го насърчи да я развива. Едно 

доказателство в подкрепа на тази теза е фактът, че децата в 

социалните домове имат сравнително добре развита пасивна 

реч, но активната е по-слабо изразена. 

Изоставането в развитието на речта е най-явният белег 

на психическата депривация, като то е най-голямо в края на 

втората година. Тези резултати показват пряката връзка 

между развитието на речта, като една формите на проявление 

на социален интерес и  незаменимата  роля на майката в този 

процес. 

6.2. Методика за изследване на социалния интерес 

на деца от предучилищна възраст и нейни приложения 

Методиката за изследване на социалния интерес при 

деца от предучилищна възраст 3-7 години представлява 

батерия от игрови ситуации и процедури за установяване на 

степента на развитие на основните критерии на социалния 

интерес. Батерията включва следните тестове:  

 Социометрична игра „Две къщи”, апробация на теста 

на Смирнова и Холмогорова; 

 Диагностична игра „Ръкавички” по идея  на 

Л.С.Римашевская,  българска адаптация и апробация   

 Диагностична ситуация „Злият магьосник”; по идея на 

Ж. Стойкова, създадена като модификация на методика 

на моментните разрези на  Т.А Репина. 

 Диагностична ситуация „Картичка за рожден ден” по 

идея на  Д.Б. Элконин и  А. Л. Венгер 

 Въпросник за родители (Ж. Стойкова) 
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Въпросникът  за родители е разработен на базата на 

listofhomeresponsibilities, съставен в светлината на 

индивидуалната психология  от Маккоули и Кетлийн Уолтън 

Синди, който е релативен на  нормите за социализация на 

децата в предучилищна възраст ( McCawley, Walton, 2009). С 

цел по-голяма обективност  в него  са използвани и нормите за 

социализация на деца  от същата възраст, описани от Сюзън 

Игнелзи (Игнелзи, 2001:53). Въпросите отговарят на 

критериите за социализация, представени от Рой Кърн и 

Уилиам Кърлет в теста за оценка на основните адлериански 

скали за междуличностен успех,BASIS-А (Ж. Стойкова, 2011). 

Критериите,върху които е базирана  цялата батерия от 

тестове са четири: 

Отношение към другите, което включва 

 Отношение към връстниците 

 Отношение към  средата  и членовете на семейството 

Социо-комуникативни умения. Общуване с другите 

Сътрудничество 

Помощ 

Гореописаната  методика е апробирана при деца от 

предучилищна възраст, в изследване проведено  през 2013 

година в Целодневна детска градина №1, гр. Димитровград. В 

изследването участват 80 лица, от които  40 деца в 

предучилищна възраст от 5 до 7 години, които посещават 

детска градина и техните 40 родители. 

Целта на изследването е да се установи развитието на 

социалния интерес на деца в предучилищна възраст, които са 

отглеждани в семейна среда и посещават детска градина. 

Проведеното изследване е насочено към анализ на 

развитието на социалния интерес при деца от предучилищна 

възраст, което е базирано на следните обобщени критерии: 
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отношение към другите, което включва отношение към 

връстниците и отношение към семейството; сътрудничество; 

социо-комуникативни умения и помощ.  

Резултатите от това проучване потвърждават 

предварителната хипотеза, че преобладаващата част от 

изследваните деца в предучилищна възраст (5-7 години) 

предпочитат да сътрудничат при поставяне на общи задачи и  

търсят приятелство в игрите с връстници. Това изследване е 

пилотно и не претендира за представителност.  Неговата 

значимост и приноси могат да се обобщят в следното:  

 Апробирана е   методика за изследване на равнището 

на развитие на социалния интерес при децата в 

предучилищна възраст, на базата на прилагането на 

батерия от диагностични игри и ситуации. 

 Дефинирани  са четири   критерии (отношение към 

другите, общуване, сътрудничество и помощ)  и  шест 

показатели за оценка на равнището на развитие на 

социалния интерес при децата в предучилищна 

възраст,  релативни на  критериите и показателите, 

представени от Рой Кърн и Уилиам Кърлет,  Сидни 

Маккоули и Кетлийн Уолтън.   

 Разработени са норми  за оценка на равнището на 

развитие на социалния интерес при децата в 

предучилищна възраст, приложими към използваната 

методика. 

6.3. Изследване на социалния интерес и мотивацията за 

постижения при студенти 

В духа на  разбирането, че човешкият живот е ценен 

само в тази степен, в която  способства за повишаване 

ценността на живота на другите хора, може да се определи и 
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опише понятието, наречено „присъщ интерес”, или 

мотивация. (Adler, A.,1964: 27) 

Робърт Уайт (White, R.,1959) стига до извода, че 

мотивацията осигурява база за учене, ефективно представяне 

и лично удовлетворение. Той отбелязва сходството за своята 

концепция за компетентността и ефективната мотивация и 

Адлеровия принцип за стремеж към превъзходство. Възгледът 

на А. Адлер върху идентификацията, или интереса към 

несоциални обекти и дейности, прави сходството между 

Адлеровата теория и тази на Р. Уайт. 

На базата на тези теоретични основи и изследователски 

опит е разработена концепция за изследване на социалния 

интерес при студенти с общопедагогическа и 

социалнопедагогическа професионална ориентация, както и за 

връзката на този психичен феномен с мотивацията за 

постижения. 

Направеното изследване е замислено като възможност 

да се изследва социалният интерес на студентите в 

академични условия и да се потърсят релативни връзки с 

мотивацията за постижение. Целта е насочена към търсенето 

на корелация между равнището на социалния интерес и 

избора на професионална ориентация. Основополагащо е 

разбирането, че ориентирането на младите хора към 

общопедагогически и социалнопедагогически професии не е 

случайно и се основава на подчертан интерес към проблемите 

на другите – децата, възрастните, инвалидите. Потърсена е 

връзка между равнището на социален интерес и мотивацията 

за постижения. Направено е допускането, че интересът към 

проблемите на другите хора донякъде би ограничил 

възможностите за постигането на собствените цели. Разбира 

се, мотивацията за постижения може да включва стратегия за 
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изява на личността под формата на помощ за другите. В 

класическия вариант обаче най-често мотивацията за високи  

постижения изисква такава концентрация на индивидуалните 

усилия, която фокусира вниманието на личността единствено 

върху нейните частни цели и ограничава интереса й към 

целите и проблемите на другите. Изследването е насочено към 

експериментална проверка на тази концепция, като за основен 

източник на информация са използвани резултатите от теста 

на Дж. Крендълза изследване на социалния интерес на 

студенти. 

Целта на изследването е да се установи, доколко 

равнището на социалния интерес влияе върху избора на 

професионална ориентация на студентите. 

Изследването е проведено в периода 3 – 29 май 2009 в 

Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара 

Загора и в него участват 167 студенти по специалностите 

„Предучилищна и начална педагогика”, „Социална 

педагогика” и „Специална педагогика”, като 132-ма от тях са 

студенти в бакалавърски програми и 35-ма – в магистърска 

програма. 

В изследването са използвани Скалата на социалния 

интерес на Дж. Крендъл (Crandall* SIS – Crandall, 1975; 1981) 

и тест „Мотивация за постижения”, българска апробация на И. 

Паспаланов и Щетински.  

Резултати и интерпретация 

Общият среден резултат на респондентите по Скалата 

на социалния интерес има следните характеристики: 

Mean =10,04192 ; min=2 ; max=15; Std Dev=2.816375; 

N=167 

Средноаритметичната величина (Хср. = 10,04), 

съпоставена със стандартните качествени норми на социалния 
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интерес, лежи на горната граница на средното равнище на 

социалния интерес в диапазона от 7 – 11 пункта.Това показва 

склонност към повишено равнището на социалния интерес на 

студентите от всички педагогически специалности и в двете 

степени на обучение – бакалавърска и магистърска. 

Общият среден резултат на мотивацията за постижение 

на респондентите притежава следните характеристики: 

Mean =15,58 ; min=5 ; max=25; Std Dev=3,85; N=167 

 

Графика 1.4. Взаимовръзка между Социален интерес 

и Мотивация за постижение в общата извадка  

 

 
 

Стойността на r = -0,1088 показва, че между социалния 

интерес и мотивацията за постижение има 
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обратнопропорционална връзка, която в случая лежи в 

диапазона на много слабо изразените зависимости (little). Тази 

неголяма сила на обратнопропорционалната зависимост 

между двете променливи би могла да се дължи на факта, че в 

общата извадка на респондентите участват студенти от 

общопедагогическите специалности, прикоито вероятно има 

пряка зависимост между техните собствени академични 

постижения и бъдещата им позиция на обучители. В тази 

обща извадка по-голяма част от респондентите (90 студенти 

от общопедагогически профил) се стремят към високи 

академични постижения и са мотивирани от това, тъй че в 

бъдещата си професия като обучители, те биха предпочели да 

работят с високо мотивирани обучавани, респ. ученици. 

Поради това е направен опит да бъде проучена връзката 

между социалния интерес на респондентите и мотивацията им 

за постижение, когато влиянието на такъв артефакт е 

изключено. С тази цел е потърсена корелация между 

мотивацията за постижение и социалния интерес на студенти 

от магистърска програма със социалнопедагогически профил.  

    Полученият коефициент на корелация r=-0,3018 

показва, че има обратнопропорционална връзка между 

социалния интерес и мотивацията за постижение на онези 

респонденти, които са студенти в магистърска програма със 

социалнопедагогически профил. Въпреки че лежи в диапазона 

на слабите по сила зависимости (low), той е значително по-

висок от този в общата извадка (r = -0, 1088). Този резултат 

може да бъде обяснен с насочеността на студентите от 

социалнопедагогическия профил в по-голяма степен към 

проблемите на другите, отколкото към собствените си 

индивидуални постижения.  
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Графика 1.5. Взаимовръзка между Социален интерес 

и Мотивация за постижение  при студенти от 

социалнопедагогически профил 

 

 
 

Изследванията, които направихме и резултатите, които 

получихме и дискутираме  върху емпиричните приложения на 

концепцията за социалния интерес,  формиращ се още в 

детските  години, показват влиянието му върху 

професионалната ориентация на личността. Основният извод 

от тях, който се налага, е по посока на разбирането, че 

социално ориентираните и помагащи професии, в т.ч. 

педагогическите  са привлекателни  по-скоро за хора с 

повишено равнище на социален интерес. Социалният интерес 

се намира в тенденция на обратнопропорционална зависимост 

с мотивацията за индивидуални постижения. Силата на тази 
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взаимовръзка е различна и зависи от множество личностни, 

междуличностни и социални фактори. 

Проучвания върху социалния интерес,  осъществени 

при различни възрастови групи, обогатяват изследователската 

практика със силата на нови доказателства в подкрепа на тази 

ключова концепция на Адлеровото учение, но също така дават  

и нови гледни точки върху факторите, влияещи върху 

неговото развитие в съвременните условия. Разширяването и 

обогатяването на инструментариума за изследване на 

социалния интерес в предучилищното детство, възраст 

разглеждана  като най- сензитивния период от живота на 

индивида за развитие на общественото чувство, апробира 

натрупания досега световен изследователски опит в български 

условия.  

7.Приложения на социалния интерес 

Този раздел описва приложения  на концепцията за 

социалния интерес в корекционно-възпитателната работа в 

адлерианските детски центрове във Виена (Австрия) и в 

Чикаго (САЩ),  в съвременната консултативна и 

терапевтична практика, в образованието, както и почти 

липсващата информация в научната литература  за такива в 

пенитенциарната практика. 

 

ГЛАВА ІІ. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРЕС  НА ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ 

СВОБОДА 

1.Същност на престъпното деяние и наказанието 

„лишаване от свобода”. 

 От съвременни научни позиции са анализирани 

същността на престъпното деяние и наказанието „лишаване от 

свобода“. 
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2.Личността на правонарушителя 

Генезисът и развитието  личностните характеристики 

на правонарушителя са разгледани  от гледна точка на 

съвременните психологически теории формирането на 

човешката личност., като са анализирани социално-

психологически характеристики на извършителя на 

престъпление и неговата Аз-концепция. 

 

3.Специфични характеристики на пенитенциарния процес 

Целите на изтърпяване на наказанието „лишаване от 

свобода” се свързани с корекция на поведението на 

правонарушителите, предупреждение за въздържане от 

извършването на  нови престъпления както от осъдения, така 

и от други лица. Същността на пенитенциарният процес се 

състои в корекция на поведението на правонарушителя чрез 

формиране у него на уважително отношение към обществото, 

труда, нормите, правилата и традициите и стимулиране на 

правово поведение. Пенитенциарният процес протича в 

местата за лишаване от свобода, в качеството им на 

институции, където могат да бъдат държани в изолация 

престъпници, които не се поправят, подобно на медицинските 

клиники или  такива правонарушители, които променят 

поведението си в условията на социална клиника. 

 

4.Социалният интерес като основен предиктор  на 

социалното включване 

Понятието социален интерес, чието съдържание е 

обсъждано в първа глава може да бъде разглеждано и в 

аспекта на прогнозата  при определяне на бъдещо поведение. 
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А. Адлер приема  принципа на взаимната зависимост 

между индивид и общество, според който личността не се 

състои от отделни части, а човекът като една цялост се 

ориентира и насочва към външния свят. Индивидуалната 

психология разглежда индивида включен в обществото и този 

акцент засяга  всички основни тезиси на индивидуалната 

психология (Драйкурс, 2016). 

Социалното включване е  крайната цел на наказанието 

„лишаване от свобода”.Според Т. Минев крайната цел на 

ресоциализиращия  процес, разбиран като верига  от 

последователни действия и изменения на десоциализираната 

личност, е нейното повторно рационално включване в 

социалния живот.  

Подготовката за живот на свобода  авторът  разглежда 

в два аспекта. В широк смисъл подготовката за живот на 

свобода започва от първият ден на влизане в затвора и като 

цяло включва режими, работа, награди и наказания, 

индивидуални програми, образование, професионално 

обучение и т.н., които  би трябвало да бъдат ориентирани към 

бъдещата успешна ресоциализация. В по-тесен смисъл 

подготовката за живот на свобода е непосредствената помощ, 

която лишените от свобода получават в края на престоя си в 

затвора и която е  насочена към самото освобождаване и 

първите стъпки на свобода (Минев, 2004:133). 

 

ГЛАВА ІІІ.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА 

СОЦИАЛНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ 

СВОБОДА 

1.Концепция на изследването 

Настоящото изследване е замислено като възможност 

да се изследва социалният интерес на лица, лишени от 
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свобода, с намерението  да се потърсят възможни индикатори 

за резултатите от възпитателната и корекционната работа, 

постигнати чрез прилагане на образователен подход и да се 

направи прогноза за ефективността на социалната им 

вградимост в бъдеще. Основополагащо е разбирането на А. 

Адлер, че хората от така нареченият от него „управляващ” 

тип, към които принадлежат и престъпниците, имат ниско 

равнище на  социален интерес. Тяхното  поведение  не е 

ориентирано към сътрудничество и намиране на своето място 

в обществото, а към удовлетворяване на собствените 

интереси, без да се отчитат обществените такива. Такъв стил 

на живот често води до нарушения на обществените норми и 

до престъпления.  

На базата на тези теоретични основи и  проучен опит 

настоящото изследване е замислено като възможност да се 

изследва социалния интерес на лица, лишени от свобода, с 

намерението  да се потърсят възможни индикатори за 

резултатите от възпитателната и корекционната работа и да се 

направи прогноза за ефективността на ресоциализацията на 

тези лица в бъдеще. 

 

2.Задачи на изследването 

Постигането на целта на настоящето изследване може 

да се осъществи чрез решаването на множество задачи, по-

важни от които са следните: 

2.1.Да се проучат и анализират литературните 

източници,  в които се обсъждат въпроси, свързани с 

разглежданата тема.  

2.2.Да се направи теоретично проучване върху 

същността на социалния интерес, неговото измерване, 

изследванията и приложенията му. 
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2.3.Да се анализират социално демографските 

характеристики на изследваните лица, лишени от свобода. 

2.4.Да се създаде цялостна концепция с необходимия 

инструментариум за изследването. 

2.5.Да се определи качеството на инструментариума на 

изследването чрез доказване на неговата, валидност и 

обективност при използването на  нестандартизирани 

въпросници.  

2.6.Да се направи сравнителен анализ между оценката 

и самооценката на социалния интерес при лица, лишени от 

свобода. 

2.7.Да се направи сравнителен анализ между 

равнището на социалния интерес  при правонарушители, 

които повишават образованието си и такива, които не учат и 

да се анализира съществуването или липсата на релация 

между равнището на социалния интерес  и образователна 

среда. 

2.8. На базата на сравнителния анализ да се направят 

изводи за динамиката в развитието на социалния интерес, при 

лица, лишени от свобода  и факторите, които я детерминират. 

2.9.Да се създаде и обоснове приложението на нов 

модел в пентенциарната практика за развитие на  социалния 

интерес в контекста на актуалната образователна среда на 

лица, лишени от свобода с оглед на социалното им включване  

2.10.Да се апробира новосъздадения модел в 

пентенциарната практика за развитие на социалния интерес в 

стимулираща образователна среда и да се направи 

многоаспектен анализ на резултатите от неговото 

приложение. 
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3.Хипотези на изследването 

Хипотеза1. В духа на осъществените литературни 

проучвания върху изследвания на социалния интерес е 

направено допускането, че лицата лишени от свобода имат 

ниско равнище на социален интерес, което се изразява 

предимно в неспазване на правилата и нормите на 

обществото, водещи до  правонарушения, доминиране  на 

личните интереси и незачитане на  обществените, липса на 

отговорно поведение и сътрудничество. 

Хипотеза2. Направено е допускането, че 

образователният подход в  корекционна работа, приложен  в 

условията на места за изтърпяване на наказанието „лишаване 

от свобода” може да доведе до повишане на равнището на 

социалния интерес на правонарушителите и да гарантира 

процеса на успешното  социално включване. 

Хипотеза3. Равнището на социалния интерес и 

динамиката на неговото развитие могат да бъдат предиктор 

социална вградимост и бъдещо социално включване. 

 

4.Контингент на изследването 

В изследването участват общо 489 лица, които се 

разпределят по категории както следва: 

А/ 420 лица, лишени от свобода, от които 90 жени и 

330 мъже. 

Б/ Общо 47 оценяващи социалния интерес на лицата, 

лишени от свобода (35 учители,12 инспектори „Социални 

дейности и възпитателна работа“) 

В/10 експерти- педагози и психолози. 

Изследването обхваща мъже, лишени от свобода  от 

Затворите  в Стара Загора, Черна гора и Пазарджик и жени от 

Затвора в Сливен. 
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А/Лишените от свобода мъже обособяват 2 групи: 

 Учащи, лишени от свобода мъже общо  270 лица, които 

представляват 100% от учащите правонарушители в 

посочените затвори  и близо 25% от цялата съвкупност 

за  Република България. 

 Неучащи, лишени от свобода мъже, общо 60 лица. 

Б/ Лишените от свобода жени също обособяват 2 групи: 

 Учащи, лишени от свобода жени общо 48  лица, които 

представляват 100% от учащите правонарушители 

жени в Република България. 

 Неучащи, лишени от свобода жени - 42 лица. 

  

5.Методи на изследване 

     В съответствие с  изследователска концепция при 

провеждането на изследването и анализирането на получените 

данни е използвана батерия от методи, която 

включва:наблюдение, научен експеримент,тестиране, метод 

на експертната оценка,сontent- анализ,математико–

статистически методи 

5.1.Инструментариумът на изследванетовключва 

тест Скала на социалния интерес на Крендъл и 2 вида 

Въпросници за социален интерес –за оценка и самооценка. В 

едно предварително изследване е доказана обективността и 

съдържателната валидност на Въпросниците. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА СОЦИАЛНИЯ 

ИНТЕРЕС 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

І.ЧУВСТВОЗА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

Чувства себе си като част от 

група. 

ІІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО 1.Възприема себе си като 
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 отзивчив човек, ориентиран към 

сътрудничество. 

2.Готов да работи заедно с 

другите за постигане на общи 

цели и ползи 

ІІІ.СЪОБРАЗЯВАНЕ С 

ПРАВИЛАТА  

Иска да знае правилата. 

 

ІV. КОМПРОМИС 

 

1.Склонен да се съгласява и да 

избягва конфликти 

2.Готов да направи отстъпки за 

решаване на проблеми и 

конфликти 

V.ПОЕМАНЕНА 

ОТГОВОРНОСТ 

 

1.Чувства се добре, когато поема 

отговорни задължения. 

2.Склонен към целенасоченост и 

готов да застави другите да 

свършат добре започната работа. 

VІ. ПОТРЕБНОСТ ОТ 

ПРИЗНАНИЕ 

 

Чувства се добре, когато хората 

му засвидетелстват признание и 

одобрение. 

VІІ. ПРЕДПАЗЛИВОСТ  

 

Интересува се какво мислят 

другите за него и се безпокои за 

последиците от поведението си. 

VІІІ.ОКАЗВАНЕ НА 

ПОМОЩ  

Готов да окаже подкрепа на 

другите. 

ІХ. ЩЕДРОСТ  

 

Готов да подели това, което му 

принадлежи. 

Х.  УЧАСТИЕ 

 

Готов да се присъедини към 

групова дейност и да участва в 

нея. 
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ХІ.  УВАЖЕНИЕ 

 

Готов да признае чуждите права, 

знание и опит. 

6.Процедура на изследването 

Сериите от изследвания обхващат периода  2015-2016 

и 2016-2017 учебни години.  Лишените от свобода лица се 

самооценяват по Въпросника за социален интерес и Скалата 

за социален интерес на Дж. Крендъл и впоследствие са 

оценени с помощта на същия инструментариум от педагози и  

инспектори „Социални дейности и възпитателна работа”. 

 

7.Математико-статистическа обработка на информацията 

При математико-статистическата обработка на 

информацията е използвана статистическата програма IBM 

SPSS- Statistics Trial Software и са приложените методите на 

методът на Z – ТЕСТ за доказване на статистически значими 

разлики, методът на Т-критерий и  методът на  проверяващата 

величина U. 

 

8.Резултати от изследването,  интерпретация  и изводи 

8.1.Анализ на социално-демографските характеристики на 

лишените от свобода 

Специфичността на онази част от  изследвания 

контингент, която включва лица, лишени от свобода изисква 

по- детайлно описание на социо-демографските й 

характеристики, които представляват съществена информация  

в пенитенциарната наука и практика.  

В изследването са описани и анализирани социо-

демографски данни като пол, възраст , продължителност на 

обучение. 

8.2.Анализ на резултатите от изследване на социалния 

интерес при мъже, лишени от свобода 
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8.2.1.Анализ на резултатите от изследване на 

социалния интерес при мъже, лишени от свобода с 

Въпросника за социален интерес 

А/ Анализ на Оценките на Учащи и Неучащи мъже, 

лишени от свобода от Въпросника за социален интерес 

Основният фокус на анализа  на резултатите при  

мъжете, лишени от свобода  е насочен към проверка на 

допускането, че образователната среда е фактор за развитието 

на социалния интерес. С цел  да се приеме или отхвърли  това 

допускане е приложен метода  на  Z- теста  за определяне на 

статистически значимата разлика между Оценките  на 

Учащите и Неучащите мъже, лишени от свобода по всеки 

един от 14-те въпроса от Въпросника за социален интерес.  

Намирането на статистически разлики  между Оценките на 

Учащи и Неучащи мъже, лишени от свобода  е доказателство 

за влиянието на фактора „обучение в образователна среда в 

места за изпълнение на наказания“ за развиване на социалния 

интерес. 

Графика № 3.1 Стойности на Z, показващи  разликите 

в Оценките по критериите на социалния интерес при Учащи 

и Неучащи мъже, лишени от свобода 
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Изводите от получените резултати от Въпросника  при 

сравнение на Оценките на социалния интерес при Учащите и 

Неучащите мъже, лишени от свобода показват, че съществува 

статистически значима разлика в Оценките на социалния 

интерес при  двете извадки лица по  всички критерии на 

социалния интерес, с частично изключение на критерия“ 

поемане на отговорност“. 

Б/ Анализ на Самооценките на Учащи и Неучащи 

мъже, лишени от свобода от Въпросника за социален 

интерес 

Една от посоките на проверка на резултатите е 

свързана с влиянието на фактора „обучение в образователна 

среда в места за изпълнение на наказания“ върху 

Самооценката на лишените от свобода. С тази цел е  

приложен метода  на  Z- теста  за определяне на статистически 

значимата разлика между Самооценките  на Учащите и 

Неучащите мъже, лишени от свобода по всеки един от 14-те 

въпроса от Въпросника за социален интерес. Намирането на 

статистически разлики  между Самооценките на Учащи и 

Неучащи мъже, лишени от свобода  е доказателство за 

влиянието на фактора „обучение в образователна среда в 

места за изпълнение на наказания“ за развиване на социалния 

интерес. 
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Графика 3.2 Стойности на Z, показващи разликите в 

Самооценките на критериите на социалния интерес при 

Учащи и Неучащи мъже, лишени от свобода 

 
 Анализът на Самооценките на Учащите и Неучащите мъже, 

лишени от свобода показва следните изводи: 

 1. Съществуват статистически значими разлики в 

Самооценките на Учащите и Неучащите мъже, лишени от 

свобода по отношение на следните  критерии на социалния 

интерес: „сътрудничество“, „съобразяване с правилата“,“ 

компромис“, „оказване на помощ“, „ щедрост“, „ участие“. 

2. Учащите мъже, лишени от свобода  имат 

статистически значима разлика и завишена Самооценка  

спрямо групата на Неучащите по  отношение на следните 

критерии на социален интерес :“Сътрудничество“(въпрос 

№2) и „Участие“, която вероятно се дължи на участието им и 

сътрудничеството в образователния процес. 

3. Неучащите мъже, лишени от свобода имат 

статистически значимо завишена Самооценка спрямо групата 

на Учащите по отношение на  следните критерии на социален 
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интерес: „Компромис“ и „Щедрост“ и „Съобразяване с 

правилата“. 

 4. Не  съществуват статистически значими разлики в 

Самооценките на Учащите и Неучащите мъже, лишени от 

свобода по отношение на  критериите: „Чувство за 

принадлежност“, „Поемане на отговорност“, „Потребност от 

признание“, „Предпазливост“, „Оказване на помощ“, 

„Уважение“. 

В/ Анализ на Самооценките и Оценките  на Учащи мъже, 

лишени  от свобода  от Въпросника за социален интерес в 

зависимост от продължителността на обучение. 

Съгласно  изводите на получените дотук резултати, следва 

да се приеме, че обучението в образователна среда в места за 

изпълнение на наказания развива социалния интерес на 

лишените от свобода. За да бъде  проверен още веднъж  този 

резултат и доказателствата да бъда напълно убедителни от 

групата на Учащите мъже са обособени две извадки: 

 Първата извадка е съставена от Учащи, лишени от 

свобода, които се обучават по-малко от една година. Те 

са 131 на брой от цялата извадка Учащи. 

 Втората извадка е съставена от Учащи, лишени от 

свобода, които се обучават три, четири и повече 

години. Те са общо39 на брой от цялата извадка 

Учащи. 

Сравнението на Оценките и Самооценките на социалния 

интерес на лицата от тези извадки може да покаже дали 

има  положителна промяна на социалния интерес  при по- 

продължителното обучение, която да се изрази  в  

повишаване на неговото равнище. 

Намирането на статистически значими разлики между 

Оценките на  Учащите мъже до 1 година и Оценките на  
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Учащите мъже над 3 години е доказателство,  за влиянието на 

фактора „обучение  в образователна среда в места за 

изпълнение на наказания“ и показва, че по продължителното 

обучение развива социалния интерес и повишава неговото 

равнище. 

Стойностите на Z, представени на Графика №3.5 

показват статистически значими разлики(Z>1,96 критично 

число) в Оценките на социалния интерес на двете групи 

Учащи мъже по следните критерии:  чувство за 

принадлежност, сътрудничество,  компромис, поемане на 

отговорност, потребност от признание, участие, уважение и 

сътрудничество. Това са 8 от 11 –те критерии на социален 

интерес. Стойностите на Z, представени в таблицата не  

показват статистически значими разлики в Оценките на 

социалния интерес между двете групи Учащи мъже по 

критериите:  съобразяване с правилата, предпазливост и 

оказване на помощ.  

Основният извод от тези резултати е, че в групата на 

Учащите мъже  при 78% (8 от 11) от  критериите има развитие 

на социалния интерес  при по-продължително – 3  и   над з 

години обучение. 

Графика № 3.5. Разлики в Оценките на Учащите 

мъже до 1 година  и над 3 години 
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Стойностите на Z, представени в графика №3.5 

показват статистически значими разлики в Самооценките на 

социалния интерес( Z>1,96 критично число)  на двете групи 

Учащи мъже по следните най- важни критерии:  

сътрудничество и поемане на отговорност, оказване на 

помощ. Стойностите на Z, представени в таблицата не  

показват статистически значими разлики в Самооценките на 

социалния интерес по останалите критерии между двете групи 

Учащи мъже.  

Основният извод от тези резултати е, че има   

съществена разлика в развитието на основните  критерии на 

социалния интерес  в групата на по-продължително Учащите 

мъже- тези, които са преминали 3 и повече годишно обучение. 

 

Графика № 3.6. Разлики в  Самооценките на Учащите 

мъже до 1 година и над 3 години 
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8.2.2.Анализ на резултатите от изследване на 

социалния интерес при мъже, лишени от свобода със 

Скалата на социален интерес на   Крендъл 

 

Таблица 3.9. Стойности на U теста за  разликите  в 

Оценките и Самооценките  на Учащите и Неучащите мъже, 

лишени от свобода по Скалата за социален интерес на 

Крендъл 

Независими 

променливи 

Оценка 

Учащи 

мъже/Оценка 

неучащи 

мъже 

СМО 

Учащи 

мъже/СМО 

неучащи 

мъже 

Оценка 

Учащи 

мъже/СМО 

Учащи 

мъже 

Оценка 

Неучащи 

мъже/СМО 

Неучащи 

мъже 

U-тест 8,57* 1,55 0,56 8,07* 

 

*Стойностите, отбелязани със звезда са  по-големи от 

критичната стойност за  U= 1,64 и  показват статистически 

значими разлики между средноаритметичните стойности на 

Оценките и Самооценките на Учещите и Неучащите мъже по 

Скалата на социалния интерес на Крендъл. 

Изводите от анализа на резултатите от изследване на 

социалния интерес при мъже, лишени от свобода със Скалата 

на социален интерес на  Крендъл са следните: 

1. Установена е статистически значима разлика между 

Оценките на Учащите и Неучащите мъже, лишени от 

свобода и този резултат потвърждава отново влиянието на 

факторът „обучение в образователна среда“ за 

развиването на социалния интерес.  
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2. Влиянието на факторът „обучение в образователна среда“ 

се доказва и от липсата на статистически значима разлика 

в Оценките и Самооценките на Учащите мъже, която 

показва приблизителното им съвпадение, получено в 

резултат  на тяхното съпоставяне в процеса на обучение. 

3.  При Неучащите мъже има доказана статистически 

значима разлика в Оценките и Самооценките поради 

липсата на коректив, ролята на който  да играе  именно 

обучението. 

4.  Установената статистически значима разлика между 

Оценките и Самооценките на Неучащите мъже  показва 

неточността в самопознаването на Неучащите мъже, както 

и отсъствието на фактор, който да коригира тази разлика.  

8.3.Анализ на резултатите от изследване на социалния 

интерес при жени, лишени от свобода 

8.3.1.Анализ на резултатите от изследване на социалния 

интерес при жени, лишени от свобода с Въпросника за 

социален интерес 

А/Анализ на Оценките на Учащи и Неучащи жени, 

лишени от свобода от Въпросника за социален интерес 

Основният фокус на анализа  на резултатите при  жените, 

лишени от свобода  е насочен към проверка на допускането, 

че образователната среда е фактор за развитието на социалния 

интерес. С цел  да се приеме или отхвърли  това допускане е 

приложен метода  на  Z- теста  за определяне на статистически 

значимата разлика между Оценките  на Учащите и Неучащите 

жени, лишени от свобода по всеки един от 14-те въпроса от 

Въпросника за социален интерес. Намирането на 

статистически разлики  между Оценките на Учащи и Неучащи 

жени, лишени от свобода  е доказателство за влиянието на 
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фактора „обучение в образователна среда в места за 

изпълнение на наказания“ за развиване на социалния интерес. 

Графика № 3.11. Стойности на Z, показващи  

разликите в Оценките на критериите на социалния интерес 

при Учащи и Неучащи жени, лишени от свобода 

 
 

Изводи: Изводите от получените резултати показват, 

че    при сравнение на Оценките на социалния интерес на 

Учащите и Неучащите жени, лишени от свобода  съществува 

статистически значима разлика   по   критерия “поемане на 

отговорност“. Това доказва, че  факторът „обучение в 

образователна среда в местата за изпълнение на наказания“  

влияе върху критерия “поемане на отговорност“. При 

останалите критерии на социалния интерес не се наблюдават 

статистически значими разлики при изследваните жени, 

лишени от свобода. 

 Б/ Анализ на Самооценкитена Учащи и Неучащи 

жени,лишени от свобода от Въпросника за социален интерес 
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Един от фокусите на проверка на резултатите е свързан 

с влиянието на фактора „обучение в образователна среда в 

места за изпълнение на наказания“ върху Самооценката на 

лишените от свобода. С тази цел е  приложен метода  на  Z- 

теста  за определяне на статистически значимата разлика 

между Самооценките  на Учащите и Неучащите жени, 

лишени от свобода по всеки един от 14-те въпроса от 

Въпросника за социален интерес.  

Намирането на статистически разлики  между 

Самооценките на Учащи и Неучащи жени, лишени от свобода  

е доказателство за влиянието на фактора „обучение в 

образователна среда в места за изпълнение на наказания“ за 

развиване на социалния интерес. 

Графика 3.12. Стойности на Z, показващи разликите 

в Самооценките на критериите на социалния интерес при 

Учащи и Неучащи жени, лишени от свобода 
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Изводи: Анализът на Самооценките на Учащите и 

Неучащите жени, лишени от свобода показва следните 

изводи: 

 1. Съществуват статистически значими разлики в 

Самооценките на Учащите и Неучащите жени, лишени от 

свобода по отношение на следните  критерии на социалния 

интерес: „сътрудничество“(частично при въпрос№13),  

компромис“, „оказване на помощ“, „ щедрост“,. „поемане 

на отговорност“(частично чрез въпрос №6), което показва 

че  факторът „обучение в образователна среда в местата за 

изпълнение на наказания“   влияе  върху равнището на 

Самооценката на социалния интерес по тези критерии. 

2. Не  съществуват статистически значими разлики в 

Самооценките на Учащите и Неучащите жени, лишени от 

свобода по отношение на  критериите: „Чувство за 

принадлежност“, частично  „Поемане на отговорност“(въпрос 

№5), „ Потребност от признание“, „Предпазливост“, 

„Оказване на помощ“, „Уважение“.“Съобразяване с 

правилата“,“Участие“. 

В/ Анализ на Оценките и Самооценкитена Учащи 

жени, лишени  от свобода  от Въпросника за социален 

интерес в зависимост от продължителността на обучение. 

Съгласно  изводите на получените дотук резултати, 

следва да се приеме, че обучението в образователна среда в 

места за изпълнение на наказания развива социалния интерес 

на лишените от свобода жени. За да бъде  проверен още 

веднъж  този резултат и доказателствата да бъда напълно 

убедителни от групата на Учащите жени са обособени две 

извадки: 
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 Първата извадка е съставена от Учащи, лишени от 

свобода, които се обучават по-малко от една  или 1 

година Те са 21  на брой от цялата извадка Учащи. 

 Втората извадка  е съставена от Учащи, лишени от 

свобода, които се обучават три, четири и повече 

години. Те са общо17  на брой от цялата извадка 

Учащи. 

Сравнението на Оценките и Самооценките на 

социалния интерес на лицата от тези извадки може да покаже 

дали има  положителна промяна на социалния интерес  при 

по- продължителното обучение, която да се изрази  в  

повишаване на неговото равнище. 

В.1./ Анализ на оценките на социалния интерес на 

Учащете жени до 1 година и над 3 години.  

Стойностите на Z, представени в графика №3.21 

показват статистически значими разлики(Z>1,96 критично 

число) в Оценките на социалния интерес на двете групи 

Учащи жени по следните критерии: сътрудничество, 

предпазливост и компромис.Стойностите на Z, представени 

в таблицата не  показват статистически значими разлики в 

Оценките на социалния интерес между двете групи Учащи 

жени по критериите: чувство за 

принадлежност,съобразяване с правилата, компромис, 

поемане на отговорност,  оказване на помощ, щедрост, 

участие  и  уважение.  

Основният извод от тези резултати е, че има развитие 

при 30 %(една трета) от  критериите на социалния интерес  в 

групата на по-продължително Учащите жени, тези  при които 

обучението е продължило 3 и над 3 години. В сравнение с 

Учащите мъже обаче, този процент при жените  е два пъти по-

нисък. 
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Графика № 3.21.Статистически разлики в Оценките 

на Учащите жени  до 1 година  и над 3 години 

 
В.2./ Анализ на Самооценките на социалния интерес на 

Учащите жени до 1 година и над 3 години 

Стойностите на Z, представени в таблицата не 

показват статистически значими разлики в Самооценките по 

нито един критерий на социалния интерес(Z>1,96 критично 

число) и на двете групи Учащи жени. Основният извод от тези 

резултати е, че няма  съществена разлика в развитието на  

самооценката по основните  критерии на социалния интерес  в 

групата на по-продължително Учащите жени, тези които са 

преминали 3 и повече годишно обучение. Този резултат може 

да бъде обяснен с факта, че в ценностната система на 

изследваните жени, лишени от свобода, които са предимно от 

ромски произход  образованието не фигурира като значима 

социална ценност. Те възприемат обучението по-скоро  като 

добре преминало, осмислено с дейности време  на 
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изтърпяване на наказанието си, отколкото като  постижение, 

което може да им послужи за по- добро социално включване в 

бъдеще. 

8.3.2.Анализ на резултатите от изследване на социалния 

интерес при жени, лишени от свобода със Скалата на 

социален интерес на   Крендъл 

Резултатите, получени от изследването на социалния 

интерес при жени, лишени от свобода със Скалата на 

социален интерес на  Крендъл са анализирани по отношение 

на статистическите разлики, както следва: 

Таблица 3.21. Стойности на T-критерийа за  

разликите  в Оценките и Самооценките  на Учащите и 

Неучащите жени, лишени от свобода по Скалата за социален 

интерес на Крендъл 

 

Независими 

променливи 

Оценка Учащи 

жени/Оценка 

Неучащи жени 

СМО Учащи 

жени/СМО 

Неучащи 

жени 

Оценка 

/СМО 

Учащи 

жени 

Оценка 

/СМО 

Неучащи 

жени 

Т-

критерий 
16,06* 3,08* 2,57* 20,61* 

 

*Стойностите, отбелязани със звезда са  по-големи от 

критичната стойност за  Т= 1,68 и  показват статистически 

значими разлики между средноаритметичните стойности на 

Оценките и Самооценките на Учещите и Неучащите жени по 

Скалата на социалния интерес на Крендъл. 

Изводите от анализа на резултатите от изследване на 

социалния интерес при жени, лишени от свобода със Скалата 

на социален интерес на  Крендъл са следните: 
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1. Установена е  статистически значима разлика в 

Оценките и Самооценките   на  Учащите жени, както и между 

Оценките и Самооценките на Неучащите жени. Този факт  

показва, че няма  съществена промяна в развитието 

Самооценката  на социалния интерес при жените, лишени от 

свобода,  по посока на нейната адекватност. Тези резултати 

могат да бъдат обяснени с обстоятелството,че  образованието 

не фигурира като значима социална ценност в ценностната 

система на  изследваните  жени, лишени от свобода, които са 

предимно  от ромски произход и особено на тези, които са 

склонни към правонарушения. 

2.Доказана  е статистически значима разлика между 

Оценките на Учащите и Неучащите жени, както и между 

Самооценките на Учащите и Неучащите жени, лишени от 

свобода, като при Неучащите Самооценката е значително 

завишена. Тези резултати потвърждават отново влиянието на 

фактора „обучение в образователна среда“ за развиването на 

социалния интерес. 

 

ГЛАВА.ІV. МОДЕЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНИЯ ИНТЕРЕС В 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В МЕСТАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

 На базата на доказана необходимост от научна 

концепция за разработване на  Модел за развитие на 

социалния интерес в образователна среда при лица, лишени от 

свобода (т.1) и представянето на същността на самата 

концепция (т.2) е представена  структурата и съдържанието 

наМодела  за развитие на социалния интерес в образователна 

среда в местата за изпълнение на наказания. 
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1.Структура и съдържание на Модела за развитие на 

социалния интерес в образователна среда в местата за 

изпълнение на наказания 

Предвид идеите на А. Адлер за факторите, които 

влияят върху развитието на индивида, най-добрата среда в 

местата за изпълнение на наказания, в която може да се 

организират дейности за развитие на социалния интерес на 

лицата, лишени от свобода е образователната. Тя позволява да 

се съчетаят общопедагогическия и пенитенциарния подходи 

със специалните практики като педагогическо и 

психологическо консултиране и някои видове терапии, като 

например – арттерапия, музикотерапия, екотерапия, 

зоотерапия, приказкотерапия и т. н.  

     Моделът  за развитие на социалния интерес в 

образователна среда в местата за изпълнение на наказания се 

базира и на принципите на индивидуалната психология, които 

се основават на демокрацията, разбирана като свобода с 

правила. Учащите по този Модел формират умението да 

правят избор, да участват във вземането на решения и по този 

начин изграждат способности, както и да носят отговорност. 

Демократичното обучение, възпитание и превъзпитание се 

основават на практики като: 

 окуражаване; 

 общуване, основано на уважение; 

 прилагане на естествени и логически последици от 

поведението; 

 даване на възможност за избор; 

 стимулиране на участието; 

 доверие към другите и самите нас; 

 разбиране на целите на поведението.  
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Тези практики имат особено важно място в 

разработения Модел. 

 

1. Методи на възпитание и превъзпитание, които 

следва да прилагат педагозите и възпитателите в хода на 

пенитенциарния процес са: 

 Естествени и логически последици.  

 Общуване, основано на уважение  

 Окуражаване  

Един от съвременните адлериански автори с голям 

опит в прилагането на принципите на индивидуалната 

психология в образованието Тео Йостен е убеден, че успехът в 

образованието зависи в голяма степен от използвания език. 

Употребата на окуражаващ език се отразява изключително 

благотворно на преподаването и възпитанието. Включването 

на целия клас в окуражава-нето е много полезна техника. 

Положителната обратна връзка от други учещи има огромно 

въздействие върху учащия в процеса на окуражаване, а 

срещите на класа и наставническите срещи предоставят 

възможност за взаимопомощ. 

Окуражаването помага на превенцията на 

неправилното поведение, като основната задача на учителите 

и възпитателите е да развиват социалния интерес на лицата, 

лишени от свобода посредством окуражаването. 

2. Работа с класа като с група е метод, който предвижда: 

     а/ обсъждане на организационни въпроси; 

     б/дискутиране на кратки разкази или специални 

теми; 

     в/обсъждане на собственото поведение или 

взаимоотношения. 
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Програмата за приложение на Модела  за развитие на 

социалния интерес в образователна среда в местата за 

изпълнение на наказания има комплексна крайна цел както по 

отношение на постигане на образователни стандарти, описани 

в образователните документи на Република България, така и 

за постигане на промяна в системата от убеждения и 

поведението на правонарушителите, с цел повторното им 

социално включване в обществото. 

Крайната възпитателна цел е формирането на следните 

личностни характеристики у лишените от свобода: 

 Отговорност за себе си, за собственото си образование и 

поведение и резултатите от него 

 Уважение, което се изявява във възможността да се 

превъзпитат в хора, които контролират своя живот и 

решения без да пречат на другите. Училището се отнася с 

уважение към учениците и очаква същото от тях 

 Творчество, което се изразява в способността да се търсят 

и намират ресурси, които да се използват за решаване на 

житейските задачи. 

 Сътрудничество, което се изразява в споделяне на 

дейности и цели,  

помощ и взаимопомощ, съобразяване с интересите 

на другите.  

В съдържателно отношение особено важно място в 

Модела заемат различни програми. 

Функционирането на Модела се базира най-вече на 

прилагането на три програми: 

 Официална учебна програма, която е одобрена от МОН за 

съответното образователно равнище; 
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 Творческа програма, която включва теми и дейности, 

които официалната програма не осигурява на учащите  

 Програма за социално включване. Целта на тази програма 

е да научи лицата, лишени от свобода да общуват и 

сътрудничат в едно демократично общество. Програмата 

се осъществява в две форми: срещи на класа и обучение за 

житейски умения. 

Срещите на класа следва да създават у учащия 

чувството за принадлежност, не към социално неодобрената 

група на правонарушителите, към която той безспорно 

принадлежи, а към социално-одобрената група на учещите 

Членовете на класа могат да изработят правила за себе 

си. Ако правилата не са изработенидобре, класът може да 

пожелае да ги измени, и това може да бъде направено на едно 

бъдещо събрание.  

     Учителите следва да насърчават дискусията по 

проблемите на поведението. Дейностите на класа и проектите 

могат да бъдат обсъждани на периодични срещи. Ако класът 

не е обединен за учене, във всеки случай не се дооценява 

възпитателната работа 

     Учителят може да използва класа за да помогне на 

учащите лица, лишени от свобода да разбират своето 

поведение и по-конкретно целите на неправилното поведение. 

 Обученията за житейски умения са свързани с 

решаване на проблеми в междуличностното общуване и 

житейски цели. 

Училището в местата за изпълнение на наказания 

следва да прилага принципите на информираното съгласие и 

естествените и логическите последици от поведението на 

лишените от свобода. Избягват се преки и обострено 

конкуретни форми на работа с учащите, защото това им пречи 
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да развият чувство за принадлежност. Следва да се използва 

модела на овладяване на различни елементи и би било добре 

да се приложи използването на таблица на прогреса. 

Демократичната дисциплина, която се прилага при 

обучението по този Модел има 3 основни правила, които имат 

еднакви важност: 

1. Не правете нищо, което е опасно или вредно за Вас или 

другите. 

2. Учащите винаги трябва да бъдат под наблюдение на 

учителите . 

3. Всички учащи незабавно се подчиняват на сигнал 

„излез“(time out).Този сигнал не се дава словесно, а 

само с жест и не предполага напускане на класната 

стая, а хипотетично само на обучителната дейност.  

Програмата за социално включване има няколко 

ключови елементи: 

1. Приемът в училището се базира на информирането 

съгласие на лишените от свобода, които сами трябва да 

пожелаят да се включат в учебния процес като учащи  

2.  Учащите имат право да изберат свой наставник, който 

е значима личност за учащия в училище.  

3. Наставниците имат някои важни задължения към 

учащите, които се изразяват в следното: 

 Учащите се срещат регулярно със своите наставници в 

училище, като част от изпълнението на програмата за 

Социално включване.  

 Всеки месец учащият и наставникът/класен 

ръководител обсъждат важни въпроси, свързани с 

академичния напредък на учащия. 

 Периодично наставниците/класни ръководители 

провеждат общи срещи на всички учащи, за които той 
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отговаря. Наставникът/класен ръководител/ 

педагогически съветник са основни лица за контакти с 

инспектора по социални дейности и възпитателна 

работа. В случай, че учащият направи сериозно 

нарушение, Наставникът/класен ръководител/ 

педагогически съветник са неговите представители. 

3. Моделът  за развитие на социалния интерес в 

образователна среда в местата за изпълнение на наказания 

предвижда 5 начина на обучение, а именно: 

 Посещение на учебни занятия 

 Библиотека  

 Индивидуално консултиране 

 Посещение на Център за подкрепа на личностното 

развитие 

 Клубове по интереси и ателиета за творческа дейност. 

Възможно е тези начини да се прилагат 

комбинирано,или да се допълват. 

4.Инспекторите „Социални дейности и възпитателна 

работа“  могат да се запознаят с Модела за развитие на 

социалния интерес, който  функционира в училището и при 

създаден интерес могат да получат допълнителни знания по 

следните теми: 

5.Дневен режим на учащите в училище включва 

следните режимни моменти: 

 Утринна среща за Социално включване 

 Учебни занятия 

 Творчески класове 

 Приключването на учебните занятия завършва 

отново с кратка Социализираща среща. 
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Най-важният компонент на социализиращата програма 

са срещите за Социално включване. 

Неразделна част от учебната среда на училището е 

Центърът за творчество, който обединява ателиета(клубове), 

които могат да се изявяват уменията и способностите на 

учащите. В тези ателиета могат да се развиват 

изобразителните, музикалните, танцовите способности на 

учащите, да се 

води допълнително обучение за работа с компютърни 

технологии, да се изграждат зоокътове или флорокътове, да се 

развиват допълнителни езикови умения в литературни кръгове 

или театрални клубове. Наред със задоволяване на интересите 

на учащите и развитие на техните умения, в т.ч. и социални 

такива, тези ателиета могат да развиват и терапевтична 

дейност, в. т. ч. и социотерапевтична такава. 

Моделът за приложение на концепцията за развитие на 

социалния интерес в образователна среда в места за 

изпълнение на наказания предвижда в своята структура 

функционирането на Център за личностно развитие на 

лишени от свобода. 

Центърът следва да бъде изграден в съответствие с 

изискванията на 

Наредбата за приобщаващо образование на МОН (ДВ 

бр.89 / 11.11.2016) и да приема желаещи лица, лишени от 

свобода със специални потребности. Освен специално-

педагогическа помощ, желаещите да посещават Центъра 

получават правото да ползват адлериански форми на 

педагогическо и психологическо консултиране . Центърът 

следва да работи за развитието на способностите на учащите и 

тяхното приложение в професионалното обучение и 

квалификация. 
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Приложението на Модела  за развитие на социалния 

интерес в образователна среда в местата за изпълнение на 

наказания се основава на 

удовлетворяването на основната човешка потребност 

за принадлежност към човешката общност и задължението да 

се носи отговорност за това. 

Ето защо технологията на прилагане на Модела 

обхваща всяка една от трите програми. 

Една от най-важните дейности по посока на 

прилагането на модела е обучението на педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

Втората важна задача е формирането на система от 

отношения на уважение, сътрудничество и взаимопомощ. 

Моделът на тези взаимоотношения трябва да стане мяра за 

поведение при бъдещото социално включване. Ето защо в 

рамките на Програмата за социално включване могат да се 

изградят групи за отговорност. Тяхната цел е да моделират 

взаимоотношенията в едно условно семейство като 

очакванията за краен резултат са най- малко две: 

 Да компенсират пропуските на възпитание в 

първичното семейството 

 Да изградят у лишените от свобода бъдещ модел за 

родителстване. 

Групите за отговорност, които могат да бъдат 

изградени в състав 

 „педагогически съветник/психолог- класен 

ръководител /наставник– учащ“ следва да развиват отношения 

на загриженост за лишения от свобода, за неговия академичен 

напредък, за окуражаването му, за развиване на неговите 

способности и професионални умения, за подготовката му за 

социално включване и живот на свобода. Групите за 
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отговорност се развиват под прякото ръководство на 

Директора на училището. 

Срещите на групата за отговорност следва да имат 

функциите на семеен съвет. Той може да бъде използван като 

средство за спечелване на  сътрудничеството на учащия, 

лишен от свобода.  

В условията на училище в места за изпълнение на 

наказания особено важна е работата на класния ръководител с 

класа като група. Класът е още една микросреда, в която може 

да се развие социалния интерес. Ролята на класния 

ръководител е да насочи усилията към обединение на класа 

още в началото на неговото формиране. Учащите могат да 

бъдат насърчени да помислят какви важни задачи и проблеми 

стоят пред класа и как биха могли да бъдат решени.. 

Членовете му могат сами да изготвят правилата засебе си.  

В хода на груповата работа в класа учителят може да 

помогне на учащите да разберат целите на неправилното си 

поведение. Класният ръководител следва да насочва 

дискусията в класа върху целите на неправилното поведение.  

Групата е ценност и тя играе ролята на формиращ 

агент при развиването на социалния интерес. Учащите следва 

да се научат да уважават ценностите на групата, за да бъде 

възможно в бъдещото социално включване да се съобразяват с 

ценностите на обществото.  

За подкрепата на индивидуалните различия на 

учащите, лишени от свобода следва да се отчете факта, че 

известна част от тях имат специални потребности, 

недиагностицирани в необходимия за това период. Известни 

са резултати от криминално-правни изследвания, че много 

често организираната престъпност увлича в престъпна 

дейност хора със специални потребности и особено умствено 
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изостанали, използвайки тяхната недотам адекватна социална 

приспособимост. За такива лица, лишени от свобода следва да 

се създадат условия за достъп до образователна среда чрез 

прилагане на принципите и формите на приобщаващото 

обучение. Най –работещият модел, доказал 

жизнеустойчивостта си в образователни системи като тези на 

Австрия, Великобритания и Холандия е тристепенния модел.  

Приложен в образователна среда в места за изпълнение на 

наказания той предполага учащите, лишени от свобода със 

специални потребности  да имат възможността да се обучават 

в общообразователното училище с подкрепата на специални 

педагози, които подпомагат ученето им и асистенти на 

учителя, които подпомагат социалното им вграждане в класа. 

Важна и недублираща от други специалисти е и 

професионалната дейност на логопеда, който работи върху 

комуникативните нарушения на устната и най- вече на 

писмената реч. Специалисти от различни микрообласти на 

специалната педагогика следва да работят и в Центъра за 

подкрепа на личностното развитие на лишени от свобода, 

който следва да бъде задължителна и неотменна част от 

структура на образователната среда  в местата за изпълнение 

на наказания и който има функцията да обучава в социални и 

специални умения всички желаещи да учат лица със 

специални потребности, лишени от свобода. В Центъра за 

подкрепа на личностното развитие следва да се създадат 

условия за формиране на подходящи професионални умения и 

компетентности на посещаващите го лица, лишени от свобода. 

От гледна точка на мисията й Творческата програма 

има както конкретно съдържателно значение така и по-

широко хуманистично предназначение. В нея са вписани 

различни функции, три от които са най- важните, а именно: 
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1. Да създаде възможност за развитие на  творческите 

потенциали, които всяка личност притежава. 

2.  Да играе ролята на фактор за развиване на социалния 

интерес 

3. Да изпълнява терапевтични задачи. 

Сред тези форми особено място заема изкуството, 

което се явява форма за естетическо разбиране на света и има 

огромна сила на въздействие за нравственото и духовното 

развитие на личността. 

В артдейностите могат да се включват разнообразни 

занятия от изобразителното и художественото творчество 

/рисунки, графика, живопис, скулптура, дизайн, малка 

пластика, резба, батик, гоблен, мозайка, фреска, витраж, 

всевъзможни изделия от кожа и тъкани/ 

Ресоциализацията и обучението на лица, лишени от 

могат да се окажат много ефективни, ако в тях се включат 

форми на екологични дейности. Това е метод на работа, 

организиран върху принципите на близост до природната 

среда и постигане на хармония и удоволствие. Учащите, 

лишени от свобода могат да засаждат цветя и зелени растения 

и да ги поливат, да се грижат за дръвчета в парка като ги 

окопават, поливат, почистват от сухи клони, или за 

насаждения в оранжерия, да изграждат дендрариуми под 

ръководството на специалист. 

Чрез организацията на работа за околната среда, 

дендрариума или оранжерията се постига единство на няколко 

цели: 

□ придобиване на екологична култура; 

□ участие в достъпна трудова дейност; 

□ сфера на сътрудничество между участниците и 

ръководещите ги специалисти. 
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Екологичните дейности включват и работа с естествени 

материали. Това са най-често пластични материали – глина, 

пластилин и дърво. 

Сценичните изкуства – танцувално, театрално и 

певческо и т. н., дават възможност за сценичното 

превъплъщение на лицата, лишени от свобода и са 

терапевтично средство за катарзис и социална интеграция.  

Тясно свързано с дейността на ателието по сценични 

изкуства е организирането на художествено слово, чието 

съдържание е насочено към изучаване на литературни 

произведения от класически и съвременни автори, на 

предания и легенди, свързани с етническата среда, които 

способстват за развитието на активната реч, за обогатяване на 

речниковия запас, за изучаването и пресъздаването на 

художествени образи, които могат да изграят ролята на 

модели на настоящо и бъдещо поведение на лицата, лишени 

от свобода.  

Изграждането на зоосреда е форма на творческа и 

терапевтична дейност, свързана с отглеждането на животни. 

Тя създава у лицата, лишени от свобода чувството за 

отговорност в грижите за животни и развива положителния 

спектър на емоционалната сфера. 

 Спектърът от дейности, който съдържа Творческата 

програма имат отворен характер и зависят от възможностите, 

способностите и талантите, които имат лишените от свобода. 

Една от особено важните функции, които изпълнява тази 

Програма са свързани с развитието на социалния интерес. Във 

всяка една творческа дейност освен конкретни умение и 

способности следва да се опишат и критериите на социален 

интерес, които тя ще развива.  
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Обобщено казано, Моделът за развитие на социалния 

интерес в образователна среда при лица, лишени от свобода е 

насочен към социално значима цел.  

Целта на предлагания Модел, както вече беше 

посочено, е развитие на социалния интерес в образователна 

среда при лица, лишени от свобода. 

Компонентите на Модела се разглеждат  като 

взаимносвързани и  равнозначими. 

Моделът се предлага в качеството на отворен. В него 

могат да се внасят различни допълнения в зависимост от 

средата, опита на прилагащите го, резултати от други 

изследвания или други причини. Може да се внасят някои 

промени в зависимост от срока (по-кратък или по-дълъг) за 

изтърпяване на наказанията, не на последно място в 

зависимост и от половите, възрастови и индивидуални 

различия. Неизменна обаче за този модел остава общата 

концепция, върху която е изграден.   

Поради сходството в целите на възпитанието, 

превъзпитанието и  развитието на социалния интерес при 

лица, лишени от свобода в образователна среда, може да се 

приеме, че Моделът е приложим  във всички училища в 

места за изпълнение на наказания. Той не следва да се 

приема като «универсален», а като Модел, който може да 

се модифицира в известен смисъл в подобна образователна 

среда като запазва базисната си концепция и основните си 

компоненти.  

ОБОБЩЕНИЕ 

 

Настоящият труд на тема: „Динамика  в развитието 

на социалния интерес на лица, лишени от свобода, в 

образователна среда в места за изпълнение на наказания” 
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е посветен на изследване на ключовата концепция на А. Адлер 

за социалния интерес и нейните емпирични приложения в 

практиката. 

Целта е насочена към създаването, апробирането и 

обосноваването на необходимостта от прилагане на  

концептуален модел за развитие на  социалния интерес в 

контекста на актуална образователна среда на лица, лишени 

от свобода, с оглед на социалното им включване. 

Върху тази теоретична основа е проведено изследване с 

лица, лишени от свобода, като хипотезите бяха ориентирани 

към допусканията че: 

 повишаването на равнището на социалния интерес е 

предиктор за бъдещо социално включване; 

 обучението в образователна среда в места за изпълнение 

на наказания развива и повишава социалния интерес на 

лица, лишени от свобода, и подпомага процеса на 

бъдещо социално включване. 

Резултатите от изследването, направено с помощта на 

апробиран и стандартизиран инструментариум, напълно 

потвърждават първоначалните научни предположения. 

Равнището на социалния интерес, разглеждан като предиктор 

на бъдещо социално включване, се повишава в  образователна 

среда в местата за изпълнение на наказания доказано чрез  

съществуващите статистически значими разлики в Оценките и 

Самооценките на социалния интерес при Учащите и 

Неучащите лица, лишени от свобода, както в извадката на 

мъжете, така и при жените.  

От всички получени дотук резултати могат да се 

направят следнитеосновни изводи за влиянието на 

образованието върху развитието на социалния интерес: 
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Образованието в широк смисъл не влияе пряко върху 

развитието на социалния интерес, както твърди А. Адлер и 

както бе доказано чрез резултатите от изследването със 

студенти от педагогически специалности (виж. Глава І). 

В същото време обучението в образователна среда в 

места за изпълнение на наказания, която има точно 

определена структура и организация може да бъде фактор за 

развиването на социалния интерес, както показват резултатите 

от изследванията с лица, лишени от свобода. 

На базата на тези изводи е разработен Модел за 

развитие на социалния интерес в образователна среда при 

лица, лишени от свобода, базиран на принципите на 

индивидуалната психология. Елементи от този Модел вече са 

успешно априбирани в СУ „Поп Минчо Кънчев“ при Затвора 

в Стара Загора. 

Моделът има отворен характер и може да бъде 

усъвършенстван на базата на резултатите от прилагането му в 

практиката. 
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ПРИНОСИ 

           Проведеното дисертационно изследване позволи 

в качеството на основни приноси да бъдат посочени следните: 

Научно-теоретични приноси: 

1. Обогатена е теорията в разглежданата област чрез 

предприетото проучване  и анализ на изследванията за 

социалния интерес  в контекста на концепцията на 

А.Адлер.Това е илюстрирано чрез: 

 резултатите от емпирично проучване на  

изоставането  при формиране на активната реч на  

недоносени деца, отглеждани в институция; 

 конструиране на методика за изследване на 

социалния интерес при деца в предучилищна 

възраст и нейната апробация  и  

 изследване на мотивацията за постижения и 

социалния интерес при студенти. 

2. Теорията е обогатена и с  анализ на същността на 

престъплението и наказанието „лишаване от свобода“ и 

разбирането на социалния интерес като предиктор на 

бъдещото социално включване на лица,  лишени от 

свобода. 

 

Приноси към емпиричните измервания: 

1. Изследването  с участието на  Учащи и Неучащи,  

лишени от свободапоказа ясно влиянието на обучението 

в образователна среда на лица, лишени от свобода, за 

повишаването на равнището на социалния интерес. 

2. За пръв път у нас предприетото изследване върху 

емпиричнитеприложения на концепцията за социалния 

интерес бяха откроени  полови различия, които се 

проявяват под  влиянието на образователната среда. 
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Научно-приложни приноси: 

 

1. Предложена е научна концепция за  приложение на  

Модел   за развитие на  социалния интерес  в 

образователна  среда  в местата за изпълнение на 

наказания. 

2. Разработен е цялостенМодел   за развитие на  социалния 

интерес на лица, лишени от свобода  в образователна  

среда  в местата за изпълнение на наказания. 

3. Чрез апробирането на част от основните елементи на 

предложения Модел в Затвора в гр. Стара Загора  е 

улеснено приложението му в други места от сроден 

характер. 
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СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С  

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

МОНОГРАФИИ И КНИГИИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

1. Стойкова Ж. Психологически профил на девиантното 

дете. Наука и техника, Стара Загора, ISBN 954-661-048-

8,2000 

2. СтойковаЖ. Деца в риск- агресия, девиации в поведението, 

психологически профили, превенция. Ст. Загора, ДАН,  

ISBN 978-954-9383-61-4, 2005 

3. WaltonX. F.,Стойкова Ж.Съвременни адлериански 

профили.Тракийски университет. Стара Загора, Контраст, 
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ABSTRACT 

 

This work entitled “Dynamics in the development of social 

interest among incarcerated persons in the learning environment at 

correctional facilities” explores A. Adler’s fundamental concept of 

social interest and its empirical and practical applications.   

The goals are focused on the establishment, approbation 

and justification of the need for applying a conceptual model for 

the development of social interest in the context of the existing 

educational environment provided to incarcerated persons for the 

purpose of social inclusion.  

This theoretical foundation serves as the basis for a study 

of incarcerated persons proposing the following hypotheses:  

 the increased level of social interest can serve as a 

predictor of future social inclusion; 

 education in the learning environment available at 

correctional facilities helps to develop and enhance the 

social interest of incarcerated persons, and promotes the 

process of future social inclusion.   

The results of the study, conducted with the use of an 

approbated and standardized toolset, fully support the initial 
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scientific hypotheses. The level of social interest, viewed as a 

predictor of social inclusion, increases in the educational 

environments at correctional facilities as evidenced by the 

established statistically significant differences in the Assessment 

and Self-Assessment of social interest among Student and Non-

Student groups of incarcerated persons, and among the men and 

the women who participated in the research.  

Based on all the results obtained thus far, the following 

main conclusions can be drawn regarding the influence of 

education on the development of social interest:  

 Education in its broad sense does not have a direct impact 

on the development of social interest as claimed by A. 

Adler and as confirmed by the results of the study 

involving students of pedagogy (see Chapter I).   

 Nevertheless, education in the learning environment 

provided at correctional facilities, which is structured and 

organized in a specific manner, could be a factor 

contributing to the development of social interest as 

evidenced by the results obtained in the study involving 

incarcerated persons.    

The above-mentioned conclusions serve as the basis for the 

formulation of a Model for development of social interest in the 

learning environment for incarcerated persons in accordance with 

the principles of Individual Psychology. Elements of this Model 

have been successfully approbated at Pop Mincho Kanchev 

Secondary School at Stara Zagora Penitentiary.  

This open model can be developed further based on the 

outcomes of its practical application.   
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